
 

 
 

รหัสโปรแกรม : 12544 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

เวียดนามใต ้โฮจิมินห ์ดาลดั มยุเน่  

บินภายในไม่เสียเวลานัง่รถ  

กินดี ท่ีพกัหร ู4ดาว สายการบินมาตรฐาน 

สมัผสัรถรางสไลดส์ายใหม่ 3กม. สู่น ้าตกดาทนัลา ไม่เหมือนใคร 

นัง่รถจิ๊บ ผจญภยั..ทะเลทรายขาว และทะเลทรายแดง เมืองมุยเน่ 

สมัผสัรถรางสไลดส์ายใหม่ 3กม. สู่น ้าตกดาทนัลา 

นัง่กระเชา้ไฟฟ้าสมัผสัอากาศเย็น ...... และความโรแมนตกิที่เมืองดาลดั 

ชมความงามของแกรนดแ์คนยอ่นเวียดนาม สนุกสนานกบัการชอ้ปป้ิงในตลาดเบนถัน๋ 
เมนูอาหารทะเลข้ึนช่ือเมืองมุยเน่ // บุฟเฟหน์านาชาติ เมืองโฮจมิินห ์  

อาหารพ้ืนเมืองดาลดัเสริฟพรอ้ม ไวนท์อ้งถ่ินเมืองดาลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภมูิ – นครโฮจมิินห ์– ฟานเทยีด (มยุเน่)                 (อาหารวา่ง/กลางวนั/เยน็) 

09.00 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิอาคารรบัรองผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ช ัน้ 4 ประตู 6 เคานเ์ตอร ์(L) 

สายการบนิเวยีดนามแอรไ์ลน ์เจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารแก่

ท่าน  



 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

11.20 น.       ออกเดินทางสู่นครโฮจมิินห ์ประเทศสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม 

โดยเที่ยวบนิที่ VN 600 ( มีบรกิารอาหารบนเครื่อง) (ม้ือที่ 1) 

12.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเตินเซนเหยดิ นครโฮจิมนิห ์เมอืงใหญ่อนัดบัหน่ึง

ของประเทศเวยีดนามซึง่ต ัง้อยู่บรเิวณดินดอนสามเหลีย่มปากแม่น า้โขง 

เป็นศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจของประเทศ หลงัผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้  

เที่ยง บรกิารอาหารวา่ง บ ัน๋หมี ขนมปงัฝร ัง่เศสไตล ์เวยีดนาม (ม้ือที่ 2) 

     น าท่านเดินทางต่อโดยรถบสัปรบัอากาศสู่เมืองมุยเน่ เมืองชายหาดริมทะเล 

(ระยะทางประมาณ 200 กม.ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4 ชม.) 

ค า่ บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่ 3) 

ที่พกั           โรงแรม MUONG THANH /NOVELA MUINE/EMERALD RESORT รสีอรท์ตดิรมิทะเล 

ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

วนัสอง ฟานเทยีด (มยุเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง -ล าธาร FAIRY STREAM– เมืองดาลตั   

                  วดัมงักร – ถนนคนเดิน  ( เชา้/กลางวนั/เยน็) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (ม้ือที่ 4) 

จากนัน้  น าท่านเดนิทางสู่ ทะเลทรายแดง ทีเ่กิดจากการรวมตวักนัของทรายสชีมพู

แดงจนกลายเป็นลานทรายกวา้งที่มชีื่อเสยีงของเมอืงมยุเน่ แลว้น าท่านชม

“แกรนดแ์คนย่อนแห่งเวยีดนาม”ล าธาร FAIRY STREAM ทีเ่กิดจากการ 

 

   กดัเซาะของน า้และลมเป็นล าธารลกึกว่า 20 เมตร เปิดใหเ้หน็ช ัน้ของดินและทรายหลากส ีซึง่ท ัง้หมดลว้น

เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายขาว เนินภูเขาทรายสขีาวกระจ่างตา มองไป

ทางไหนก็ จะเห็นเพยีงผืนทรายอนักวา้งใหญ่  และทอ้งฟ้าเท่านัน้ ไม่ไกลกนัมแีหล่งน า้จืด (โอเอซิส) 

ส าหรบัใหน้กัท่องเที่ยวใชพ้กัผ่อนถ่ายรูปและชมววิ ซึง่จะท าใหท่้านไดเ้พลดิเพลนิกบักิจกรรมหลากหลาย 

ไม่ว่าจะเป็นการเช่ารถจีป๊หรือ  รถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกบัการเล่นแซนดดู์นลืน่ไถลจาก

