
 
 

ทวัร์เวียดนามดีดี!!  
HELLO HOCHIMINH 

ดาลัด – มุยเน่ - โฮจมิินห์  4 วัน 3 คืน 
บนิตรงดาลัด – ออกโฮจมินิห์ 

สัมผัสเมืองดอกไม้งาม แห่งเมืองดาลัด  
ตะลุยทะเลทรายแดง – ทะเลทรายขาว ณ เมืองมุยเน่ 

เที่ยวเมืองหลวงเก่า “ไซง่อน” 
ล่องเรือแม่นํา้ไซง่อน ดนิเนอร์พร้อมโชว์พืน้เมือง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดโปรแกรม 
วันท่ีหน่ึง กรุงเทพฯ – ดาลัด – นํา้ตกดาทันลา (รถราง) - กระเช้าตั๊กลัม – วัดตั๊กลัม (TRUC LAM) –  
  พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรด ิเป๋าได๋ - CRAZY HOUSE - ตลาดพืน้เมืองดาลัด   (-/L/D) 
08.30 น. คณะพร้อมกนัท่ี  ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 ประตู  4 แถว W   เคาน์เตอร์  สายการบนิ ไทย เวียดเจท็ แอร์ 

(VZ)  โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่าน  

 
11.10 น. ออกเดินทางสู ่เมืองดาลัด เท่ียวบินท่ี VZ940 พกัผ่อนอิสระตามอธัยาศยับนเคร่ือง 

12.55 น. ถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตเิลียนเคือง  เมืองดาลัด  หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (เวลาท้องถิ่นที่
เวียดนาม เวลาเดียวกับประเทศไทย)   เมืองดาลดั ซึง่ได้ช่ือวา่เป็นแหลง่ท่องเท่ียวท่ีโรแมนติคท่ีสดุในเวียดนาม 
เป็นเมืองเลก็ๆบนขนุเขา แวดล้อมไปด้วยป่าเขา ไร่กาแฟและสวนดอกไม้ ดาลดัอยู่สงูจากระดบันํา้ทะเล 1,475 เมตร 
ดาลดัถกูค้นพบโดยชาวฝร่ังเศสท่ีช่ือวา่ ALEXANDRA YERSIN สมยัฝร่ังเศสปกครองเวียดนาม ทางข้าหลวงฝร่ังเศส
จงึสร้างและพฒันาเมืองดาลดัให้เป็นเมืองตากอากาศบนขนุเขาของชาวฝร่ังเศสในสมยันัน้ เพ่ือใช้ในการพกัผ่อน จาก
การตรากตรําทํางานหนกัในประเทศอาณานิคม ซึง่ตอ่จากนัน้เมืองดาลดัได้รับการขนานนามให้เป็น  “เมืองแห่งฤดู
ใบไม้ผลิชัว่นิรันดร์” ซึง่เป็นสมญานามท่ีเหมาะสมท่ีสดุ เพราะแม้ในฤดรู้อนของดาลดั อณุหภมูิในตวัเมืองดาลดัจะอยู่
ระหวา่ง 15-24 องศาเซลเซียสเท่านัน้ 

 เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ!! เฝอเวียดนาม 
นําท่าน น่ังรถราง  (Roller Coaster) ผ่านผืนป่า
อนัร่มร่ืนเขียวชอุม่ลงสูห่บุเขาเบือ้งลา่ง  เพ่ือชม
และสมัผสักบัความสวยงามของ นํา้ตกดาทนัลา  
(Thac Datanla) นํา้ตกขนาดไมใ่หญ่มากแตม่ี
ช่ือเสียง  อีกหนึง่ในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมของ
ดาลดัท่ีไมค่วรพลาด   นําท่านเดินทางสู ่สถานี
กระเช้าไฟฟ้า เคเบลิคาร์  เพ่ือนัง่ กระเข้าไฟฟ้า สู่
ยอดเขา  ท่านจะได้ชมวิว ของเมืองดาลดัท่ี
สามารถมองเห็นได้ทัง้เมือง ท่ีตัง้อยุ่ท่ามกลางหบุ
เขาอนัสวยงาม  จากนัน้นําท่านชม วัดต๊ักลัม (TRUC LAM)  เป็นวดัท่ีสร้างอยู่บนเนินเขาเหนือทะเลสาบเตวียนลาม 
แวดล้อมไปด้วยใบไม้ดอกไม้ นานาพนัธุ์ กบัทิวสนท่ียืนต้นตระหง่านปกคลมุทกุหบุเขา  นําท่านชม พระราชวังฤดู

