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ทัวร์เวียดนามดีดี!!  
HELLO HOCHIMINH 

ดาลัด – มุยเน่ - โฮจมินิห์  4 วัน 3 คืน 
บนิตรงดาลัด – ออกโฮจมิินห์ 

สัมผัสเมืองดอกไม้งาม แห่งเมืองดาลัด  
ตะลุยทะเลทรายแดง – ทะเลทรายขาว ณ เมืองมุยเน่ 

เที่ยวเมืองหลวงเก่า “ไซง่อน” 
ล่องเรือแม่น า้ไซง่อน ดนิเนอร์พร้อมโชว์พืน้เมือง 
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รายละเอียดโปรแกรม 
วันที่หน่ึง กรุงเทพฯ – ดาลัด – น า้ตกดาทนัลา (รถราง) - กระเช้าตั๊กลัม – วัดตั๊กลัม (TRUC LAM) –  
  พระราชวังฤดูร้อนของจกัรพรรดิ เป๋าได๋ - CRAZY HOUSE - ตลาดพืน้เมืองดาลัด   (-/L/D) 
08.30 น. คณะพร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 4 แถว W   เคาน์เตอร์ สายการบิน ไทย เวียดเจ็ท แอร์ 

(VZ)  โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่าน  

 
11.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดาลัด เท่ียวบนิท่ี VZ940 พกัผ่อนอิสระตามอธัยาศยับนเคร่ือง 

12.55 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง  เมืองดาลัด หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (เวลาท้องถิ่นที่
เวียดนาม เวลาเดียวกับประเทศไทย)  เมืองดาลัด ซึ่งได้ช่ือว่าเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีโรแมนติคท่ีสุดในเวียดนาม 
เป็นเมืองเล็กๆบนขนุเขา แวดล้อมไปด้วยป่าเขา ไร่กาแฟและสวนดอกไม้ ดาลดัอยูส่งูจากระดบัน า้ทะเล 1,475 เมตร 
ดาลดัถกูค้นพบโดยชาวฝร่ังเศสท่ีช่ือว่า ALEXANDRA YERSIN สมยัฝร่ังเศสปกครองเวียดนาม ทางข้าหลวงฝร่ังเศส
จึงสร้างและพฒันาเมืองดาลดัให้เป็นเมืองตากอากาศบนขนุเขาของชาวฝร่ังเศสในสมยันัน้ เพ่ือใช้ในการพกัผอ่น จาก
การตรากตร าท างานหนกัในประเทศอาณานิคม ซึ่งต่อจากนัน้เมืองดาลัดได้รับการขนานนามให้เป็น “เมืองแห่งฤดู
ใบไม้ผลิชัว่นิรันดร์” ซึ่งเป็นสมญานามท่ีเหมาะสมท่ีสดุ เพราะแม้ในฤดรู้อนของดาลดั อณุหภมูใินตวัเมืองดาลดัจะอยู่
ระหว่าง 15-24 องศาเซลเซียสเท่านัน้ 

 เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ!! เฝอเวียดนาม 
น าท่าน น่ังรถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่า
อันร่มร่ืนเขียวชอุ่มลงสู่หุบเขาเบือ้งล่าง  เพ่ือชม
และสมัผสักบัความสวยงามของ น า้ตกดาทันลา 
(Thac Datanla) น า้ตกขนาดไม่ใหญ่มากแต่มี
ช่ือเสียง  อีกหนึ่งในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมของ
ดาลัดท่ีไม่ควรพลาด   น าท่านเดินทางสู่ สถานี
กระเช้าไฟฟ้า เคเบิลคาร์ เพ่ือนั่งกระเข้าไฟฟ้าสู่
ยอดเขา  ท่านจะได้ชมวิว ของเมืองดาลัด ท่ี
สามารถมองเห็นได้ทัง้เมือง ท่ีตัง้อยุ่ท่ามกลางหุบ
เขาอนัสวยงาม  จากนัน้น าท่านชม วัดต๊ักลัม (TRUC LAM)  เป็นวดัท่ีสร้างอยูบ่นเนนิเขาเหนือทะเลสาบเตวียนลาม 
แวดล้อมไปด้วยใบไม้ดอกไม้ นานาพันธุ์ กับทิวสนท่ียืนต้นตระหง่านปกคลุมทุกหุบเขา  น าท่านชม พระราชวังฤดู
ร้อนของจักรพรรด ิเบ๋าได๋ พระเจ้าเบา๋ได๋เป็นจกัรพรรดิองค์สดุท้ายของประเทศเวียดนาม พระราชวงัแห่งนีก้่อสร้าง
ตามศิลปะแบบฝร่ังเศส ในปี ค.ศ. ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 5 ปี 1933 เป็นสถานท่ีพักผ่อนของพระองค์และ
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ครอบครัวตัง้อยูเ่นินเขาห่างจากตวัเมืองประมาณ 4 กม. น าท่านชมห้องพกั, ห้องท างาน เคร่ืองชาม และวัตถโุบราณ
ต่างๆ ท่ีเก็บพบได้ในทะเลเมืองหวงุเตา่ ภายในมีห้องพร้อมพระฉายาลกัษณ์ของพระเจ้าเบา๋ได๋พร้อมสมเด็จพระราชินี 

