
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

ชมสวนดอกไมเ้มืองหนาว ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย เท่ียวน ้าตก  

สนุกสนานกบัการนัง่รถราง พรอ้มตะลยุทะเลทรายขาวและแดง  

จบิไวนด์าลดั ฟรี! ค่ารถจิ๊บ 

พกัโรงแรมดาลดัระดบั 5 ดาว 

 

ก าหนดการเดินทาง: มกราคม - ตลุาคม 2563 



 

วนัแรก  กรุงเทพ–ดาลดั–มุยเน่-ล าธาร FAIRY STREAM–ทะเลทรายแดง–หมู่บา้นชาวประมง (ผ่านชม) 

 

07.30 น.    คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ  เคานเ์ตอร ์ สายการ

บิน Vietjetair โดยมีเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

 

11.10 น.     น าท่านเดินทางสู่ เมืองดาลดั โดยเที่ยวบินที่  VZ940 

 

12.55น  เดินทางถึงสนามบินเมืองดาลดั น าท่านผ่านด่านตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

 

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง เมนูเฝอ 

 

  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่มุยเน่ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 

ชม) น าท่านชม “แกรนด์แคนยอนแห่งเวียดนาม” ล าธาร 

FAIRY STREAM ท่ีเกิดจากการกดัเซาะของน ้าและลมเป็นล า

ธารลึกกว่า 20 เมตร เปิดใหเ้ห็นชั้นของดินและทรายหลากสี 

ซ่ึงทั้งหมดลว้นเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ  

 

  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายแดง ท่ีเกิดจากการรวมตวั

กันของทรายสีชมพู   แดงจนกลายเป็นลานทรายกว้าง ท่ีมี
ช่ือเสียงของเมืองมุยเน่ 

 

  น าท่านเขา้สู่ หมู่บา้นชาวประมง (ผ่านชม) สถานท่ีท่องเท่ียว

แห่งน้ี จะเป็นการท่องเท่ียวเชิงวิถีชีวิต ของชาวมุยเน่ สมัผัสวีถี

การหาสตัวท์ะเล แลว้เอามาขึ้ นฝั่งบริเวณน้ี ชาวบา้นท่ีหามาได ้

ก็จะเอาสตัวท์ะเล ขึ้ นมาคดัแยก ชนิด ขนาด ใหเ้ราไดเ้ห็นกนัริม

ชายหาดเลยครบั แลว้อีกอยา่ง บริเวณน้ีตอนเชา้ๆ จะมีชาวบา้น

และนักท่องเท่ียวมาจบัจ่ายซ้ือสตัวท์ะเลกนัเยอะมากๆเรียกได้

ว่า เป็นตลาดเชา้ท่ีคึกคกัท่ีตอ้งลองมา  เดินอีกท่ีหน่ึง ในมุยเน่
เลยละ 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 

น าทา่นเขา้สู่ที่พกัเมืองมุยเน่ โรงแรม Peace, Paris, Nam Hai ระดบั 3 ดาว (ตดิริมทะเล) 

 



 

วนัที่สอง   ทะเลทรายขาว – น ้าตกดาทนัลา (รวมรถราง) – ทุ่งดอกไฮเดรนเยยี – นัง่กระเชา้ไฟฟ้า 

วดัตัก๊ลมั – บา้นเพ้ียน - ชอ้ปป้ิงตลาดไนทบ์ารซ่์า 

 

เชา้  รบัประทานอาหาราเชา้ที่ โรงแรม    

  

  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายขาว เนินภูเขาทรายสี

ขาวกระจ่างตา มองไปทางไหนก็ จะเห็นเพียงผืนทรายอัน

กวา้งใหญ่ ทะเลทรายท่ีน้ีไดร้บัสมญานามว่าเป็น ซาฮาร่าแห่ง

เวียดนาม เป็นทะเลทรายท่ีใหญ่ท่ีสุดของเวียดนาม และ

ทอ้งฟ้าเท่าน้ัน ไม่ไกลกนัมีแหล่งน ้าจืด (โอเอซิส) ส าหรบัให้

นักท่องเท่ียวใชพ้ักผ่อนถ่ายรูปและชมวิว ซ่ึงจะท าใหท่้านได้

เพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น   การเช่า
รถจ๊ีปหรือ รถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกบัการ

เล่นแซนด์ดูนล่ืนไถลจากจากเนินทรายสูงกว่า 40 เมตร 

(กิจกรรมต่างๆและค่าทิป ยงัไม่รวมในรายการ) ฟรีค่า

รถจิ๊บลุยทะเลทรายขาว จากน้ันน าท่านเดินทางกลับเมือง

ดาลดั (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3-4ชม) 

 

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร   
 

  น าท่านนัง่ รถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอนัร่มร่ืน

เขียวชอุ่ม  ลงสู่หุบเขาเ  บ้ืองล่างเพ่ือชมและสมัผัสกบัความ
สวยงามของ น ้าตกดาทนัลา (ThacDatanla)น ้าตกขนาดไม่

ใหญ่มากแต่มีช่ือเสียงอีกหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม

ของดาลดัท่ีไม ่ 

 

  จากน้ันน าท่านสู่  สถานีกระเช้าไฟฟ้า“เคเบิลคาร์” ท่ี

ทันสมยัท่ีสุดในประเทศเวียดนามขึ้ นสู่จุดชมวิวใหเ้วลาท่าน

ไดช้มและถ่ายรูปวิวเมืองดาลดัในมุมมองท่ีสุดพิเศษไวเ้ป็นท่ี

ระลึก  

 

  น าท่านชม วดัตัก๊ลมั (Thien Vien Truc Lam) ท่ีน่ีคือวดัพุทธในนิกายเซน (ZEN) แบบญ่ีปุ่น มหายาน

ค่ะ ซ่ึงแมจ้ะเป็นพุทธเช่นนิกายเถรวาทแบบบา้นเรา แต่ธรรมเนียมปฏิบติั   หลายๆ ก็มีความแตกต่าง
กนัอยูบ่า้ง  

 



 

  น าท่านเขา้ชม บา้นเพ้ียน (Crazy House) บา้นสไตลแ์ปลกๆท่ี

ออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนท่ี 2 ของเวียดนาม ซ่ึง

เรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรัง่เศสโดยไดแ้รงบันดาลใจจาก

นิยายเร่ืองดงั “Alice in Wonderland” 
 

  จากน้ัน น าท่านชม สวนดอกไมไ้ฮเดรนเยียท่ีเบ่งบานอยู่เต็ม

พ้ืนท่ี ซ่ึงถือว่าสวนไฮ เดรนเยียแห่งน้ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอนัดับ
ตน้ๆท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวใหเ้ดินทางมาเยี่ยมชมได้เป็นอย่างดี 

และใหท่้านเพลิดเพลินเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พรอ้มเสริฟไวนด์าลดั 
 

  จากนัน่น าท่านเดินทางสู่ยา่นชอ้ปป้ิงตลาดไนทบ์ารซ่์า ของเมืองดาลดัใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ นานา

ชนิด ตามอธัยาศยั 
 

น าทา่นเขา้สู่ที่พกัเมืองดาลดั โรงแรม Swiss bel hotel ระดบั 5 ดาว 
 

 
 

วนัที่สาม     สวนดอกไมเ้มืองหนาว – สนามบินดาลดั – สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ที่ โรงแรม     
 

 น าท่านเดินทางสู่ สวนดอกไมเ้มืองหนาว (Dalat Flower 

Gardens) ดาลัดไดร้ับการขนานนามใหเ้ป็นเมืองดอกไม ้

เพราะเมืองแห่งน้ีเป็นท่ีขึ้ นช่ือเร่ืองสีสันของดอกไมอ้ัน

งดงามหลากหลายสายพันธุ์ อีกทั้งเมืองดาลัดยังมีงาน

เทศกาลดอกไม้ประจ าปีอันลือช่ือ  ซ่ึงเป็นท่ีนิยมของ

นักท่องเท่ียวทั้งจากในและต่างประเทศ โดยสวนดอกไม้

เมืองหนาวซ่ึงถูกสรา้งขึ้ นในปี 2509 น้ี ตั้งอยู่ทางตอน

เหนือของทะเลสาบซวนเฮืองท่ีอยู่ใจกลางเมืองดาลัด ท่ี

สวนดอกไมเ้มืองหนาว ท่านจะไดพ้บกบัพรรณไมน้านาชนิด ไมว่า่จะเป็นไมด้อก ไมป้ระดบั ไมต้น้ และ