จากเนินทรายสูงกว่า 40 เมตร ( ค่าใชจ้่ายในการกจิกรรมต่างๆและค่าทิปยงัไม่รวมในค่าบรกิารทวัร ์ 

รถจิ๊บนัง่ได ้5ท่าน/คนั ราคาคนัละ 700,000 ดอง เงนิไทย 1,200บาท ) 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่ 5) 

บ่าย น าท่านออกเดนิทางสู่ เมืองดาลดั ดนิแดนเจา้ของสมญานาม“ปารีสแห่งอนิโดจีน”ซึง่ต ัง้อยู่ในจงัหวดัลามดง 

ระดบัความสูงกว่า 1,500 เมตรจากระดบัน า้ทะเลและมอีากาศค่อนขา้งเยน็ตลอดท ัง้ปี โอบลอ้มดว้ยหุบเขา

สูง แวดลอ้มไปดว้ยไร่กาแฟ สวนดอกไมเ้มอืงหนาวและป่าสน ตวัอาคารบา้นเรือนลว้นปลูกสรา้งในแบบ

สถาปตัยกรรมแบบฝรัง่เศส เน่ืองจากช่วงนัน้เวยีดนามตกเป็นเป็นเมอืงอาณานิคมของฝร ัง่เศส เมอืงน้ีคือ

แหล่งพกัตากอากาศยอดนิยมของชาวฝร ัง่เศสและเศรษฐนี ัน่เอง (ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร ใช ้

เวลาในการเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง)  

จากนั้น เดินทางถึงเมอืงดาลดั น าท่านชม เจดียม์งักร (dragon pagoda) เป็นวดัพทุธนิกายเซนที่มชีื่อเสยีงของ

เวยีดนาม ภายในประกอบไปดว้ยหอระฆงัที่สูงที่สุดในเวยีดนามที่

มคีวามสูงถึง 37 เมตร และผนงัดา้นบนภายในวิหารยงัมีภาพ

จิตรกรรมฝาผนงัสีสนัสดใส บอกเล่าเรื่องราวพุทธประวตัิต ัง้แต่

ประสูติ ตรสัรู ้และปรินิพพาน นอกจากน้ี ผูท้ี่มาเยือนยงัสามารถ

ผ่อนคลายอารมณ ์ไดจ้ากการชมทะเลสาบเลก็ ๆ และสวนดอกไม ้

ไดอ้กีดว้ย  

 

 



 

ค า่  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร(ม้ือที่ 6) 

จากนั้น       น าท่านเดนิทางสู่ ถนนคนเดิน เมอืงดาลดั อสิระใหท่้านชอปป้ิงตามอธัยาศยั 

ที่พกั          โรงแรม La Sapinette Hotel Dalat ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า  

 

วนัที่สาม เมืองดาลดั – สวนดอกไมเ้มืองหนาว – นัง่กระเชา้ไฟฟ้า - วดัจรุก๊ล า –ROLLER COASTER สายใหม่ 3 

กม. -น ้ าตกดาทนัลา- พระราชวงัฤดูรอ้น–โบสถโ์ดเมนมารี - ตลาดกลางคืนดาลตั - เมืองดาลตั                             

 (เชา้/กลางวนั/ค า่) 

เชา้             บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (ม้ือที่ 7) 

จากนัน้ น าท่านเที่ยวเมอืง เมืองดาลดั ดินแดนเจา้ของสมญานาม“ปารีสแห่งอนิโดจีน”ซึ่งต ัง้อยู่ในจงัหวดั

ลามดง ระดบัความสูงกว่า 1,500 เมตรจากระดบัน า้ทะเลและมอีากาศค่อนขา้งเยน็ตลอดท ัง้ปี โอบลอ้ม

ดว้ยหุบเขาสูง แวดลอ้มไปดว้ยไร่กาแฟ สวนดอกไมเ้มืองหนาวและป่าสน ตวัอาคารบา้นเรือนลว้นปลูก

สรา้งในแบบสถาปตัยกรรมแบบฝรัง่เศส เน่ืองจากช่วงนัน้เวยีดนามตกเป็นเป็นเมอืงอาณานิคมของฝร ัง่เศส 

เมืองน้ีคือแหล่งพกัตากอากาศยอดนิยมของชาวฝร ัง่เศสและเศรษฐีนัน่เอง น าท่านเที่ยวชม DALAT 

FLOWER GRADENS หรอื สวนดอกไมเ้มืองหนาว ดาลดัไดร้บัการขนานนามใหเ้ป็นเมอืงแห่งดอกไม ้ที่น่ี