และพระราชโอรสพระราชธิดา ปัจจบุนัเปิดให้นกัท่องเท่ียวเชา่
เพ่ือพักแรม ถึงเวลาน าท่านเท่ียวชม CRAZY HOUSE 
(HANG NGA GUEST HOUSE & ART GALLERY) เป็น
บ้านต้นไม้ท่ีสร้างรูปร่างลักษณะท่ีแปลกตา เป็นทรงบ้านท่ี
สร้างด้วยรูปทรงประหลาด ซึ่งสร้างตามแนวคิด ALICE IN 
WONDERFUL LAND  
 
 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  (ชมิไวน์ดาลัด ฟรี!!) 

น าท่าน เลือกซือ้ของฝากพืน้เมืองท่ี ตลาดพืน้เมืองดาลัด อยูใ่จกลางเมืองเป็นท่ีชมุนมุชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆ ท่ีแต่ง
กายด้วยชดุประจ าเผ่า น าผลผลิตจากหมูบ้่านมาขาย มีสินค้าพืน้เมืองหลากหลายชนิดท่ีน่าเลือกซือ้หา ตัวอย่างเช่น 
ดอกไม้, ผลไม้ฤดหูนาวทัง้สดและแห้ง, ผกันานาชนิด, ชาอทิโชก, ขนมพืน้เมือง, กาแฟและชาชนิดอ่ืนๆมากมาย เป็น
ต้น ให้ทกุท่านได้เลือกซือ้ฝากกลบับ้าน 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั VIETSOPETRO HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่สอง สวนพฤกษศาสตร์ดาลัด - จงัหวัดฟานเทยีด มุยเน่ - ทะเลทรายขาว (White Sand Dunce) –  
   ทะเลทรายแดง (Red Sand Dunce)        (B/L/D) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าทกุท่านชม สวนพฤกษศาสตร์ดาลัด (DALAT FLOWER GARDEN) สร้างขึน้โดยจกัรพรรดิเบา๋ได๋ บนเนือ้ท่ีกว้าง
ใหญ่ สืบเน่ืองจากเมืองดาลดั ได้รับ สมญานามว่า เป็นเมืองแห่งดอกไม้ สวนแห่งนีจ้ึงเป็นสถานท่ี ท่ีรวบรวมพรรณไม้
ต่างๆของเมืองดาลัดไว้อย่างมากมาย ทัง้ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ยืนต้น เป็นต้น ซึ่งดอกไม้ส่วนใหญ่ในเวียดนาม จะ
ส่งออกจากเมืองดาลดัทัง้สิน้    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่  จังหวัดฟานเทียด  เมืองมุยเน่  ใช้ เวลาประมาณ 3.5 ช .ม.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
ระยะทางประมาณ 156 กิโลเมตร จังหวัดฟานเทียด เป็นเมืองตากอากาศและยังเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางทะเลท่ี



 
(VIT-HL01-VZ) 
 

สวยงามมีช่ือเสียงของประเทศเวียดนาม ทัง้ชายทะเลท่ีสวยงาม ท่านจะได้สมัผสัมนต์เสน่ห์แห่งทะเลทรายตะวนัออก 
ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ช่ืนชมวิวทิวทศัน์และวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม ถึงเมืองมยุเน่  

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านชมและสัมผัสความยิ่งใหญ่ เม็ดทรายละเอียดสีขาวของ ทะเลทรายขาว (White Sand Dunce) หรือท่ี
เรียกว่า “ซาฮาร่า แห่งเวียดนาม” ทะเลทรายขาวท่ีใหญ่ท่ีสดุของเวียดนาม ชมความงามของภูเขาทรายสีเหลืองทอง
อนักว้างใหญ่สดุสายตา สมัผสักบัความงดงามและบรรยากาศชายทะเลบนยอดภูเขาทะเลทราย และท่านสามารถ
เล่นสไลด์เดอร์บนสันทราย หรือ ขับรถ ATV ขึน้ไปบนยอดภูเขาทรายได้ (ค่าบริการ รถจิฟ๊ สไลด์เดอร์ และรถ 
ATV  ไม่รวมอยู่ในรายการ)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
   