ร้อนของจักรพรรด ิเบ๋าได๋ พระเจ้าเบ๋าไดเ๋ป็นจกัรพรรดิองค์สดุท้ายของประเทศเวียดนาม พระราชวงัแห่งนีก้่อสร้าง
ตามศิลปะแบบฝร่ังเศส ในปี ค.ศ. ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 5 ปี 1933 เป็นสถานท่ีพกัผ่อนของพระองค์และ



 
 

ครอบครัวตัง้อยู่เนินเขาห่างจากตวัเมืองประมาณ 4 กม.  นําท่านชมห้องพกั, ห้องทํางาน เคร่ืองชาม และวตัถโุบราณ
ตา่งๆ ท่ีเก็บพบได้ในทะเลเมืองหวงุเตา่ ภายในมีห้องพร้อมพระฉายาลกัษณ์ของพระเจ้าเบ๋าไดพ๋ร้อมสมเดจ็พระราชินี 

และพระราชโอรสพระราชธิดา ปัจจบุนัเปิดให้นกัท่องเท่ียวเช่า
เพ่ือพกัแรม ถงึเวลานําท่านเท่ียวชม CRAZY HOUSE 
(HANG NGA GUEST HOUSE & ART GALLERY) เป็น
บ้านต้นไม้ท่ีสร้างรูปร่างลกัษณะท่ีแปลกตา เป็นทรงบ้านท่ี
สร้างด้วยรูปทรงประหลาด ซึง่สร้างตามแนวคิด ALICE IN 
WONDERFUL LAND  
 
 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  (ชมิไวน์ดาลัด ฟรี!!) 

นําท่าน เลือกซือ้ของฝากพืน้เมืองท่ี ตลาดพืน้เมืองดาลัด  อยู่ใจกลางเมืองเป็นท่ีชมุนมุชนกลุม่น้อยเผ่าตา่งๆ ท่ีแตง่
กายด้วยชดุประจําเผ่า นําผลผลิตจากหมูบ้่านมาขาย มีสินค้าพืน้เมืองหลากหลายชนิดท่ีน่าเลือกซือ้หา ตวัอย่างเช่น 
ดอกไม้, ผลไม้ฤดหูนาวทัง้สดและแห้ง, ผกันานาชนิด, ชาอทิโชก, ขนมพืน้เมือง, กาแฟและชาชนิดอ่ืนๆมากมาย เป็น
ต้น ให้ทกุท่านได้เลือกซือ้ฝากกลบับ้าน 
 นําท่านเข้าสูท่ี่พกั VIETSOPETRO HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

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

นําทกุท่านชม สวนพฤกษศาสตร์ดาลัด (DALAT FLOWER GARDEN) สร้างขึน้โดยจกัรพรรดิเบ๋าได ๋บนเนือ้ท่ีกว้าง
ใหญ่ สืบเน่ืองจากเมืองดาลดั ได้รับ สมญานามวา่ เป็นเมืองแห่งดอกไม้ สวนแห่งนีจ้งึเป็นสถานท่ี ท่ีรวบรวมพรรณไม้
ตา่งๆของเมืองดาลดัไว้อย่างมากมาย ทัง้ไม้ดอก ไม้ประดบั ไม้ยืนต้น เป็นต้น ซึง่ดอกไม้สว่นใหญ่ในเวียดนาม จะ
สง่ออกจากเมืองดาลดัทัง้สิน้    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู ่ จังหวัดฟานเทยีด  เมืองมุย เน่  ใช้เวลาประมาณ 3.5 ช.ม.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ระยะทางประมาณ 156 กิโลเมตร จงัหวดัฟานเทียด เป็นเมืองตากอากาศและยงัเป็นแหลง่ท่องเท่ียวทางทะเลท่ี



 
 

สวยงามมีช่ือเสียงของประเทศเวียดนาม ทัง้ชายทะเลท่ีสวยงาม ท่านจะได้สมัผสัมนต์เสน่ห์แห่งทะเลทรายตะวนัออก 
ระหวา่งการเดินทางท่านจะได้ช่ืนชมวิวทิวทศัน์และวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม ถงึเมืองมยุเน่  

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําท่านชมและสมัผสัความย่ิงใหญ่ เมด็ทรายละเอียดสีขาวของ ทะเลทรายขาว ( White Sand Dunce) หรือท่ี
เรียกวา่ “ซาฮาร่า แห่งเวียดนาม” ทะเลทรายขาวท่ีใหญ่ท่ีสดุของเวียดนาม ชมความงามของภเูขาทรายสีเหลืองทอง
อนักว้างใหญ่สดุสายตา สมัผสักบัความงดงามและบรรยากาศชายทะเลบนยอดภเูขาทะเลทราย และท่านสามารถ
เลน่สไลด์เดอร์บนสนัทราย หรือ ขบัรถ ATV ขึน้ไปบนยอดภเูขาทรายได้ (ค่าบริการ รถจิฟ๊ สไลด์เดอร์ และรถ 
ATV  ไม่รวมอยู่ในรายการ)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
   
