
 

   

 

 

 

 

 

 

ทัวร์เวียดนามดีดี!!  
HELLO HOCHIMINH 

ดาลัด – มุยเน่ - โฮจมินิห์  ! วัน " คืน 
บนิตรงดาลัด – ออกโฮจมินิห์ 

สัมผัสเมืองดอกไม้งาม แห่งเมืองดาลัด  
ตะลุยทะเลทรายแดง – ทะเลทรายขาว ณ เมืองมุยเน่ 

เที2ยวเมืองหลวงเก่า “ไซง่อน” 
ล่องเรือแม่นํ 7าไซง่อน ดนิเนอร์พร้อมโชว์พื 7นเมือง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

 

 

 

 

 

 
รายละเอียดโปรแกรม 

วันที2หนึ2ง กรุงเทพฯ – ดาลัด – นํ 7าตกดาทันลา (รถราง) - กระเช้าตั@กลัม – วัดตั@กลัม (TRUC LAM) –  
  พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรด ิเป๋าได๋ - CRAZY HOUSE - ตลาดพื 7นเมืองดาลัด   (-/L/D) 
08.30 น. คณะพร้อมกนัที� ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู ชั �น   ประต ู  แถว W   เคาน์เตอร์ สายการบนิ ไทย เวียดเจท็ แอร์ (VZ)  

โดยมีเจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่าน  
11.10 น. �ออกเดินทางสู ่เมืองดาลัด เที�ยวบินที� VZ940 พกัผ่อนอิสระตามอธัยาศยับนเครื�อง 

12.55 น. �ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง  เมืองดาลัด หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (เวลาท้องถิ2นที2

เวียดนาม เวลาเดียวกับประเทศไทย)  เมืองดาลดั ซึ�งได้ชื�อวา่เป็นแหลง่ท่องเที�ยวที�โรแมนติคที�สดุในเวียดนาม เป็น
เมืองเล็กๆบนขุนเขา แวดล้อมไปด้วยป่าเขา ไร่กาแฟและสวนดอกไม้ ดาลัดอยู่สูงจากระดับนํ �าทะเล @, BC เมตร 
ดาลดัถูกค้นพบโดยชาวฝรั�งเศสที�ชื�อว่า ALEXANDRA YERSIN สมยัฝรั�งเศสปกครองเวียดนาม ทางข้าหลวงฝรั�งเศส
จงึสร้างและพฒันาเมืองดาลดัให้เป็นเมืองตากอากาศบนขนุเขาของชาวฝรั�งเศสในสมยันั �น เพื�อใช้ในการพกัผ่อน จาก
การตรากตรําทํางานหนักในประเทศอาณานิคม ซึ�งต่อจากนั �นเมืองดาลดัได้รับการขนานนามให้เป็น “เมืองแห่งฤดู
ใบไม้ผลิชั�วนิรันดร์” ซึ�งเป็นสมญานามที�เหมาะสมที�สดุ เพราะแม้ในฤดรู้อนของดาลดั อณุหภูมิในตวัเมืองดาลดัจะอยู่
ระหวา่ง @C-U  องศาเซลเซียสเท่านั �น 

 เที�ยง � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ!! เฝอเวียดนาม 
นําท่าน นั2 งรถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอนัร่มรื�นเขียวชอุ่ม
ลงสูหุ่บเขาเบื �องลา่ง  เพื�อชมและสมัผสักบัความสวยงามของ นํ 7าตก