จงึมดีอกไมบ้านสะพรัง่ไปท ัว่เมอืงตลอดท ัง้ปี และหากตอ้งการที่จะเหน็พรรณไมข้องดาลดัก็จะตอ้งไป สวน

ดอกไมเ้มืองหนาว ที่ไดท้  าการรวบรวมไวอ้ย่างมากมายท ัง้ไมด้อก ไมป้ระดบั ไมต้น้ และกลว้ยไม ้ที่มี

มากมาย  



 

จากนั้น น าท่านเดนิทางสู่ สถานีกระเชา้ไฟฟ้าเคเบิลคาร ์กระเชา้ไฟฟ้าแห่งน้ีเป็นกระเชา้ไฟฟ้าที่ทนัสมยั

ที่สุดของประเทศเวยีดนาม  และมคีวามปลอดภยัสูงที่สุดท่านจะได ้ชมววิ ของเมอืงดาลดั ที่มองเหน็ได ้ท ัง้

เมอืง ที่ต ัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขาอนัสวยงาม  จากนัน้น าท่าน ชมวดัจรุก๊ล า เป็นวดัที่สรา้งอยู่บนเนินเขาเหนือ 

ทะเลสาบเตวยีนลาม แวดลอ้มไปดว้ยใบไมด้อกไม ้นานาพนัธุ ์กบัทิวสนที่ยนืตน้ตระหง่านปกคลุมทุกหุบเขา 

สมควรแก่เวลาน าท่านนัง่ รถราง (Roller Coaster) ผ่านผนืป่าอนัร่มรื่นเขยีวชอุ่มลงสู่หุบเขาเบื้องลา่ง  

สุดพเิศษ!!น าท่านสมัผสั ROLLER COASTER สายใหม่เพิ่มความ

มนั ยาวถึง 3 กิโลเมตร (รวมในค่าทวัรแ์ลว้)เพื่อชมและสมัผสักบั

ความสวยงามของ น ้ าตกดาทนัลา (ThacDatanla)น า้ตกขนาดไม่ใหญ่

มากแต่มชีื่อเสยีง อกีหน่ึงในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของดาลดัที่ไม่

ควรพลาด  

เที่ยง รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่ 8) 

จากนั้น ระลกึ จากนัน้น าท่านเขา้ชม พระราชวงัฤดูรอ้น ที่ประทบัของกษตัริย ์

เบา๋ไดจ๋กัรพรรดิองคสุ์ดทา้ยของประเทศเวียดนามในยามที่พระองค์

เสด็จแปรพระราชฐานมา ณ เมืองดาลดั ที่น่ีนบัว่าเป็นพระราชวงัหลงั

สุดทา้ยที่ สรา้งขึ้นในสมยัฝร ัง่เศสเรืองอ านาจอีกดว้ย!! จากนัน้น าท่าน

ชมความสวยงามของ โบสถโ์ดเมนเดมารี ต ัง้อยู่บริเวณเนินเขาเตี้ยๆ 

บนถนนโงเกวี่ยนตวัอาคารเป็นสีชมพู สรา้งขึ้นในระหว่างปี พ.ศ. 

2483 – 2485 โดยภริยาของผูว้า่การอนิโดไชน่าชาวฝรัง่เศส จากนัน้

แม่ชีของทางคอนแวนตเ์ริ่มมรีายไดจ้ากการการปลูกและขายพชืผกั

ผลไม ้แต่ภายหลงัไดเ้ปลีย่นใหเ้ป็นสวนดอกเพือ่รองรบันกัท่องเที่ยว

ที่เป็นคริสตศ์าสนิกชน และคนทัว่ไป น าท่านชอปป้ิงถนนคนเดิน 

Night Market เมอืงดาลดั ตามอธัยาศยั หลงัจากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั   

ค า่ บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  บรกิารอาหารเยน็ พเิศษ++ พรอ้มเสรฟิไวน์ดาลดัข้ึนช่ือ (ม้ือที่ 9) 



 

พกัที่  โรงแรม   La Sapinette Hotel Dalat ระดบั  4  ดาว หรอืเทยีบเท่า  

วนัที่สี ่ เมืองดาลดั – เมืองโฮจิมินห ์– โบสถน์อรท์เทอดาม – ศาลาไปรษณียก์ลาง- ชอ้ปป้ิงตลาดเบนถนั

สนามบนิสุวรรณภมูิ         (เชา้/กลางวนั) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (ม้ือที่ 10) 

