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ทัวร์เวียดนามใต้ 

ROMANCE VIETNAM 
ดาลัด – มุยเน่  3 วัน 2 คืน 

สัมผัสเมืองดอกไม้งาม แห่งเมืองดาลัด 

ตะลุยทะเลทรายแดง – ทะเลทรายขาว ณ เมืองมุยเน่ 

ฟรี !! ชมิไวน์ขึน้ช่ือเมืองดาลัด 
พักหรูระดับ 5 ดาว !!  ณ เมืองดาลัด 
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รายละเอียดโปรแกรม 
วันที่หน่ึง กรุงเทพฯ – ดาลัด – จังหวัดฟานเทียด มุยเน่ - ทะเลทรายขาว (White Sand Dunce) –  
   ทะเลทรายแดง (Red Sand Dunce)         (-/L/D) 
08.30 น. คณะพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 ประตู 4 แถว G  (ทางด้านใน) เคาน์เตอร์ สายการบิน ไทย เวียด

เจท็ แอร์ (VZ)  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่าน  
11.10 น. ออกเดินทางสู ่เมืองดาลัด เท่ียวบนิท่ี VZ940 พกัผ่อนอิสระตามอธัยาศยับนเคร่ือง 
12.55 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง  เมืองดาลัด หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (เวลาท้องถิ่นที่

เวียดนาม เวลาเดยีวกับประเทศไทย)   
 เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ!! เฝอเวียดนาม 

นํ า ท่ า น เ ดิ น ท า ง โ ด ย ร ถ โ ค้ ช ป รั บ อ า ก า ศ สู่  จั งหวัดฟาน เทียด  เ มือ ง มุย เ น่  ใ ช้ เ ว ล า ป ร ะ ม า ณ  4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
ชม. ระยะทางประมาณ 170 กิโลเมตร จงัหวดัฟานเทียด เป็นเมืองตากอากาศและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่
สวยงามมีชื่ อ เสียงของประเทศเวียดนาม ทั ง้
ชายทะเลที่สวยงาม ท่านจะได้สมัผสัมนต์เสน่ห์แห่ง
ทะเลทรายตะวันออก ระหว่างการเดินทางท่านจะ
ได้ชื่นชมวิวทิวทศัน์และวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม  
ถึงเมืองมุยเน่ นําท่านชมและสัมผัสความยิ่งใหญ่ 
เม็ดทรายละเอียดสีขาวของ ทะเลทรายขาว 

(White Sand Dunce) หรือที่เรียกว่า “ซาฮาร่า แห่ง
เวียดนาม” ทะเลทรายขาวที่ใหญ่ที่สดุของเวียดนาม 
ชมความงามของภูเขาทรายสีเหลืองทองอันกว้าง
ใหญ่ สุดสา ยตา สัม ผัสกับควา มงดงาม และ
บรรยากาศชายทะเลบนยอดภเูขาทะเลทราย และท่านสามารถเลน่สไลด์เดอร์บนสนัทราย หรือ ขับรถ ATV ขึน้ไปบน
ยอดภูเขาทรายได้ (ค่าบริการ รถจิ๊ฟ สไลด์เดอร์ และรถ ATV  ไม่รวมอยู่ ในรายการ)  จากนัน้เดินทางสู ่
ทะเลทรายแดง (Red Sand Dunce) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากและอยู่ใกล้ชายทะเล เม็ดทรายสีแดง
ละเอียดราวกบัแป้ง เนินทรายจะเปลีย่นรูปร่างไปตามแรงลมที่พดัผ่านมา 

 ค่ํา  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
 นําท่านเข้าสูท่ี่พกั NAM HAI  HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่สอง เมืองมุยเน่ - ลําธารนางฟ้า (Fairly Stream)   - เมืองตากอากาศ ดาลัด –– นํา้ตกดาทันลา (รถราง) –  
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  กระเช้าตั๊กลัม – วัดตั๊กลัม - พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ เป๋าได๋– CRAZY HOUSE –  
  ตลาดพืน้เมืองดาลัด                 (B/L/D) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนําชม ลําธารนางฟ้า (Fairly Stream) ธารนํา้สีแดงทาง