  จากนัน้เดินทางสู่ ทะเลทรายแดง (Red Sand Dunce) เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากและอยู่ใกล้ชายทะเล 

เมด็ทรายสีแดงละเอียดราวกบัแปง้ เนินทรายจะเปล่ียนรูปร่างไปตามแรงลมท่ีพดัผ่านมา   
 ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั PEACH  HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม เมืองมุยเน่ - ล าธารนางฟ้า (Fairly Stream)  - นครโฮจมิินห์ - ช้อปป้ิงตลาดเบนถัน -  
  ล่องเรือชมแม่น า้ไซง่อนพร้อมโชว์       (B/L/D) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  น าชม ล าธารนางฟ้า (Fairly Stream) ธารน า้สีแดงทางธรรมชาติ ลักษณะคล้ายๆ แกรนด์แคนยอน ท่ีถกูสร้างโดย
ธรรมชาติ ชมความงดงามของชัน้ดิน ท่ีสงูลดลัน่กนั สลบักบัสีสนัของดินทรายท่ีสวยงาม ท่ามกลางบรรยากาศท่ีแสน
สงบ ความยาวกว่า 2 กม. 
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  น าท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่  นครโฮจิมินห์ หรือ กรุงไซ่ง่อน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 
ระยะทางประมาณ 219 กิโลเมตร  โฮจิมนิห์เป็นเมืองท่าริมแมน่ า้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของเวียดนาม ตัง้อยู่บริเวณสามเหล่ียม
ปากแมน่ า้โขง และเป็นอดีตเมืองหลวงแห่งเวียดนามใต้ ท่ีเจริญรุ่งเรืองมาตัง้แต่ครัง้อดีต ปัจจบุนัโฮจิมนิห์คือดินแดน  

  แห่งความเจริญรุ่งเรืองและเป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกิจของเวียดนาม 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

ถึงนครโฮจิมนิห์  ให้ท่านอิสระกบัการเลือกซือ้สินค้านานาชนิด ทัง้ของพืน้เมือง และ ของท่ีระลึกต่างๆ ท่ีตลาดการค้า
ในกลางเมืองท่ีใหญ่และส าคญัท่ีสดุในนครโฮจิมนิห์ ตลาดเบนถัน  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ เรือส าราญ (จอยทวัร์)  ล่องชมควมงามของแม่น า้ไซง่อน แม่น า้สายหลักของ
นครโฮจมิินห์ พร้อมฟังดนตรีขับกล่อมจากนักร้องชาวพืน้เมือง 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั HAPPY LIFE  HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่ส่ี นครโฮจมิินห์ - ไชน่าทาวน์ - วัดเทยีนฮัว - โบสถ์นอร์เธอร์ดาม - กรมไปรษณีย์กลาง –  
  ศาลาว่าการนครโฮจมิินห์ -อนุสาวรีย์โฮจมิินห์ -  กรุงเทพ     (B/L/-) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ย่านไชน่าทาวน์ (China Town) ชมความคึกคกัและการใช้ชีวติความเป็นอยูแ่บบดัง้เดิม
ของชาวไซง่่อน สมัผสักบับรรยากาศตีกรามบ้านช่องแบบเกา่ ความรู้สึกแบบชาวเมอืงในอดีตซึ่งยากจะหาชมได้อีกใน
ปัจจบุนั ชมความเป็นอยูข่องชาวบ้านพืน้เมอืง  วัดเทยีนฮัว (Thien Hau Temple) ซึ่งเป็นวดัท่ีตัง้อยูใ่นเขตไชนา่
ทาวน์ เป็นท่ีประดษิฐานของเทพเจ้า เป็นท่ีสกัการะนบัถือของคนเวียดนาม 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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จากนัน้น าท่านชมสถาปัตยกรรมแบบฝร่ังเศสท่ีสวยงามยิ่งและยงัคงหลงเหลืออยู่ในนครแห่งนีคื้อ  โบสถ์นอร์เธอร์
ดาม ท่ีคู่บา่วสาวชาวเวียดนามมกัจะถ่ายรูปกนัท่ีน่ี  และท่ีท าการ กรมไปรษณีย์กลาง ท่ีปัจจบุนัยงัเปิดใช้งานปกติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผ่านชม ศาลาว่าการนครโฮจิมินห์  ซึ่งถึงเป็นศาลาว่าการเมืองท่ีสวยท่ีสุดในนครโฮจิมินห์ ประทับใจกับความ
สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมท่ีลงตัวและสวยงาม นมัสการอนุสาวรีย์ลุงโฮ หรือโฮจิมินห์ผู้ประกาศอิสรภาพให้กับ
ประเทศเวียดนามจาก สหรัฐอเมริกา และ ฝร่ังเศสและท าการรวมประเทศให้เป็นหนึ่งเดียว    น าท่านถ่ายรูปกับ 
อนุสาวรีย์ท่านโฮจมิินห์ ท่ีตะหง่านอยู ่ณ กลางเมืองโฮจิมนิห์ ซิตี ้บง่บอกว่าท่านเป็นวีรบรุุษของชาวเวียดนาม 
สมควรแก่เวลา น าทา่นเดนิทางสู่สนามบนิ 