หลงัรบัประทานอาหารน าท่านเขา้สู่สนามบนิเมืองดาลดั 

08.35 น.  ออกเดินทางสูน่ครโฮจมิินห ์โดยเที่ยวบนิที่ VN 1381 

09.20 น.  เดินทางถงึสนามบนิเตนิเซนเหยดินครโฮจมิินหห์ลงัผ่านการตรวจทาง     

สนามบนิเรยีบรอ้ย แลว้น าท่านเดนิทางสู่โฮจมินิห ์

11.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บฟุเฟ่ตน์านาชาต ิ(ม้ือที่ 11) 

บ่าย จากนัน้น าท่านชม โบสถน์อรท์เทรอดาม โบถสท์รงสูงที่สรา้งในสมยั

เวยีดนามยงัอยู่ในอาณานิคมฝรัง่เศสเป็นโบถสป์ระจ าเมอืงไซ่ง่อนและ

ใกล ้ๆ กนัน าท่านชม ศาลาไปรษณียก์ลาง เป็นอาคารทรงยุโรปภายใน

สวยงามมากจากนัน้ชมผ่านอนุสาวรียท่์านประธานโฮจิมนิหซ์ึง่ต ัง้อยู่หนา้

ศาลาว่าการ ก่อสรา้งดว้ยสถาปตัยกรรมแบบฝรัง่เศสดว้ยเช่นกนั อสิระ

ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงที่ ตลาดเบนทนั กบัสนิคา้ราคาถูกจนถงึเวลานดัหมายน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ 

17.00 น.  ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเที่ยวบนิที่ VN 603 ( มีบรกิารอาหารบนเครื่อง) 

18.30 น.  เดินทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมูิกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 

 

 

 



 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเด่ียว จ  านวน 

8 – 11 มีนาคม 62 16,555 16,555 4,000 20 

15 - 18 มีนาคม 62 16,555 16,555 4,000 20 

22 – 25 มีนาคม 62 16,555 16,555 4,000 20 

5-8 เมษายน 62 17,555 17,555 4,000 25 

13-16 เมษายน 62 20,555 20,555 4,000 31 

25-28 เมษายน 62 16,555 16,555 4,000 20 

09-12 พฤษภาคม 62 16,555 16,555 4,000 20 

17-20 พฤษภาคม 62 17,555 17,555 4,000 20 

13-16 มิถุนายน 62 16,555 16,555 4,000 20 

27-30 มิถุนายน 62 16,555 16,555 4,000 20 

13-16 กรกฎาคม 62 18,555 18,555 4,000 20 

14-17 กรกฎาคม 62 18,555 18,555 4,000 25 

26-29 กรกฎาคม 62 16,555 16,555 4,000 25 

09-12 สงิหาคม 62 18,555 18,555 4,000 25 

22-25 สงิหาคม 62 16,555 16,555 4,000 20 

12-15 กนัยายน 62 16,555 16,555 4,000 20 

25-28 กนัยายน 62 16,555 16,555 4,000 20 

 

 



 

อตัราน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ **** ไม่มีราคาเด็ก**** 

ราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่เม่ือจองทวัรแ์ลว้ไม่สามารถเปล่ียนแปลง ยกเลิก ขอคืนเงินค่าจองทวัร ์ค่าทวัรไ์ดใ้นทุกกรณี 

หมายเหตุ:  

1.อตัราค่าบริการเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินช่วงเทศกาลเมื่อจองทวัรไ์มส่ามารถยกเลิกเปล่ียนแปลงเล่ือนวนัเดินทางไดแ้ละ/

หรือขอคืนเงินค่าทวัรค์่าจองทวัร ์

2.กรุป๊ออกเดินทางตอ้งมีจ านวนไมต่ า่กว่า 15 ท่านขึ้ นไป 

3.บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนอตัราค่าบริการเน่ืองจากค่าภาษีเซอรช์ารท์น ้ามนัสายการบินปรบัขึ้ นและ/หรือมีผล

มาจากอตัราแลกเปล่ียน 

4.กรณีท่ีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดัโดยสายการบินภายในประเทศกรุณาแจง้บริษัทฯก่อนท าการจองมิฉะน้ันบริษัทฯ

จะไมร่บัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราน้ีรวม 

• ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบักรุงเทพฯ – โฮจิมินห ์// ดาลดั - โฮจิมินห ์– กรุงเทพชั้นประหยดั 

• ค่าระวางน ้าหนักเกิน 20   กิโลกรมั 

• ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯและโฮจิมินห ์

• ค่าท่ีพกัโรงแรมพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

• ค่าอาหารครบทุกมื้ อตลอดรายการ 
• ค่ารถรบั-ส่งสนามบินและรายการทวัรต์ลอดรายการ 

• อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ 
• ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาทตามเงือนไขของบริษัทประกนัภยัท่ีบริษัทใชบ้ริการ 

 