ธรรมชาติ ลกัษณะคล้ายๆ แกรนด์แคนยอน ที่ถูกสร้างโดยธรรมชาติ ชมความงดงามของชัน้ดิน ที่สงูลดลัน่กัน สลบั
กับ สีสัน ขอ ง ดิ น ทร า ย ที่ สว ย ง า ม  ท่ า ม ก ล า ง
บรรยากาศที่แสนสงบ ความยาวกว่า 2 กม. 

เดินทางสู่ เมืองดาลัด ใช้เวลาในการเดินทาง
ประมาณ 4 ชัว่โมง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
โรแมนติคที่สดุในเวียดนาม เป็นเมืองเล็กๆบนขุนเขา 
แวดล้อมไปด้วยป่าเขา ไร่กาแฟและสวนดอกไม้ 
ดาลัดอยู่สงูจากระดับนํา้ทะเล 1,475 เมตร ดาลัด
ถูกค้นพบโดยชาวฝร่ังเศสที่ชื่อว่า ALEXANDRA 
YERSIN สมัยฝร่ังเศสปกครองเวียดนาม ทาง
ข้าหลวงฝร่ังเศสจึงสร้างและพัฒนาเมืองดาลัดให้
เป็นเมืองตากอากาศบนขุนเขาของชาวฝร่ังเศสใน
สมยันัน้ เพื่อใช้ในการพกัผ่อน จากการตรากตรําทํางานหนกัในประเทศอาณานิคม ซึง่ต่อจากนัน้เมืองดาลดัได้รับการ
ขนานนามให้เป็น “เมืองแห่งฤดูผลิชั่วนิรันดร์” ซึ่งเป็นสมญานามที่เหมาะสมที่สุด เพราะแม้ในฤดูร้อนของดาลัด 
อณุหภมูิในตวัเมืองดาลดัจะอยู่ระหว่าง 15-24 องศาเซลเซียสเท่านัน้ 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 นําท่าน น่ังรถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอันร่มร่ืน
เขียวชอุ่มลงสู่หุบเขาเบือ้งล่าง  เพื่อชมและสัมผัสกับ
ความสวยงามของ นํา้ตกดาทันลา (Thac Datanla) 
นํา้ตกขนาดไม่ใหญ่มากแต่มีชื่อเสียง  อีกหนึ่งในสถานที่
ท่องเที่ยวยอดนิยมของดาลัดที่ไม่ควรพลาด   นําท่าน
เดินทางสู ่สถานีกระเช้าไฟฟ้า เคเบิลคาร์ กระเข้าไฟฟ้า
แห่งนี เ้ ป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ทันสมัยที่สุดของประเทศ
เวียดนามและมีความปลอดภัยสงูที่สดุ  ท่านจะได้ชมวิว 
ของเมืองดาลัดที่สามารถมองเห็นได้ทัง้เมือง ที่ตัง้อยุ่
ท่ามกลางหุบเขาอันสวยงาม  จากนัน้นํ าท่านชม 
วัดติก๊ลัม เป็นวดัที่สร้างอยู่บนเนินเขาเหนือทะเลสาบเตวียนลาม แวดล้อมไปด้วยใบไม้ดอกไม้ นานาพันธุ์ กับทิวสน
ที่ยืนต้นตระหง่านปกคลมุทกุหบุเขา   
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นําท่านชม พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ เบ๋าได๋ พระเจ้าเบ๋าได๋เป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายของประเทศ
เวียดนาม พระราชวังแห่งนีก้่อสร้างตามศิลปะแบบฝร่ังเศส ในปี ค.ศ. ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 5 ปี 1933 เป็น
สถานที่พักผ่อนของพระองค์และครอบครัวตัง้อยู่เนินเขาห่างจากตัวเมืองประมาณ 4 กม.  นําท่านชมห้องพัก, ห้อง
ทํางาน เคร่ืองชาม และวัตถุโบราณต่างๆ ที่เก็บพบ
ได้ในทะเลเมืองหวุงเต่า ภายในมีห้องพร้อมพระ
ฉายาลักษณ์ของพระเจ้าเบ๋าได๋พร้อมสมเด็จพระ
ราชินี และพระราชโอรสพระราชธิดา ปัจจุบนัเปิดให้
นกัท่องเท่ียวเช่าเพื่อพกัแรม ถึงเวลานําท่านเที่ยวชม 
CRAZY HOUSE (HANG NGA GUEST HOUSE 
& ART GALLERY) เป็นบ้านต้นไม้ที่สร้างรูปร่าง
ลกัษณะที่แปลกตา เป็นทรงบ้านที่สร้างด้วยรูปทรง
ประหลาด ซึง่สร้างตามแนวคิด ALICE IN WONDERFUL LAND  

