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รหสัโปรแกรม : 13098 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

ทัวร์เวียดนามดดี!ี!  
HELLO HOCHIMINH 

ดาลัด – มุยเน่ - โฮจิมินห์  4 วัน 3 คืน 
บินตรงดาลัด – ออกโฮจิมินห์ 

สัมผัสเมืองดอกไม้งาม แห่งเมืองดาลัด  
ตะลุยทะเลทรายแดง – ทะเลทรายขาว ณ เมืองมุยเน่ 

เที่ยวเมืองหลวงเก่า “ไซง่อน” 
ล่องเรือแม่น า้ไซง่อน ดินเนอร์พร้อมโชว์พืน้เมือง 
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รายละเอียดโปรแกรม 
วันท่ีหน่ึง กรุงเทพฯ – ดาลัด – น า้ตกดาทันลา (รถราง) - กระเช้าต๊ักลัม – วัดต๊ักลัม (TRUC LAM) –  
  พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ เป๋าได๋ - CRAZY HOUSE - ตลาดพืน้เมืองดาลัด   (-/L/D) 
08.30 น. คณะพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 4 แถว W   เคาน์เตอร์ สายการบิน ไทย เวียดเจ็ท แอร์ 

(VZ)  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกแกท่า่น  

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

 

 
11.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดาลัด เที่ยวบินที่ VZ940 พกัผ่อนอิสระตามอธัยาศยับนเคร่ือง 

12.55 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง  เมืองดาลัด หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (เวลาท้องถิ่นที่
เวียดนาม เวลาเดียวกับประเทศไทย)  เมืองดาลัด ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โรแมนติคที่สุดในเวียดนาม 
เป็นเมืองเล็กๆบนขุนเขา แวดล้อมไปด้วยป่าเขา ไร่กาแฟและสวนดอกไม้ ดาลดัอยูสู่งจากระดบัน า้ทะเล 1,475 เมตร 
ดาลดัถกูค้นพบโดยชาวฝรั่งเศสที่ชื่อวา่ ALEXANDRA YERSIN สมยัฝรั่งเศสปกครองเวียดนาม ทางข้าหลวงฝรั่งเศส
จงึสร้างและพฒันาเมืองดาลดัให้เป็นเมืองตากอากาศบนขนุเขาของชาวฝรั่งเศสในสมยันัน้ เพื่อใช้ในการพกัผ่อน จาก

http://bit.ly/2NMk5YE
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การตรากตร าท างานหนกัในประเทศอาณานิคม ซึ่งต่อจากนัน้เมืองดาลัดได้รับการขนานนามให้เป็น “เมืองแห่งฤดู
ใบไม้ผลิชัว่นิรันดร์” ซึง่เป็นสมญานามที่เหมาะสมที่สดุ เพราะแม้ในฤดรู้อนของดาลดั อณุหภูมิในตวัเมืองดาลดัจะอยู่
ระหวา่ง 15-24 องศาเซลเซียสเทา่นัน้ 

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เฝอเวียดนาม 
น าทา่น น่ังรถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอนัร่มร่ืนเขียวชอุม่ลงสู่หบุเขาเบือ้งล่าง  เพื่อชมและสัมผัสกบัความ
สวยงามของ น า้ตกดาทันลา (Thac Datanla) 