กลว้ยไม ้รวมถึงดอกไมก้ว่า 300 สายพนัธุ ์ท่ีผลดักนัเบ่งบานในช่วงเวลาต่างกนัไปในรอบปี นัน่ท าให้

ไมว่า่จะไปเยือนสวนแห่งน้ีในช่วงเวลาใดก็ตาม ก็ยงัสามารถพบกบัดอกไมส้วย ๆ ท่ีเบ่งบานรอตอ้นรบั

อยูเ่สมอ และในบางโอกาสเรายงัจะหาซ้ือดอกไมส้วย ๆ ท่ีจดัช่อไวอ้ยา่งงดงามไดท่ี้สวนแห่งน้ีอีกดว้ย 



 

 

สมควรแก่เวลา น าทา่นเดินทาง สูส่นามบินเมืองดาลดั เตรียมตวัเดินทางสู่กรุงเทพฯ 
 

13.35 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Vietjetair เที่ยวบินที่ VZ941 
 

15.20 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดีภาพดว้ยความประทบัใจ ….  

 

 

 

รายการท่องเที่ยวน้ีอาจเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม  

ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของผูจ้ดัโดยยดืถือตามสภาพการณแ์ละประโยชนข์องท่านเป็นส าคญั** 

 
 

อตัราค่าบริการ 

วนัทีเ่ดินทาง 
หอ้งเตียงคู่ นอน 2 ท่าน 

เด็กมีเตยีงพกั 3 ท่าน 
พกัเดี่ยว 

มกราคม 2563 

วนัที่ 5-7 มกราคม 63 8,888.- 2,500.- 

วนัที่ 8-10 มกราคม 63 8,888.- 2,500.- 

วนัที่ 10-12 มกราคม 63 9,499.- 2,500.- 

วนัที่ 12-14 มกราคม 63 8,888.- 2,500.- 

วนัที่ 14-16 มกราคม 63 8,888.- 2,500.- 

วนัที่ 15-17 มกราคม 63 8,888.- 2,500.- 

วนัที่ 18-20 มกราคม 63 9,499.- 2,500.- 

วนัที่ 19-21 มกราคม 63 8,888.- 2,500.- 

กุมภาพนัธ ์2563 

วนัที่ 4-6 กุมภาพนัธ ์63 8,888.- 2,500.- 

วนัที่ 5-7 กุมภาพนัธ ์63 8,888.- 2,500.- 

วนัที่ 7-9 กุมภาพนัธ ์63 

วนัมาฆบูชา 
10,499.- 2,500.- 

วนัที่ 12-14 กุมภาพนัธ ์63 8,888.- 2,500.- 

วนัที่ 15-17 กุมภาพนัธ ์63 9,499.- 2,500.- 

วนัที่ 19-21 กุมภาพนัธ ์63 8,888.- 2,500.- 



 