ดาทนัลา (Thac Datanla) นํ �าตกขนาดไมใ่หญ่มากแตมี่ชื�อเสียง  อีก
หนึ�งในสถานที�ท่องเที�ยวยอดนิยมของดาลดัที�ไม่ควรพลาด   นําท่าน
เดินทางสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้า เคเบิลคาร์ เพื�อนั�งกระเข้าไฟฟ้าสู่
ยอดเขา  ท่านจะได้ชมวิว ของเมืองดาลัดที�สามารถมองเห็นได้ทั �ง
เมือง ที�ตั �งอยุ่ท่ามกลางหุบเขาอันสวยงาม  จากนั �นนําท่านชม 
วัดตั@กลัม (TRUC LAM)  เป็นวดัที�สร้างอยู่บนเนินเขาเหนือทะเลสาบเตวียนลาม แวดล้อมไปด้วยใบไม้ดอกไม้ นานา
พนัธุ์ กบัทิวสนที�ยืนต้นตระหง่านปกคลมุทุกหุบเขา  นําท่านชม พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ เบ๋าได๋ พระเจ้า
เบ๋าไดเ๋ป็นจกัรพรรดิองค์สดุท้ายของประเทศเวียดนาม พระราชวงัแห่งนี �ก่อสร้างตามศิลปะแบบฝรั�งเศส ในปี ค.ศ. ใช้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง C ปี  @eff เป็นสถานที�พักผ่อนของ
พระองค์และครอบครัวตั �งอยู่เนินเขาห่างจากตวัเมืองประมาณ   กม. 
นําท่านชมห้องพัก, ห้องทํางาน เครื�องชาม และวตัถุโบราณต่างๆ ที�
เก็บพบได้ในทะเลเมืองหวงุเต่า ภายในมีห้องพร้อมพระฉายาลกัษณ์
ของพระเจ้าเบ๋าไดพ๋ร้อมสมเด็จพระราชินี และพระราชโอรสพระราช
ธิดา ปัจจบุนัเปิดให้นกัท่องเที�ยวเช่าเพื�อพกัแรม ถงึเวลานําท่านเที�ยว



 

   

 

 

 

 

 

 

ชม CRAZY HOUSE (HANG NGA GUEST HOUSE & ART GALLERY) เป็นบ้านต้นไม้ที�สร้างรูปร่างลักษณะที�
แปลกตา เป็นทรงบ้านที�สร้างด้วยรูปทรงประหลาด ซึ�งสร้างตามแนวคิด ALICE IN WONDERFUL LAND  

คํ�า  � รับประทานอาหารคํ2า ณ ภัตตาคาร  (ชมิไวน์ดาลัด ฟรี!!) 

นําท่าน เลือกซื �อของฝากพื �นเมืองที� ตลาดพื 7นเมืองดาลัด อยู่ใจกลางเมืองเป็นที�ชุมนุมชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆ ที�แต่ง
กายด้วยชุดประจําเผ่า นําผลผลิตจากหมู่บ้านมาขาย มีสินค้าพื �นเมืองหลากหลายชนิดที�น่าเลือกซื �อหา ตวัอย่างเช่น 
ดอกไม้, ผลไม้ฤดหูนาวทั �งสดและแห้ง, ผกันานาชนิด, ชาอทิโชก, ขนมพื �นเมือง, กาแฟและชาชนิดอื�นๆมากมาย เป็น
ต้น ให้ทกุท่านได้เลือกซื �อฝากกลบับ้าน 
� นําท่านเข้าสูที่�พกั VIETSOPETRO HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที2สอง สวนพฤกษศาสตร์ดาลัด - จังหวัดฟานเทียด มุยเน่ - ทะเลทรายขาว (White Sand Dunce) –  
   ทะเลทรายแดง (Red Sand Dunce)        (B/L/D) 

เช้า � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําทกุท่านชม สวนพฤกษศาสตร์ดาลัด (DALAT FLOWER GARDEN) สร้างขึ �นโดยจกัรพรรดิเบ๋าได ๋บนเนื �อที�กว้าง
ใหญ่ สืบเนื�องจากเมืองดาลดั ได้รับ สมญานามวา่ เป็นเมืองแห่งดอกไม้ สวนแห่งนี �จึงเป็นสถานที� ที�รวบรวมพรรณไม้
ต่างๆของเมืองดาลัดไว้อย่างมากมาย ทั �งไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ยืนต้น เป็นต้น ซึ�งดอกไม้ส่วนใหญ่ในเวียดนาม จะ
สง่ออกจากเมืองดาลดัทั �งสิ �น    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นํ าท่ าน เดิน ท างโดยรถโค้ชป รับอากาศสู่  จั งห วัดฟานเทียด  เมืองมุยเน่  ใช้ เวลาประมาณ  3.5 ช .ม .                                                                                                                             
ระยะทางประมาณ 156 กิโลเมตร จังหวัดฟานเทียด เป็นเมืองตากอากาศและยังเป็นแหล่งท่องเที�ยวทางทะเลที�
สวยงามมีชื�อเสียงของประเทศเวียดนาม ทั �งชายทะเลที�สวยงาม ท่านจะได้สมัผสัมนต์เสน่ห์แห่งทะเลทรายตะวนัออก 
ระหวา่งการเดินทางท่านจะได้ชื�นชมวิวทิวทศัน์และวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม ถงึเมืองมยุเน่  