  จากนัน้เดินทางสู ่ ทะเลทรายแดง (Red Sand Dunce) เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากและอยู่ใกล้ชายทะเล 

เมด็ทรายสีแดงละเอียดราวกบัแป้ง เนินทรายจะเปลี่ยนรูปร่างไปตามแรงลมท่ีพดัผ่านมา   
 คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

 นําท่านเข้าสูท่ี่พกั PEACH  HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันท่ีสาม เมือง มุยเน่ - ลาํธารนางฟ้า (Fairly Stream)  - นครโฮจิมินห์ - ช้อปป้ิงตลาดเบนถัน -  
  ล่องเรือชมแม่นํา้ไซง่อนพร้อมโชว์       (B/L/D) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  นําชม ลําธารนางฟ้า (Fairly Stream) ธารนํา้สีแดงทางธรรมชาติ ลกัษณะคล้ายๆ แกรนด์แคนยอน ท่ีถกูสร้างโดย
ธรรมชาติ ชมความงดงามของชัน้ดิน ท่ีสงูลดลัน่กนั สลบักบัสีสนัของดินทรายท่ีสวยงาม ท่ามกลางบรรยากาศท่ีแสน
สงบ ความยาวกวา่ 2 กม. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นําท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู ่ นครโฮจมิินห์ หรือ กรุงไซ่ง่อน  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง 
ระยะทางประมาณ 219 กิโลเมตร  โฮจิมินห์เป็น เมืองท่าริมแมนํ่า้ท่ีใหญ่ท่ีสดุของเวียดนาม ตัง้อยู่บริเวณสามเหลี่ยม
ปากแมนํ่า้โขง และเป็นอดีตเมืองหลวงแห่งเวียดนามใต้ ท่ีเจริญรุ่งเรืองมาตัง้แตค่รัง้อดีต ปัจจบุนัโฮจิมินห์คือดินแดน 

  แห่งความเจริญรุ่งเรืองและเป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกิจของเวียดนาม 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

ถงึนครโฮจิมินห์  ให้ท่านอิสระกบัการเลือกซือ้สินค้านานาชนิด ทัง้ของพืน้เมือง และ ของท่ีระลกึตา่งๆ ท่ีตลาดการค้า
ในกลางเมืองท่ีใหญ่และสําคญัท่ีสดุในนครโฮจิมินห์ ตลาดเบนถัน  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ เรือสําราญ (จอยทวัร์)  ล่องชมควมงามของแม่นํา้ไซง่อน แม่นํา้สายหลักของ
นครโฮจมิินห์ พร้อมฟังดนตรีขับกล่อมจากนักร้องชาวพืน้เมือง 
 นําท่านเข้าสูท่ี่พกั HAPPY LIFE  HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันท่ีส่ี นครโฮจิมินห์ - ไชน่าทาวน์ - วัดเทียนฮัว - โบสถ์นอร์เธอร์ดาม - กรมไปรษณีย์กลาง –  
  ศาลาว่าการนครโฮจิมินห์ -อนุสาวรีย์โฮจิมินห์ -  กรุงเทพ     (B/L/-) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้นําท่านเดินทางสู ่ย่านไชน่าทาวน์ (China Town) ชมความคกึคกัและการใช้ชีวิตความเป็นอยู่แบบดัง้เดิม
ของชาวไซง่่อน สมัผสักบับรรยากาศตีกรามบ้านช่องแบบเก่า ความรู้สกึแบบชาวเมืองในอดีตซึง่ยากจะหาชมได้อีกใน
ปัจจบุนั ชมความเป็นอยู่ของชาวบ้านพืน้เมือง  วัดเทยีนฮัว (Thien Hau Temple) ซึง่เป็นวดัท่ีตัง้อยู่ในเขตไชน่า
ทาวน์ เป็นท่ีประดิษฐานของเทพเจ้า เป็นท่ีสกัการะนบัถือของคนเวียดนาม 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้นําท่านชมสถาปัตยกรรมแบบฝร่ังเศสท่ีสวยงามย่ิงและยงัคงหลงเหลืออยู่ในนครแห่งนีค้ือ  โบสถ์นอร์เธอร์