17.15 น. ออกเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ สายการบนิ ไทย เวียดเจท็ แอร์  เท่ียวบนิท่ี VJ805 

18.45 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจในการในบริการ 

 
 
 
 
 



 
(VIT-HL01-VZ) 
 

 
อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 

(พกัห้องละ 2-3 ท่าน) 
ราคาเด็กเสริมเตียง 
(พกักับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริม
เตียง 

(พกักับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

พกัเดี่ยว
เพิ่ม 

18-21 พ.ค. 62 
25-28 พ.ค. 62 

10,999 บาท 3,000 บาท 

08-11 มิ.ย. 62 
22-25 มิ.ย. 62 

10,999 บาท 3,000 บาท 

13-16 ก.ค. 62 
27-30 ก.ค. 62 

12,500 บาท 3,000 บาท 

10-13 ส.ค. 62 10,999 บาท 3,000 บาท 

24-27 ส.ค. 62 10,500 บาท 3,000 บาท 

07-10 ก.ย. 62 
21-24 ก.ย. 62 

10,500 บาท 3,000 บาท 

12-15 ต.ค. 62 12,500 บาท 3,000 บาท 
26-29 ต.ค. 62 10,500 บาท 3,000 บาท 

 

ราคาน้ี ไม่รวมค่าทิป มคัคุเทศกท์อ้งถิ่น/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 

1,500 บาท / ลกูทวัร ์1 ท่าน / ทรปิ (ช าระที่สนามบินก่อนการเดินทาง) 
 

ในกรณีที่ ผู้โดยสาร  มีไฟล์ทเดนิทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ  ที่เกี่ยวข้องกับวันเดนิทางที่
ท่านได้ท าการจองไว้กับทางบริษัทฯ  กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ  ก่อนการช าระเงนิค่าตั๋ว

ดังกล่าว ถ้าเกดิข้อผดิพลาด  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผดิชอบทุกกรณี 
 

อัตรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั (Economy Class) กรุงเทพฯ-ดาลดั-กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ ไทย เวียดเจ็ท แอร์   
 ค่าท่ีพกัโรงแรมท่ีระบใุนรายการระดบั 4 ดาว และ 3 ดาว หรือเทียบเท่า รวมทัง้สิน้ 3 คืน (พกั 2-3 ท่าน/ห้อง) 
 ค่าอาหารครบทกุมือ้ตลอดรายการ 
 ค่าโค้ชปรับอากาศรถรับ-ส่งสนามบนิ และ รายการทวัร์ตลอดรายการ 
 อตัราค่าเข้าชมสถานท่ีท่ีระบไุว้ในรายการ 
 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอุบตัิเหตุ จะคุ้มครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 

500,000 บาท (คุ้มครอง ผู้ เอาประกันภัย อายรุะหว่าง 6-75 ปี ในกรณีท่ีผู้ เอาประกันภัยอายตุ ่ากว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง  75-85 ปี 
คุ้มครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัเง่ือนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้ เอาประกันภัยอายสุูงกว่า 85 ปี 
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ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า”อาหารเป็น
พิษเท่านัน้”)  

 ค่าระวางน า้หนกั 20 กิโลกรัม 

อัตรานีไ้ม่รวม 
 ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 ทิปมัคคุเทศกท์อ้งถิ่น/คนขบัรถ/หัวหนา้ทัวรจ์ากเมืองไทย 1,500 บาทต่อลูกทวัร ์1 ท่านต่อทริป