เที�ยง  � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําท่านชมและสมัผสัความยิ�งใหญ่ เมด็ทรายละเอียดสีขาวของ ทะเลทรายขาว (White Sand Dunce) หรือที�เรียกว่า 
“ซาฮาร่า แห่งเวียดนาม” ทะเลทรายขาวที�ใหญ่ที�สุดของเวียดนาม ชมความงามของภูเขาทรายสีเหลืองทองอนักว้าง



 

   

 

 

 

 

 

 

ใหญ่สดุสายตา สมัผัสกบัความงดงามและบรรยากาศชายทะเลบนยอดภูเขาทะเลทราย และท่านสามารถเล่นสไลด์
เดอร์บนสันทราย หรือ ขับรถ ATV ขึ �นไปบนยอดภูเขาทรายได้ (ค่าบริการ รถจิ@ฟ สไลด์เดอร์ และรถ ATV  ไม่
รวมอยู่ในรายการ)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  จากนั �นเดินทางสู่ ทะเลทรายแดง (Red Sand Dunce) เป็นสถานที�ท่องเที�ยวที�มีชื�อเสียงมากและอยู่ใกล้ชายทะเล 

เมด็ทรายสีแดงละเอียดราวกบัแป้ง เนินทรายจะเปลี�ยนรูปร่างไปตามแรงลมที�พดัผ่านมา   
 คํ�า � รับประทานอาหารคํ2า ณ ภัตตาคาร 

� นําท่านเข้าสูที่�พกั PEACH  HOTEL ระดบั f ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที2สาม เมืองมุยเน่ - ลาํธารนางฟ้า (Fairly Stream)  - นครโฮจิมินห์ - ช้อปปิ7งตลาดเบนถัน -  
  ล่องเรือชมแม่นํ 7าไซง่อนพร้อมโชว์       (B/L/D) 

เช้า � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  นําชม ลําธารนางฟ้า (Fairly Stream) ธารนํ �าสีแดงทางธรรมชาติ ลกัษณะคล้ายๆ แกรนด์แคนยอน ที�ถูกสร้างโดย
ธรรมชาติ ชมความงดงามของชั �นดิน ที�สงูลดลั�นกนั สลบักบัสีสนัของดินทรายที�สวยงาม ท่ามกลางบรรยากาศที�แสน
สงบ ความยาวกวา่ U กม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  นําท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่  นครโฮจิมินห์ หรือ กรุงไซ่ง่อน ใช้เวลาเดินทางประมาณ   ชั�วโมง 
ระยะทางประมาณ U@e กิโลเมตร  โฮจิมินห์เป็นเมืองท่าริมแม่นํ �าที�ใหญ่ที�สดุของเวียดนาม ตั �งอยู่บริเวณสามเหลี�ยม
ปากแมนํ่ �าโขง และเป็นอดีตเมืองหลวงแห่งเวียดนามใต้ ที�เจริญรุ่งเรืองมาตั �งแตค่รั �งอดีต ปัจจบุนัโฮจิมินห์คือดินแดน 

  แห่งความเจริญรุ่งเรืองและเป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกิจของเวียดนาม 
เที�ยง � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

ถงึนครโฮจิมินห์  ให้ท่านอิสระกบัการเลือกซื �อสินค้านานาชนิด ทั �งของพื �นเมือง และ ของที�ระลกึต่างๆ ที�ตลาดการค้า
ในกลางเมืองที�ใหญ่และสําคญัที�สดุในนครโฮจิมินห์ ตลาดเบนถัน  