น า้ตกขนาดไมใ่หญ่มากแตมี่ชื่อเสียง  อีกหนึง่ในสถานที่ทอ่งเทีย่วยอดนิยมของดาลดัทีไ่ม่ควรพลาด   น าทา่นเดินทาง
สู่ สถานีกระเช้าไฟฟา้ เคเบิลคาร์ เพื่อนัง่กระเข้าไฟฟา้สู่ยอดเขา  ทา่นจะได้ชมวิว ของเมืองดาลดัที่สามารถมองเห็น
ได้ทัง้เมือง ที่ตัง้อยุท่า่มกลางหบุเขาอนัสวยงาม  จากนัน้น าทา่นชม วัดตั๊กลัม (TRUC LAM)  เป็นวดัที่สร้างอยู่บน
เนินเขาเหนือทะเลสาบเตวยีนลาม แวดล้อมไปด้วยใบไม้ดอกไม้ นานาพนัธ์ุ กบัทิวสนที่ยืนต้นตระหง่านปกคลมุทกุหบุ
เขา  น าทา่นชม พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ เบ๋าได๋ พระเจ้าเบ๋าได๋เป็นจกัรพรรดิองค์สุดท้ายของประเทศ
เวียดนาม พระราชวงัแหง่นีก้อ่สร้างตามศิลปะแบบฝรั่งเศส ในปี ค.ศ. ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 5 ปี 1933 เป็น
สถานที่พกัผ่อนของพระองค์และครอบครัวตัง้อยู่เนินเขาห่างจากตวัเมืองประมาณ 4 กม.  น าท่านชมห้องพกั, ห้อง
ท างาน เคร่ืองชาม และวตัถโุบราณตา่งๆ ที่เก็บพบได้ในทะเลเมืองหวงุเตา่ ภายในมีห้องพร้อมพระฉายาลักษณ์ของ
พระเจ้าเบา๋ไดพ๋ร้อมสมเด็จพระราชินี และพระราชโอรสพระราชธิดา ปัจจุบนัเปิดให้นกัท่องเที่ยวเช่าเพื่อพกัแรม ถึง
เวลาน าทา่นเที่ยวชม CRAZY HOUSE (HANG NGA GUEST HOUSE & ART GALLERY) เป็นบ้านต้นไม้ที่สร้าง
รูปร่างลกัษณะที่แปลกตา เป็นทรงบ้านที่สร้างด้วยรูปทรงประหลาด ซึ่งสร้างตามแนวคิด ALICE IN WONDERFUL 
LAND  

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

น าทา่น เลือกซือ้ของฝากพืน้เมืองที่ ตลาดพืน้เมืองดาลัด อยูใ่จกลางเมืองเป็นที่ชมุนมุชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆ ที่แต่ง
กายด้วยชดุประจ าเผ่า น าผลผลิตจากหมูบ้่านมาขาย มีสินค้าพืน้เมืองหลากหลายชนิดที่นา่เลือกซือ้หา ตวัอย่างเช่น 
ดอกไม้, ผลไม้ฤดหูนาวทัง้สดและแห้ง, ผกันานาชนิด, ชาอทิโชก, ขนมพืน้เมือง, กาแฟและชาชนิดอื่นๆมากมาย เป็น
ต้น ให้ทกุทา่นได้เลือกซือ้ฝากกลบับ้าน 
 น าทา่นเข้าสู่ที่พกั VIETSOPETRO HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ 
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วันท่ีสอง สวนพฤกษศาสตร์ดาลัด - จังหวัดฟานเทียด มุยเน่ - ทะเลทรายขาว (White Sand Dunce) –  
   ทะเลทรายแดง (Red Sand Dunce)        (B/L/D) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าทกุทา่นชม สวนพฤกษศาสตร์ดาลัด (DALAT FLOWER GARDEN) สร้างขึน้โดยจกัรพรรดิเบา๋ได ๋บนเนือ้ที่กว้าง
ใหญ่ สืบเนื่องจากเมืองดาลดั ได้รับ สมญานามวา่ เป็นเมืองแหง่ดอกไม้ สวนแหง่นีจ้งึเป็นสถานที่ ที่รวบรวมพรรณไม้
ตา่งๆของเมืองดาลดัไว้อย่างมากมาย ทัง้ไม้ดอก ไม้ประดบั ไม้ยืนต้น เป็นต้น ซึ่งดอกไม้ส่วนใหญ่ในเวียดนาม จะ
ส่งออกจากเมืองดาลดัทัง้สิน้    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่  จังหวัดฟานเทียด  เ มืองมุยเ น่  ใ ช้เวลาประมาณ 3.5 ช.ม.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
ระยะทางประมาณ 156 กิโลเมตร จังหวดัฟานเทียด เป็นเมืองตากอากาศและยงัเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่
สวยงามมีชื่อเสียงของประเทศเวียดนาม ทัง้ชายทะเลที่สวยงาม ทา่นจะได้สมัผสัมนต์เสนห่์แหง่ทะเลทรายตะวนัออก 
ระหวา่งการเดินทางทา่นจะได้ชื่นชมวิวทิวทศัน์และวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม ถงึเมืองมยุเน ่ 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านชมและสัมผัสความย่ิงใหญ่ เม็ดทรายละเอียดสีขาวของ ทะเลทรายขาว (White Sand Dunce) หรือที่
เรียกวา่ “ซาฮาร่า แหง่เวียดนาม” ทะเลทรายขาวที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม ชมความงามของภูเขาทรายสีเหลืองทอง
อนักว้างใหญ่สุดสายตา สมัผสักบัความงดงามและบรรยากาศชายทะเลบนยอดภูเขาทะเลทราย และท่านสามารถ
เล่นสไลด์เดอร์บนสันทราย หรือ ขับรถ ATV ขึน้ไปบนยอดภูเขาทรายได้ (ค่าบริการ รถจิ๊ฟ สไลด์เดอร์ และรถ 
ATV  ไม่รวมอยู่ในรายการ)   
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  จากนัน้เดินทางสู่ ทะเลทรายแดง (Red Sand Dunce) เป็นสถานที่ทอ่งเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากและอยู่ใกล้ชายทะเล 