 

 

 

 



 

อตัราน้ีไม่รวม 

• ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 %,  ค่าบริการ และค่าใชจ้่ายส่วนตวัท่ีไมร่ะบุไวใ้นรายการ,ค่าระวางน ้าหนักเกิน 20 กิโลกรมั  

• ค่าบริการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัท่ีไมร่ะบุไวใ้นรายการ 
 

ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น คนขบัรถ ท่านละ 150 บาท / วนั / คน  (รวม 4 วนั = 600 บาท / ลกูคา้ 1 ท่าน) 

****หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วามพึงพอใจในการบริการ**** 

เอกสารที่ประกอบการเดินทางหนังสือเดินทางเหลืออายุการใชง้านไม่ต า่กวา่ 6 เดือนนับจากวนัหมดอายุ และเหลือ

หนา้วา่งติดกนัอยา่งน้อย 2 หนา้ / การจองทวัร ์ท่านละ 5,000 บาทที่เหลือช าระก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย20วนั 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัรช์ าระเงินค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ได้

ทุกกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุ

ไวใ้นรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะ

แลว้ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไมอ่าจเรียกรอ้ง

ค่าบริการและเงินมดัจาคืนไมว่า่กรณีใดๆทั้งส้ิน เน่ืองจากรายการทวัรแ์บบเหมาเหมาจ่าย 

 

หนงัสือเดินทาง 

*** กรุณาส่งส าเนาหนังสือเดินทางใหบ้ริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง 20 วนั เพื่อทางบริษัทฯ จะไดส้่งใหท้างสายการ

บินเพ่ือออกตัว๋เครื่องบิน ***เอกสารการเดินทาง  หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านมากกว่า 6 เดือนข้ึนไป 

(นบัจากวนัออกเดินทาง) และตอ้งเหลือหนา้ว่างส าหรบัแสตมป์วีซ่ามากกว่า 2 หนา้ข้ึนไป   

หมายเหตุ :  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างท่านลกูคา้

และบริษทั 

1.บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรบัราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผูร้่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน 

2.ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิมหากสายการบินมีการปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง 

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบินโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน,การยกเลิกบิน,การประทว้ง, การนัดหยุด

งาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมายซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากเกิดส่ิงของสูญหายอนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรมและอุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

6. ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ท่านควรอ่านเง่ือนไขต่างๆ ใหค้รบถว้นจนเป็นท่ีพอใจก่อนช าระค่าบริการ ทั้งน้ีเพ่ือเป็น

ประโยชน์แก่ตวัท่านและสมาชิกเอง และเมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจาหรือค่าทวัรท์ั้งหมดกบัทางบริษัทฯแลว้ทางบริษัทฯ

จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆในบริษัทฯ ก าหนด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัใน

ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรบัเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรมได้ 

 

 



 

8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุป๊ท่ีเขา้พกัโดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูสู้บบุหร่ี / ปลอด

บุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และไม่

สามารถรบัประกนัได ้

9.กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิวแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ อยา่งนอ้ย 7วนัก่อนการ

เดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไม่สามารถจดัการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10.มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่ีสิทธิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูม้ีอ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่าน้ัน  

11.ผูจ้ดัจะไมร่บัผิดชอบและไมส่ามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้

เดินทางไมผ่่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของ

ทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 

เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. การขบัรถในเวียดนาม จ ากดัความเร็ว ไมเ่กิน 60-80 กมต่อชัว่โมง (แลว้แต่พ้ืนท่ี) 

13. บริการน ้าด่ืมท่านวนัละ1ขวดต่อคนต่อวนั 

14.ทางบริษัทฯ ซ่ึงไมอ่าจรบัผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หน้าท่ี อาทิการนัดหยุดงาน 

จลาจลเหตุวุ่นวายหรือภยัทางการเมือง ภยัธรรมชาติต่างๆ ฯลฯซ่ึงอาจจะท าใหท้างสายการบินงดเวน้การบินตามเวลาท่ี 

ก าหนด และ/หรือตารางเวลาบินของสายการบินท่ีใชใ้นเท่ียวบินน้ันๆ ไมส่ามารถเดินทางตามเวลาท่ีก าหนด โดย

ค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนจากทั้งทางตรงและทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้จาก 

 

อุบติัเหตุต่างๆฯลฯรวมถึงการตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองจากทางเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง อนัเน่ืองมาจากมีส่ิง

ผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือการถูกปฏิเสธในทุกกรณี โดยทั้งน้ีทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ทุก

ท่านสมาชิกเป็นส าคญั  

 