คํ�า � รับประทานอาหารคํ2า ณ เรือสําราญ (จอยทัวร์)  ล่องชมควมงามของแม่นํ 7าไซง่อน แม่นํ 7าสายหลักของ
นครโฮจมิินห์ พร้อมฟังดนตรีขับกล่อมจากนักร้องชาวพื 7นเมือง 
� นําท่านเข้าสูที่�พกั HAPPY LIFE  HOTEL ระดบั f ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที2สี2 นครโฮจิมินห์ - ไชน่าทาวน์ - วัดเทียนฮัว - โบสถ์นอร์เธอร์ดาม - กรมไปรษณีย์กลาง –  
  ศาลาว่าการนครโฮจิมินห์ -อนุสาวรีย์โฮจิมินห์ -  กรุงเทพ     (B/L/-) 

เช้า � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั �นนําท่านเดินทางสู ่ย่านไชน่าทาวน์ (China Town) ชมความคกึคกัและการใช้ชีวิตความเป็นอยู่แบบดั �งเดิม
ของชาวไซง่่อน สมัผสักบับรรยากาศตีกรามบ้านช่องแบบเก่า ความรู้สกึแบบชาวเมืองในอดีตซึ�งยากจะหาชมได้อีกใน
ปัจจบุนั ชมความเป็นอยู่ของชาวบ้านพื �นเมือง  วัดเทยีนฮัว (Thien Hau Temple) ซึ�งเป็นวดัที�ตั �งอยู่ในเขตไชน่า
ทาวน์ เป็นที�ประดิษฐานของเทพเจ้า เป็นที�สกัการะนบัถือของคนเวียดนาม 

เที�ยง � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

 

 

 

 

 

จากนั �นนําท่านชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั�งเศสที�สวยงามยิ�งและยงัคงหลงเหลืออยู่ในนครแห่งนี �คือ โบสถ์นอร์เธอร์

ดาม ที�คูบ่่าวสาวชาวเวียดนามมกัจะถ่ายรูปกนัที�นี�  และที�ทําการ กรมไปรษณีย์กลาง ที�ปัจจบุนัยงัเปิดใช้งานปกติ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผ่านชม ศาลาว่าการนครโฮจิมินห์  ซึ�งถึงเป็นศาลาว่าการเมืองที�สวยที�สุดในนครโฮจิมินห์ ประทับใจกับความ
สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมที�ลงตัวและสวยงาม นมัสการอนุสาวรีย์ลุงโฮ หรือโฮจิมินห์ผู้ ประกาศอิสรภาพให้กับ
ประเทศเวียดนามจาก สหรัฐอเมริกา และ ฝรั�งเศสและทําการรวมประเทศให้เป็นหนึ�งเดียว   นําท่านถ่ายรูปกับ 
อนุสาวรีย์ท่านโฮจมิินห์ ที�ตะหง่านอยู่ ณ กลางเมืองโฮจิมินห์ ซิตี � บ่งบอกวา่ท่านเป็นวีรบรุุษของชาวเวียดนาม 
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสูส่นามบิน 

17.15 น. �ออกเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สายการบนิ ไทย เวียดเจท็ แอร์  เที�ยวบินที� VJ805 

18.45 น. �ถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจในการในบริการ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
อัตราค่าบริการ 

วันเดนิทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 

(พักห้องละ q-" ท่าน) 
ราคาเดก็เสริมเตียง 

(พักกับผู้ใหญ่ q ท่าน) 
ราคาเดก็ไม่เสริม

เตียง 
(พักกับผู้ใหญ่ q ท่าน) 

พักเดี2ยว
เพิ2ม 

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 
 

ราคานี�  ไม่รวมค่าทิป มคัคเุทศกท์อ้งถิ�น/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 
1,500 บาท / ลกูทวัร ์1 ทา่น / ทริป (ชาํระที�สนามบินก่อนการเดินทาง) 

 