ค่ํา   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  (ชิมไวน์ดาลัด ฟรี!!) 

นําท่าน เลอืกซือ้ของฝากพืน้เมืองที่ ตลาดพืน้เมืองดาลัด อยู่ใจกลางเมืองเป็นที่ชุมนุมชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆ ที่แต่ง
กายด้วยชดุประจําเผ่า นําผลผลติจากหมู่บ้านมาขาย มีสนิค้าพืน้เมืองหลากหลายชนิดที่น่าเลือกซือ้หา ตัวอย่างเช่น 
ดอกไม้, ผลไม้ฤดหูนาวทัง้สดและแห้ง, ผกันานาชนิด, ชาอทิโชก, ขนมพืน้เมือง, กาแฟและชาชนิดอื่นๆมากมาย เป็น
ต้น ให้ทกุท่านได้เลอืกซือ้ฝากกลบับ้าน 
 นําท่านเข้าสูท่ี่พกั SWISSBEL HOTEL ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม เมืองดาลัด – สวนพฤกษศาสตร์ดาลัด –  กรุงเทพฯ          (B/-/-) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําทกุเยี่ยมชม สวนพฤกษศาสตร์ดาลัด (DALAT FLOWER GARDEN) สร้างขึน้โดยจกัรพรรดิเบา๋ได๋ บนเนือ้ที่
กว้างใหญ่ สบืเน่ืองจากเมืองดาลดั ได้รับ สมญานามว่า เป็น
เมืองแห่งดอกไม้ สวนแห่งนีจ้งึเป็นสถานท่ี ที่รวบรวมพรรณ
ไม้ต่างๆของเมืองดาลดัไว้อย่างมากมาย ทัง้ไม้ดอก ไม้
ประดบั ไม้ยืนต้น เป็นต้น ซึง่ดอกไม้สว่นใหญ่ในเวียดนาม จะ
สง่ออกจากเมืองดาลดัทัง้สิน้  
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่สนามบนิ 
 

 
13.35 น. ออกเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ สายการบิน ไทย เวียดเจท็ แอร์  เท่ียวบนิท่ี VZ941 
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15.20 น. ถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจในการในบริการ 

 
 

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 

(พักห้องละ 2-3 ท่าน) 
ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 
ราคาเด็กไม่เสริม