(ช าระที่สนามบินก่อนการเดนิทาง) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวั หรือ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ท่ีไม่ได้ระบไุว้ในโปรแกรม เช่น ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่ม, 

ค่าน า้หนกักระเป๋าท่ีเกินกว่าทางสายการบนิก าหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีท่ีเกิดจากการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋า
เดินทางหรือของมีค่าท่ีสญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

 ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรับราคาขึน้ 

เงื่อนไขการจองทวัร์ 
 งวดที่ 1 กรุณาวางเงินมดัจ าในการส ารองท่ีนัง่ ท่านละ 5,000 บาท (หลงัจากท่ีได้ท าการจองภายใน 3 วนั) และท่ีนัง่จะถกูยืนยนัเมื่อ

ได้รับค่ามดัจ าแล้วเท่านัน้ 
 งวดที่ 2 ช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทัง้หมด 14 วนัก่อนการเดินทาง  

กรณียกเลิก 

 ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ า บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง ณ วนันัน้ ท่ีไมส่ามารถ คืนเงินได้ (ตวัอยา่งเช่น ค่าตั๋วเคร่ืองบิน, 
ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ าห้องพกั เป็นต้น) 

 ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดในทกุกรณี 

 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะท าเร่ือง ยื่นเอกสารไปยงัสาย
การบนิ , โรงแรม และในทกุๆการให้บริการ เพ่ือให้พิจารณาอีกครัง้ ทัง้นี ้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ ซึ่งไม่สามารถ
แจ้งได้ว่าจะสามารถคืนเงินได้ทัง้หมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึน้อยูก่บัการพิจารณาและตดัสินใจ ของ สายการบนิ , โรงแรม และ
ในทกุๆการให้บริการอ่ืนๆ เป็นส าคญั 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 
 ทางบริษัทได้ส ารองท่ีนั่งพร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบนิแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไมว่่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 2,000–5,000 บาท แล้วแต่สายการบนิและช่วงเวลาเดินทาง  
 หากตัว๋เคร่ืองบนิท าการออกแล้ว แต่ท่านไมส่ารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง และ

รอ Refund จากทางสายการบนิ ใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 
 นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ท่ีจะนัง่ต้องมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบนิก าหนด เช่น ต้องเป็น

ผู้ ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น า้หนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใ่ช่ผู้ ท่ีมีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกายและอ านาจในการให้ท่ีนั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจ้าหน้าท่ี
เช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 
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 เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) 
และห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่
อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

 กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในเวียดนามมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน า้ 
ซึ่งขึน้อยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัด้วย 

การเดินทางเป็นครอบครัว 
หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวท่ีต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ(Wheelchair), เด็ก, 

และผู้สงูอาย ุมีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกันท่านและครอบครัวต้องให้การ
ดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

หมายเหตุ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี ้เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

 เน่ืองจากรายการทวัร์นีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถกูปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไมว่่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทกุกรณี  

 เมื่อท่านได้ช าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ 

 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้เพ่ือความเหมาะสม ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะยดึถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภยั
ของคณะผู้ เดินทางเป็นส าคญั  

 ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและเวียดนาม  
 ส าหรับ ผู้ โดยสาร ท่ีไมไ่ด้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้ โดยสารต้องรับผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) หรือ การ

แจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทวัร์ จะไมรั่บผิดชอบในกรณี ท่ี ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการ
เข้าและออกจากประเทศ 

 การท่องเท่ียวประเทศเวียดนามนัน้จะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวดงักล่าว คือ ร้านยา 
ร้านไม้ไผ่, ร้านมะพร้าว, ร้านขนม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับเง่ือนไขดงักล่าวแล้ว 

 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ ส าหรับ จ านวนผู้ เดินทาง 20 ท่านขึน้ไป ออกเดินทางได้แน่นอน ถ้าจ านวนผู้ เดินทาง 15 - 20 ท่าน ทาง
บริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไมม่ีหวัหน้าทวัร์จากเมืองไทยไปกบักรุ๊ปด้วยแต่จะมี ไกด์ท้องถิ่น ท่ีพดูภาษาไทยได้ คอยรับท่ีสนามบิน
เวียดนาม และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางท่ีประเทศเวียดนามเป็นอย่างดี แต่ถ้าต ่ากว่า 15 ท่าน ทางบริษัท ของ
สงวนสิทธิไมอ่อกเดินทางในกรุ๊ปนัน้ 
 

หนังสือเดินทางต้องมอีายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทาง 
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า 

** กรณี ถอืหนังสอืเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม ** 