มีนาคม 2563 

วนัที่ 4-6 มีนาคม 63 8,888.- 2,500.- 

วนัที่ 6-8 มีนาคม 63 9,499.- 2,500.- 

วนัที่ 7-9 มีนาคม 63 9,499.- 2,500.- 

วนัที่ 10-12 มีนาคม 63 8,888.- 2,500.- 

วนัที่ 11-13 มีนาคม 63 8,888.- 2,500.- 

วนัที่ 14-16 มีนาคม 63 9,499.- 2,500.- 

วนัที่ 15-17 มีนาคม 63 8,888.- 2,500.- 

วนัที่ 21-23 มีนาคม 63 9,499.- 2,500.- 

วนัที่ 22-24 มีนาคม 63 8,888.- 2,500.- 

วนัที่ 25-27 มีนาคม 63 8,888.- 2,500.- 

เมษายน 2563 

วนัที่ 1-3 เมษายน 63 8,888.- 2,500.- 

วนัที่ 3-5 เมษายน 63 9,499.- 2,500.- 

วนัที่ 8-10 เมษายน 63 8,888.- 2,500.- 

วนัที่ 11-13 เมษายน 63 

วนัสงกรานต ์
11,499.- 2,500.- 

วนัที่ 13-15 เมษายน 63 

วนัสงกรานต ์
11,499.- 2,500.- 

วนัที่ 17-19 เมษายน 63 9,499.- 2,500.- 

วนัที่ 22-24 เมษายน 63 8,888.- 2,500.- 

วนัที่ 24-26 เมษายน 63 9,499.- 2,500.- 

วนัที่ 25-27 เมษายน 63 9,499.- 2,500.- 

พฤษภาคม 2563 

วนัที่ 1-3 พฤษภาคม 63 

วนัแรงงาน 
9,499.- 2,500.- 

วนัที่ 3-5 พฤษภาคม 63 9,499.- 2,500.- 

วนัที่ 6-8 พฤษภาคม 63 

วนัวิสาขบูชา 
9,499.- 2,500.- 

วนัที่ 13-15 พฤษภาคม 63 8,888.- 2,500.- 

วนัที่ 15-17 พฤษภาคม 63 9,499.- 2,500.- 

วนัที่ 16-18 พฤษภาคม 63 9,499.- 2,500.- 



 

วนัที่ 20-22 พฤษภาคม 63 8,888.- 2,500.- 

วนัที่ 23-25 พฤษภาคม 63 9,499.- 2,500.- 

วนัที่ 27-29 พฤษภาคม 63 8,888.- 2,500.- 

วนัที่ 29-31 พฤษภาคม 63 9,499.- 2,500.- 

มิถุนายน 2563 

วนัที่ 3-5 มิถุนายน 63 

วนัเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจา้สุทิดา 

8,888.- 2,500.- 

วนัที่ 5-7 มิถุนายน 63 9,499.- 2,500.- 

วนัที่ 10-12 มิถุนายน 63 8,888.- 2,500.- 

วนัที่ 12-14 มิถุนายน 63 9,499.- 2,500.- 

วนัที่ 17-19 มิถุนายน 63 8,888.- 2,500.- 

วนัที่ 19-21 มิถุนายน 63 9,499.- 2,500.- 

วนัที่ 20-22 มิถุนายน 63 9,499.- 2,500.- 

วนัที่ 24-26 มิถุนายน 63 8,888.- 2,500.- 

วนัที่ 26-28 มิถนุายน 63 9,499.- 2,500.- 

กรกฎาคม 2563 

วนัที่ 1-3 กรกฎาคม 63 8,888.- 2,500.- 

วนัที่ 3-5 กรกฎาคม 63 9,499.- 2,500.- 

วนัที่ 8-10 กรกฎาคม 63 8,888.- 2,500.- 

วนัที่ 10-12 กรกฎาคม 63 9,499.- 2,500.- 

วนัที่ 15-17 กรกฎาคม 63 8,888.- 2,500.- 

วนัที่ 18-20 กรกฎาคม 63 9,499.- 2,500.- 

วนัที่ 22-24 กรกฎาคม 63 8,888.- 2,500.- 

วนัที่ 24-26 กรกฎาคม 63 9,499.- 2,500.- 

วนัที่ 26-28 กรกฎาคม 63 

วนัเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 
9,499.- 2,500.- 

วนัที่ 29-31 กรกฎาคม 63 8,888.- 2,500.- 

สิงหาคม 2563 

วนัที่ 5-7 สิงหาคม 63 8,888.- 2,500.- 

วนัที่ 7-9 สิงหาคม 63 9,499.- 2,500.- 

วนัที่ 12-14 สิงหาคม 63 9,499.- 2,500.- 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ ทา่นละ 800 บาทตลอดการเดินทาง 
หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วามพึงพอใจในการบรกิาร 

 