เตียง 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

พักเดี่ยว
เพิ่ม 

24-26 ส.ค. 61 9,555 บาท 1,900 บาท 

07-09 ก.ย. 61 
14-16 ก.ย. 61 
21-23 ก.ย. 61 
28-30 ก.ย. 61 

9,555 บาท 1,900 บาท 

12-14  ต.ค. 61 10,500 บาท 1,900 บาท 
19-21 ต.ค. 61 
26-28 ต.ค. 61 

9,555 บาท 1,900 บาท 

02-04 พ.ย. 61 
09-11 พ.ย. 61 
16-18 พ.ย. 61 
23-25 พ.ย. 61 

30 พ.ย.- 02 ธ.ค. 61 

9,555 บาท 1,900 บาท 

07-09 ธ.ค. 61 10,555 บาท 1,900 บาท 
08-10 ธ.ค. 61 10,900 บาท 1,900 บาท 
14-16 ธ.ค. 61 9,555 บาท 1,900 บาท 
21-23 ธ.ค. 61 10,555 บาท 1,900 บาท 
28-30 ธ.ค. 61 
29-31 ธ.ค. 61 

31ธ.ค. 61- 02 ม.ค. 62 
11,900 บาท 1,900 บาท 
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04-06 ม.ค. 62 
11-13 ม.ค. 62 
18-20 ม.ค. 62 
25-27 ม.ค. 62 

9,555 บาท 1,900 บาท 

01-03 ก.พ. 62 
08-10 ก.พ. 62 

11,900 บาท 1,900 บาท 

15-17 ก.พ. 62 
18-20 ก.พ. 62 
22-24 ก.พ. 62 

9,555 บาท 1,900 บาท 

01-03 มี.ค. 62 
08-10 มี.ค. 62 
15-17 มี.ค. 62 
22-24 มี.ค. 62 

9,555 บาท 1,900 บาท 

 

***ราคาปรับใหม่  มีผลใช้ตัง้แต่วันที่ 24 เมษายน 2561 เป็นต้นไป *** 
 
 

ในกรณีที่ผู้โดยสาร  มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ  ที่เก่ียวข้องกับวันเดนิทางที่
ท่านได้ทาํการจองไว้กับทางบริษัทฯ  กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ  ก่อนการชําระเงนิค่าตั๋ว

ดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทกุกรณี 
 
 
 

อัตรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั (Economy Class) กรุงเทพฯ-ดาลดั-กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ ไทย เวียดเจ็ท แอร์   
 ค่าที่พกัโรงแรมที่ระบใุนรายการระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า รวมทัง้สิน้ 2 คืน (พกั 2-3 ทา่น/ห้อง) 
 ค่าอาหารครบทกุมือ้ตลอดรายการ 
 ค่าโค้ชปรับอากาศรถรับ-สง่สนามบนิ และ รายการทวัร์ตลอดรายการ 
 อตัราค่าเข้าชมสถานท่ีที่ระบไุว้ในรายการ 
 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 

500,000 บาท (คุ้มครอง ผู้ เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผู้ เอาประกันภัยอายุต่ํากว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75 -85 ปี 
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คุ้มครอง 50 % ของจํานวนเงินเอาประกนัภยั ทัง้นีข้ึน้อยู่กับเง่ือนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้ เอาประกันภัยอายุสงูกว่า 85 ปี 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า”อาหารเป็น
พิษเท่านัน้”)  

 ค่าระวางนํา้หนกั 20 กิโลกรัม 

อัตรานีไ้ม่รวม 
 ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 ทิปมคัคเุทศก์ท้องถิ่น 3 USD/วนั, พนกังานขบัรถ 2 USD/วนั, พนกังานโรงแรม, ร้านอาหาร, ทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 3 USD/

วนั (สาํหรับหวัหน้าทวัร์ตามแต่ความพอใจในการให้บริการของลกูค้าเป็นสาํคญั) ฯลฯ 
 ค่าใช้จ่ายสว่นตวั หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบไุว้ในโปรแกรม เช่น ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดินทาง, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมที่สัง่เพิ่ม, 

ค่านํา้หนกักระเป๋าที่เกินกว่าทางสายการบนิกําหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋า
เดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

 ค่าธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีที่สายการบนิมีการปรับราคาขึน้ 