เม็ดทรายสีแดงละเอียดราวกบัแปง้ เนินทรายจะเปล่ียนรูปร่างไปตามแรงลมที่พดัผ่านมา   
 ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

 น าทา่นเข้าสู่ที่พกั PEACH  HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเทา่ 

วันท่ีสาม เมืองมุยเน่ - ล าธารนางฟ้า (Fairly Stream)  - นครโฮจมิินห์ - ช้อปป้ิงตลาดเบนถัน -  
  ล่องเรือชมแม่น า้ไซง่อนพร้อมโชว์       (B/L/D) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าชม ล าธารนางฟ้า (Fairly Stream) ธารน า้สีแดงทางธรรมชาติ ลกัษณะคล้ายๆ แกรนด์แคนยอน ที่ถูกสร้างโดย

ธรรมชาติ ชมความงดงามของชัน้ดิน ที่สูงลดลัน่กนั สลบักบัสีสนัของดินทรายที่สวยงาม ทา่มกลางบรรยากาศที่แสน
สงบ ความยาวกวา่ 2 กม. 
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  น าท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่  นครโฮจิมินห์ หรือ กรุงไซ่ง่อน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 
ระยะทางประมาณ 219 กิโลเมตร  โฮจิมินห์เป็นเมืองทา่ริมแมน่ า้ที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม ตัง้อยู่บริเวณสามเหล่ียม
ปากแมน่ า้โขง และเป็นอดีตเมืองหลวงแหง่เวียดนามใต้ ที่เจริญรุ่งเรืองมาตัง้แตค่รัง้อดีต ปัจจบุนัโฮจิมินห์คือดินแดน 

  แหง่ความเจริญรุ่งเรืองและเป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกิจของเวียดนาม 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

ถงึนครโฮจิมินห์  ให้ทา่นอิสระกบัการเลือกซือ้สินค้านานาชนิด ทัง้ของพืน้เมือง และ ของที่ระลึกตา่งๆ ที่ตลาดการค้า
ในกลางเมืองที่ใหญ่และส าคญัที่สุดในนครโฮจิมินห์ ตลาดเบนถัน  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ เรือส าราญ (จอยทวัร์)  ล่องชมควมงามของแม่น า้ไซง่อน แม่น า้สายหลักของ
นครโฮจิมินห์ พร้อมฟังดนตรีขับกล่อมจากนักร้องชาวพืน้เมือง 
 น าทา่นเข้าสู่ที่พกั HAPPY LIFE  HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเทา่ 

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

จากนัน้น าทา่นเดินทางสู่ ย่านไชน่าทาวน์ (China Town) ชมความคกึคกัและการใช้ชวีิตความเป็นอยูแ่บบดัง้เดิม
ของชาวไซง่อ่น สมัผสักบับรรยากาศตีกรามบ้านชอ่งแบบเกา่ ความรู้สึกแบบชาวเมืองในอดีตซึง่ยากจะหาชมได้อีกใน
ปัจจบุนั ชมความเป็นอยูข่องชาวบ้านพืน้เมือง  วัดเทยีนฮัว (Thien Hau Temple) ซึง่เป็นวดัที่ตัง้อยูใ่นเขตไชนา่
ทาวน์ เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้า เป็นที่สกัการะนบัถือของคนเวียดนาม 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้น าทา่นชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสที่สวยงามย่ิงและยงัคงหลงเหลืออยู่ในนครแห่งนีคื้อ  โบสถ์นอร์เธอร์
ดาม ที่คูบ่า่วสาวชาวเวียดนามมกัจะถา่ยรูปกนัที่นี่  และที่ท าการ กรมไปรษณีย์กลาง ที่ปัจจบุนัยงัเปิดใช้งานปกติ  
 