วนัแม่แห่งชาติ 

วนัที่ 14-16 สิงหาคม 63 9,499.- 2,500.- 

วนัที่ 15-17 สิงหาคม 63 9,499.- 2,500.- 

วนัที่ 19-21 สิงหาคม 63 8,888.- 2,500.- 

วนัที่ 21-23 สิงหาคม 63 9,499.- 2,500.- 

วนัที่ 26-28 สิงหาคม 63 8,888.- 2,500.- 

วนัที่ 28-30 สิงหาคม 63 9,499.- 2,500.- 

วนัที่ 29-31 สิงหาคม 63 9,499.- 2,500.- 

กนัยายน 2563 

วนัที่ 2-4 กนัยายน 63 8,888.- 2,500.- 

วนัที่ 4-6 กนัยายน 63 9,499.- 2,500.- 

วนัที่ 9-11 กนัยายน 63 8,888.- 2,500.- 

วนัที่ 11-13 กนัยายน 63 9,499.- 2,500.- 

วนัที่ 16-18 กนัยายน 63 8,888.- 2,500.- 

วนัที่ 18-20 กนัยายน 63 9,499.- 2,500.- 

วนัที่ 23-25 กนัยายน 63 8,888.- 2,500.- 

วนัที่ 25-27 กนัยายน 63 9,499.- 2,500.- 

วนัที่ 26-28 กนัยายน 63 9,499.- 2,500.- 

ตลุาคม 2563 

วนัที่ 2-4 ตลุาคม 63 9,499.- 2,500.- 

วนัที่ 7-9 ตลุาคม 63 8,888.- 2,500.- 

วนัที่ 9-11 ตลุาคม 63 9,499.- 2,500.- 

วนัที่ 10-12 ตลุาคม 63 9,499.- 2,500.- 

วนัที่ 11-13 ตลุาคม 63 

วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9 
9,499.- 2,500.- 

วนัที่ 14-16 ตลุาคม 63 8,888.- 2,500.- 

วนัที่ 16-18 ตลุาคม 63 9,499.- 2,500.- 

วนัที่ 21-23 ตลุาคม 63 

วนัปิยมหาราช 
9,499.- 2,500.- 



 

อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัเสน้ทางตามรายการระบุชั้นทศันาจร (เคร่ืองเหมาล าตอ้งไป-กลบัพรอ้มคณะเท่าน้ัน) 

 ค่าสมัภาระน ้าหนักท่านละ 20 กก. / ถือข้ึนเคร่ือง 7กก. 

 ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ หอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไมต่อ้งการเพ่ิมเงินพกัหอ้งเด่ียว)  

 ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงแลว้ และทางบริษัทขอเก็บเพ่ิมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบั   

    ค่าธรรมเนียมเพ่ิม ก่อนการเดินทาง 

 ค่าอาหารตามรายการระบุ 

 ค่ารถรบั-ส่งน าเท่ียวตามรายการ และ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

 หวัหนา้ทวัรท่ี์ช านาญเสน้ทางน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 

 ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส์่วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบารใ์นหอ้งพกั , รวมถึง 

    ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพ่ิม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก ) 

 ค่าสมัภาระท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรมัละ 500 บาท ขึ้ นอยูก่บัอตัรา 

    แลกเปล่ียน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง) 

 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย  3%   

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ ท่านละ 800 บาทตลอดการเดินทาง 
 

เง่ือนไขในการจอง 

 ช าระมดัจ าในวนัท่ีจองท่ีนัง่ละ 5,000 บาท พรอ้มหนังสือเดินทาง (หรือส าเนา) ส่วนท่ีเหลือช าระทั้งหมดอย่าง

นอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ  

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ  เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่า

ทวัรท์ั้งเต็มจ านวนหรือบางส่วน ในกรณีท่ีท่านจองแลว้ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไมว่่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

หมายเหต ุ 

 เท่ียวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ให ้ทราบล่วงหนา้ 

 ถา้ท่านเดินทางมาถึงสถานท่ีนัดพบชา้กวา่เวลานัดหมายเกินกวา่ 1 ชม.ดว้ยเหตุอนัใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะ

ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิการเดินทาง และไมติ่ดใจเรียกรอ้งขอเงินคืนใดๆทั้งส้ิน 

 ขอสงวนสิทธิถา้ผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน จะไมม่ีหวัหนา้ / แต่ถา้ 15 ท่านขึ้ น จะมีหวัหนา้ทวัรต์ลอดการ

เดินทาง 

 

การยกเลิก 

**** ไม่มีการคืนเงินมดัจ  าและยอดเตม็ในทุกกรณี **** 



 

หากไม่ไดร้ว่มบริการทานอาหาร หรือค่าตัว๋เขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทวัร์

ไม่สามารถคืนเงินได ้เน่ืองจากค่าบริการท่ีเวียดนามเป็นแบบเหมาจา่ย 

 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิความรบัผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ นในกรณีดงัตอ่ไปน้ี 

 หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัย

ธรรมชาติ หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หน้าท่ีกรม

แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ  ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ       

 หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใชจ้่าย

ทุกอยา่งทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

 หากเกิดทรพัยสิ์นสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายท่ีเกิดจากความประมาทของตัว

นักท่องเท่ียวเอง 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามา

เล่ือนวนัเดินทางหรือคืนเงินได ้

 หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่

สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้