เงื่อนไขการจองทัวร์ 
 งวดที่ 1 กรุณาวางเงินมดัจําในการสาํรองที่นัง่ ท่านละ 5,000 บาท (หลงัจากที่ได้ทําการจองภายใน 3 วนั) และที่นัง่จะถกูยืนยันเมื่อ

ได้รับค่ามดัจําแล้วเท่านัน้ 
 งวดที่ 2 ชําระค่าทวัร์สว่นท่ีเหลอืทัง้หมด 14 วนัก่อนการเดินทาง  

กรณียกเลิก 

 ยกเลกิหลงัจากวางเงินมดัจํา บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง ณ วนันัน้ ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋วเคร่ืองบิน , 
ค่าวีซ่า, ค่ามดัจําห้องพกั เป็นต้น) 

 ยกเลกิหลงัจากจ่ายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดในทกุกรณี 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเร่ือง ยื่นเอกสารไปยังสาย
การบนิ , โรงแรม และในทกุๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครัง้ ทัง้นี ้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่งไม่สามารถ
แจ้งได้ว่าจะสามารถคืนเงินได้ทัง้หมด หรือ บางสว่น เพราะ จะขึน้อยู่กบัการพิจารณาและตัดสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และ
ในทกุๆการให้บริการอื่นๆ เป็นสาํคญั 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 
 ทางบริษัทได้สาํรองที่นัง่พร้อมชําระเงินมดัจําค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน

สทิธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจําตัว๋เคร่ืองบนิ ซึง่มีค่าใช้จ่าย ประมาณ 2,000–5,000 บาท แล้วแต่สายการบนิและช่วงเวลาเดินทาง  
 หากตัว๋เคร่ืองบนิทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิเรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง และ

รอ Refund จากทางสายการบนิ ใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอย่างน้อย 
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 นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ที่จะนัง่ต้องมีคณุสมบติัตรงตามที่สายการบินกําหนด เช่น ต้องเป็น
ผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ื องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (นํา้หนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกายและอํานาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจ้าหน้าที่
เช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
 เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) 

และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่
อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

 กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในเวียดนามมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบนํา้ 
ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัด้วย 

การเดินทางเป็นครอบครัว 
หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ(Wheelchair), เด็ก, 

และผู้สงูอายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกันท่านและครอบครัวต้องให้การ
ดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

หมายเหต ุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี ้เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

 เน่ืองจากรายการทวัร์นีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสทิธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถกูปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงินในทกุกรณี  

 เมื่อท่านได้ชําระเงินมดัจําหรือทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ 

 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะยดึถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัย
ของคณะผู้ เดินทางเป็นสาํคญั  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถกูปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและเวียดนาม 
 สาํหรับ ผู้ โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้ โดยสารต้องรับผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) หรือ การ

แจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทวัร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการ
เข้าและออกจากประเทศ 
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 การท่องเท่ียวประเทศเวียดนามนัน้จะต้องมีการเข้าชมสนิค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ ร้านยา 
ร้านไม้ไผ่, ร้านมะพร้าว, ร้านขนม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับเง่ือนไขดงักลา่วแล้ว 

 ขอสงวนสทิธิ ราคาพิเศษ สาํหรับ จํานวนผู้ เดินทาง 20 ท่านขึน้ไป ออกเดินทางได้แน่นอน ถ้าจํานวนผู้ เดินทาง 15 - 20 ท่าน ทาง
บริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหวัหน้าทวัร์จากเมืองไทยไปกบักรุ๊ปด้วยแต่จะมี ไกด์ท้องถิ่น ที่พูดภาษาไทยได้ คอยรับที่สนามบิน
เวียดนาม และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศเวียดนามเป็นอย่างดี แต่ถ้าต่ํากว่า 15 ท่าน ทางบริษัท ของ
สงวนสทิธิไม่ออกเดินทางในกรุ๊ปนัน้ 
 

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทบัตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม ** 