 
 
 
 



 
(VIT-HL01-VZ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผ่านชม ศาลาว่าการนครโฮจิมินห์  ซึ่งถึงเป็นศาลาว่าการเมืองที่สวยที่สุดในนครโฮจิมินห์ ประทบัใจกับความ
สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมที่ลงตวัและสวยงาม นมสัการอนุสาวรีย์ลุงโฮ หรือโฮจิมินห์ผู้ ประกาศอิสรภาพให้กับ
ประเทศเวียดนามจาก สหรัฐอเมริกา และ ฝรั่งเศสและท าการรวมประเทศให้เป็นหนึ่งเดียว    น าท่านถ่ายรูปกับ 
อนุสาวรีย์ท่านโฮจิมินห์ ที่ตะหง่านอยู ่ณ กลางเมืองโฮจิมินห์ ซิตี ้บง่บอกวา่ทา่นเป็นวีรบรุุษของชาวเวียดนาม 
สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดินทางสูส่นามบนิ 

17.15 น. ออกเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สายการบิน ไทย เวียดเจ็ท แอร์  เที่ยวบินที่ VJ805 

18.45 น. ถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจในการในบริการ 

 
 

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 

(พักห้องละ 2-3 ท่าน) 
ราคาเดก็เสริมเตียง 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเดก็ไม่เสริม
เตียง 

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

พักเด่ียว
เพิ่ม 

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 
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ราคาน้ี ไม่รวมค่าทิป มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 

1,500 บาท / ลูกทวัร ์1 ท่าน / ทริป (ช าระที่สนามบินก่อนการเดินทาง) 
 

ในกรณีที่ผู้ โดยสาร  มีไฟล์ทเดนิทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ  ที่เก่ียวข้องกับวันเดนิทางที่
ท่านได้ท าการจองไว้กับทางบริษัทฯ  กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ  ก่อนการช าระเงนิค่าตั๋ว

ดงักล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณี 
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อัตรานีร้วม 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั (Economy Class) กรุงเทพฯ-ดาลดั-กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย เวียดเจ็ท แอร์   
 คา่ที่พกัโรงแรมที่ระบใุนรายการระดบั 4 ดาว และ 3 ดาว หรือเทียบเทา่ รวมทัง้สิน้ 3 คืน (พกั 2-3 ทา่น/ห้อง) 
 คา่อาหารครบทกุมือ้ตลอดรายการ 
 คา่โค้ชปรับอากาศรถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทวัร์ตลอดรายการ 
 อตัราคา่เข้าชมสถานที่ที่ระบไุว้ในรายการ 
 ประกนัภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบติัเหตุ จะคุ้มครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 

500,000 บาท (คุ้มครอง ผู้ เอาประกนัภยั อายรุะหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผู้ เอาประกนัภัยอายุต ่ากว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75 -85 ปี 
คุ้มครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัเง่ือนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้ เอาประกนัภัยอายุสูงกว่า 85 ปี 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า”อาหารเป็น
พิษเทา่นัน้”)  

 คา่ระวางน า้หนกั 20 กิโลกรัม 
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อัตรานีไ้ม่รวม 
 ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และ ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3 % 

 ทิปมัคคุเทศกท์อ้งถ่ิน/คนขับรถ/หวัหนา้ทัวรจ์ากเมืองไทย 1,500 บาทต่อลูกทวัร ์1 ท่านต่อทริป

(ช าระท่ีสนามบินก่อนการเดินทาง) 
 คา่ใช้จา่ยส่วนตวั หรือ คา่ใช้จา่ยอื่น ที่ไมไ่ด้ระบไุว้ในโปรแกรม เชน่ คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, คา่ซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพิ่ม, 

คา่น า้หนกักระเป๋าที่เกินกวา่ทางสายการบินก าหนด, คา่รักษาพยาบาล กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋า
เดินทางหรือของมีคา่ที่สูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

 คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาขึน้ 

เง่ือนไขการจองทัวร์ 
 งวดที่ 1 กรุณาวางเงินมดัจ าในการส ารองที่นัง่ ทา่นละ 5,000 บาท (หลงัจากที่ได้ท าการจองภายใน 1 วนั) และที่นัง่จะถกูยืนยนัเม่ือ

ได้รับคา่มดัจ าแล้วเทา่นัน้ 
 งวดที่ 2 ช าระคา่ทวัร์ส่วนที่เหลือทัง้หมด 30 วนักอ่นการเดินทาง  

กรณียกเลิก 

 ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ า บริษัทฯจะคิดคา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้จริง ณ วนันัน้ ที่ไมส่ามารถ คืนเงินได้ (ตวัอยา่งเช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน, 
คา่วีซา่, คา่มดัจ าห้องพกั เป็นต้น) 

 ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดในทกุกรณี 

 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได้ ซึง่จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะท าเร่ือง ย่ืนเอกสารไปยงัสาย
การบิน , โรงแรม และในทกุๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครัง้ ทัง้นี ้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ ซึ่งไม่สามารถ
แจ้งได้วา่จะสามารถคืนเงินได้ทัง้หมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึน้อยูก่บัการพิจารณาและตดัสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และ
ในทกุๆการให้บริการอื่นๆ เป็นส าคญั 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบนิ 
 ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าคา่ตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากทา่นยกเลิกทวัร์ ไมว่า่จะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีคา่ใช้จา่ย ประมาณ 2,000–5,000 บาท แล้วแตส่ายการบินและชว่งเวลาเดินทาง  
 หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แตท่า่นไมส่ารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ คา่ใช้จา่ยตามท่ีเกิดขึน้จริง และ

รอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 
 นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตฉูุกเฉิน และผู้ที่จะนัง่ต้องมีคณุสมบติัตรงตามที่สายการบินก าหนด เชน่ ต้องเป็น

ผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น า้หนกั
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใ่ชผู่้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
 เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) 

และห้องพกัแบบ 3 ทา่น (Triple Room) ห้องพกัตา่งประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่
อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

 กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสูงขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
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 โรงแรมในเวียดนามมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน า้ 
ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย 

การเดินทางเป็นครอบครัว 
หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ(Wheelchair), เด็ก, 

และผู้สูงอาย ุมีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินทอ่งเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนัท่านและครอบครัวต้องให้การ
ดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

หมายเหตุ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์ และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เชน่ การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตา่งๆ  

 เน่ืองจากรายการทวัร์นีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถกูปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทกุกรณี  

 เม่ือทา่นได้ช าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
จะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่งๆ 

 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะยดึถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัย
ของคณะผู้ เดินทางเป็นส าคญั  

 ทางบริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ทา่นถกูปฏิเสธเข้าเมือง โดยดา่นตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและเวียดนาม 
 ส าหรับ ผู้ โดยสาร ที่ไมไ่ด้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ตา่งด้าว ผู้ โดยสารต้องรับผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) หรือ การ

แจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทวัร์ จะไมร่ับผิดชอบในกรณี ที่ ดา่นตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการ
เข้าและออกจากประเทศ 

 การทอ่งเที่ยวประเทศเวียดนามนัน้จะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการทอ่งเที่ยวดงักล่าว คือ ร้านยา 
ร้านไม้ไผ่, ร้านมะพร้าว, ร้านขนม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดงักล่าวจะต้องจ่ายค่าทวัร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับเง่ือนไขดงักล่าวแล้ว 

 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ ส าหรับ จ านวนผู้ เดินทาง 20 ทา่นขึน้ไป ออกเดินทางได้แนน่อน ถ้าจ านวนผู้ เดินทาง 15 - 20 ท่าน ทาง
บริษัทฯ ออกเดินทาง แตจ่ะไมมี่หวัหน้าทวัร์จากเมืองไทยไปกบักรุ๊ปด้วยแตจ่ะมี ไกด์ท้องถ่ิน ที่พดูภาษาไทยได้ คอยรับที่สนามบิน
เวียดนาม และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศเวียดนามเป็นอย่างดี แต่ถ้าต ่ากว่า 15 ท่าน ทางบริษัท ของ
สงวนสิทธิไมอ่อกเดินทางในกรุ๊ปนัน้ 
 

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม ** 