ในกรณีที2ผู้โดยสาร  มีไฟล์ทเดนิทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ  ที2เกี2ยวข้องกับวันเดนิทางที2
ท่านได้ทาํการจองไว้กับทางบริษัทฯ  กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที2ทราบ  ก่อนการชาํระเงนิค่าตัyว

ดังกล่าว ถ้าเกดิข้อผดิพลาด  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิzในการรับผิดชอบทกุกรณี 
 

อัตรานี 7รวม 

� คา่ตัtวเครื�องบินไป-กลบั ชั �นประหยดั (Economy Class) กรุงเทพฯ-ดาลดั-กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย เวียดเจ็ท แอร์   
� คา่ที�พกัโรงแรมที�ระบใุนรายการระดบั   ดาว และ f ดาว หรือเทียบเท่า รวมทั �งสิ �น f คืน (พกั U-f ท่าน/ห้อง) 
� คา่อาหารครบทกุมื �อตลอดรายการ 

� คา่โค้ชปรับอากาศรถรับ-สง่สนามบิน และ รายการทวัร์ตลอดรายการ 
� อตัราคา่เข้าชมสถานที�ที�ระบไุว้ในรายการ 

� ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที� เสียชีวิตเนื�องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 
500,xxx บาท (คุ้มครอง ผู้ เอาประกันภัย อายุระหว่าง y-BC ปี ในกรณีที�ผู้ เอาประกันภัยอายุตํ�ากว่า y ปี หรือ ระหว่าง BC-zC ปี 
คุ้มครอง Cx % ของจํานวนเงินเอาประกนัภัย ทั �งนี �ขึ �นอยู่กับเงื�อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้ เอาประกันภัยอายุสูงกว่า zC ปี 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ|ในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบใุนใบรับรองแพทย์วา่”อาหารเป็นพิษ

เท่านั �น”)  
� คา่ระวางนํ �าหนกั Ux กิโลกรัม 

อัตรานี 7ไม่รวม 

� ภาษีมลูคา่เพิ�ม B % และ ภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3 % 

� ทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 1,500 บาทตอ่ลกูทวัร ์/ ท่านตอ่ทริป
(ชาํระที�สนามบินก่อนการเดินทาง) 

� คา่ใช้จ่ายส่วนตวั หรือ ค่าใช้จ่ายอื�น ที�ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม เช่น ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าซกัรีด, ค่าเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�ม, 
ค่านํ �าหนกักระเป๋าที�เกินกว่าทางสายการบินกําหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีที�เกิดจากการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, ค่ากระเป๋า
เดินทางหรือของมีคา่ที�สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 



 

   

 

 

 

 

 

 

� คา่ธรรมเนียมนํ �ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที�สายการบินมีการปรับราคาขึ �น 

เงื2อนไขการจองทัวร์ 

� งวดที2 { กรุณาวางเงินมดัจําในการสํารองที�นั�ง ท่านละ C,xxx บาท (หลงัจากที�ได้ทําการจองภายใน f วนั) และที�นั�งจะถูกยืนยนัเมื�อ
ได้รับคา่มดัจําแล้วเท่านั �น 

� งวดที2 q ชําระคา่ทวัร์สว่นที�เหลือทั �งหมด @  วนัก่อนการเดินทาง  

กรณียกเลิก 

• ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจํา บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ �นจริง ณ วนันั �น ที�ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตวัอย่างเช่น ค่าตัtวเครื�องบิน, 
คา่วีซา่, คา่มดัจําห้องพกั เป็นต้น) 

• ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเตม็จํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ|ในการคืนเงินทั �งหมดในทกุกรณี 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเรื�อง ยื�นเอกสารไปยังสาย
การบิน , โรงแรม และในทกุๆการให้บริการ เพื�อให้พิจารณาอีกครั �ง ทั �งนี � อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ�งไมส่ามารถแจ้ง
ได้ว่าจะสามารถคืนเงินได้ทั �งหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ �นอยู่กบัการพิจารณาและตดัสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และใน
ทกุๆการให้บริการอื�นๆ เป็นสําคญั 

ข้อมูลเพิ2มเตมิเรื2องตัyวเครื2องบินและที2นั2 งบนเครื2องบิน 

� ทางบริษัทได้สํารองที�นั�งพร้อมชําระเงินมดัจําค่าตัtวเครื�องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ|การเรียกเก็บคา่มดัจําตัtวเครื�องบิน ซึ�งมีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 2,000–5,000 บาท แล้วแตส่ายการบินและช่วงเวลาเดินทาง  

� หากตัtวเครื�องบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ|เรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามที�เกิดขึ �นจริง และ
รอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

� นั�งที� Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ที�จะนั�งต้องมีคณุสมบติัตรงตามที�สายการบินกําหนด เช่น ต้องเป็นผู้
ที�มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อื�นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที�เครื�องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (นํ �าหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ ที�มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกายและอํานาจในการให้ที�นั�ง Long leg ขึ �นอยู่กบัทางเจ้าหน้าที�
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที�เช็คอินเท่านั �น 

ข้อมูลเพิ2มเตมิเรื2องโรงแรมที2พัก 

� เนื�องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ ห้องพักแบบห้องเดี�ยว (Single), ห้องคู ่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มี
ห้องพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

� กรณีที�มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึ �นมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ|ใน
การปรับเปลี�ยนหรือย้ายเมืองเพื�อให้เกิดความเหมาะสม 

� โรงแรมในเวียดนามมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที�เป็นห้องเดี�ยวอาจเป็นห้องที�มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง
อาบนํ �า ซึ�งขึ �นอยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั �นๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย 

การเดนิทางเป็นครอบครัว 



 

   

 

 

 

 

 

 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที�ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ(Wheelchair), เด็ก, 
และผู้สงูอายุ มีโรคประจําตวั ไมส่ะดวกในการเดินท่องเที�ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั�วโมงติดตอ่กนัท่านและครอบครัวต้องให้การดแูล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื�องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทั �งหมด 

 
 
 

หมายเหตุ 

� บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ|ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี � เมื�อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที�สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที�นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตา่งๆ  

� เนื�องจากรายการทวัร์นี �เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ|การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถกูปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ|ไมคื่นเงินในทกุกรณี  

� เมื�อท่านได้ชําระเงินมดัจําหรือทั �งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเงื�อนไขตา่งๆ 

� กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้เพื�อความเหมาะสม ทั �งนี �ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภยั
ของคณะผู้ เดินทางเป็นสําคญั  

� ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ในกรณีที�ท่านถกูปฏิเสธเข้าเมือง โดยดา่นตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและเวียดนาม 
� สําหรับ ผู้ โดยสาร ที�ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้ โดยสารต้องรับผิดชอบเรื�องเอกสาร (VISA) หรือ การ

แจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที� ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการ
เข้าและออกจากประเทศ 

� การท่องเที�ยวประเทศเวียดนามนั �นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื�อเป็นการส่งเสริมการท่องเที�ยวดงักล่าว คือ ร้านยา 
ร้านไม้ไผ่, ร้านมะพร้าว, ร้านขนม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ�ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับเงื�อนไขดงักลา่วแล้ว 

� ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สําหรับ จํานวนผู้ เดินทาง Ux ท่านขึ �นไป ออกเดินทางได้แน่นอน ถ้าจํานวนผู้ เดินทาง @C - Ux ท่าน ทาง
บริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหัวหน้าทวัร์จากเมืองไทยไปกบักรุ๊ปด้วยแต่จะมี ไกด์ท้องถิ�น ที�พูดภาษาไทยได้ คอยรับที�สนามบิน
เวียดนาม และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที�ประเทศเวียดนามเป็นอย่างดี แตถ้่าตํ�ากว่า @C ท่าน ทางบริษัท ของสงวน
สิทธิไมอ่อกเดินทางในกรุ๊ปนั �น 
 

หนังสือเดนิทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า | เดือน นับจากวันเดนิทาง 
และมีหน้าที2เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า q หน้า 

** กรณี ถือหนังสือเดนิทางต่างชาต ิโปรดสอบถาม ** 
  

  



 

   

 

 

 

 

 

 

 