ดาม ท่ีคูบ่่าวสาวชาวเวียดนามมกัจะถ่ายรูปกนัท่ีน่ี  และท่ีทําการ กรมไปรษณีย์กลาง ท่ีปัจจบุนัยงัเปิดใช้งานปกติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผ่านชม  ศาลาว่าการนครโฮจมิินห์   ซึง่ถงึเป็นศาลาวา่การเมืองท่ีสวยท่ีสดุในนครโฮจิมินห์ ประทบัใจกบัความ
สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมท่ีลงตวัและสวยงาม นมสัการอนสุาวรีย์ลงุโฮ หรือโฮจิมินห์ผู้ประกาศอิสรภาพให้กบั
ประเทศเวียดนามจาก สหรัฐอเมริกา และ ฝร่ังเศสและทําการรวมประเทศให้เป็นหนึง่เดียว    นําท่านถ่ายรูปกบั  
อนุสาวรีย์ท่านโฮจมิินห์ ท่ีตะหง่านอยู่ ณ กลางเมืองโฮจิมินห์ ซิตี ้บ่งบอกวา่ท่านเป็นวีรบรุุษของชาวเวียดนาม 
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสูส่นามบิน 

17.15 น. ออกเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สายการบนิ ไทย เวียดเจท็ แอร์  เท่ียวบินท่ี VJ805 

18.45 น. ถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจในการในบริการ 

 
 
 
 
 



 
 

 
อัตราค่าบริการ 

วันเดนิทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 

(พักห้องละ 2-3 ท่าน) 
ราคาเดก็เสริมเตียง 

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 
ราคาเดก็ไม่เสริม

เตียง 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

พักเดี่ยว
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 มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 

1,500 บาท / ลกูทวัร ์1 ทา่น / ทริป (ช าระที่สนามบินก่อนการเดินทาง) 
 

ในกรณีที่ผู้โดยสาร  มีไฟล์ทเดนิทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ  ที่เก่ียวข้องกับวันเดนิทางที่
ท่านได้ทาํการจองไว้กับทางบริษัทฯ  กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ  ก่อนการชาํระเงนิค่าตั๋ว

ดังกล่าว ถ้าเกดิข้อผิดพลาด  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทกุกรณี 
 

อัตรานีร้วม 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั (Economy Class) กรุงเทพฯ-ดาลดั-กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย เวียดเจ็ท แอร์   
 คา่ท่ีพกัโรงแรมท่ีระบใุนรายการระดบั 4 ดาว และ 3 ดาว หรือเทียบเท่า รวมทัง้สิน้ 3 คืน (พกั 2-3 ท่าน/ห้อง) 
 คา่อาหารครบทกุมือ้ตลอดรายการ 
 คา่โค้ชปรับอากาศรถรับ-สง่สนามบิน และ รายการทวัร์ตลอดรายการ 
 อตัราคา่เข้าชมสถานท่ีท่ีระบไุว้ในรายการ 
 ประกนัภยัในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอบุตัิเหต ุจะคุ้มครองเป็นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล 

500,000 บาท (คุ้มครอง ผู้ เอาประกนัภยั อายรุะหวา่ง 6-75 ปี ในกรณีท่ีผู้ เอาประกนัภยัอายตุํ่ากวา่ 6 ปี หรือ ระหวา่ง 75-85 ปี 
คุ้มครอง 50 % ของจํานวนเงินเอาประกนัภยั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัเง่ือนไขของกรมธรรม์ / สว่นในกรณี ผู้ เอาประกนัภยัอายสุงูกวา่ 85 ปี 



 
 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ  (โดยแพทย์จะต้องระบใุนใบรับรองแพทย์วา่”อาหารเป็น
พิษเท่านัน้”)  

 คา่ระวางนํา้หนกั 20 กิโลกรัม 

อัตรานีไ้ม่รวม 
 ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7 % และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 ทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน /คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 1,500 บาทตอ่ลกูทวัร ์1 ท่านตอ่ทรปิ

(ช าระท่ีสนามบินก่อนการเดินทาง) 
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวั หรือ คา่ใช้จ่ายอ่ืน ท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในโปรแกรม เช่น คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดื่มท่ีสัง่เพ่ิม, 

คา่นํา้หนกักระเป๋าท่ีเกินกวา่ทางสายการบินกําหนด, คา่รักษาพยาบาล กรณีท่ีเกิดจากการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋า
เดินทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

 คา่ธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับราคาขึน้ 

เงื่อนไขการจองทัวร์ 
 งวดที่ 1 กรุณาวางเงินมดัจําในการสํารองท่ีนัง่ ท่านละ 5,000 บาท (หลงัจากท่ีได้ทําการจองภายใน 3 วนั) และท่ีนัง่จะถกูยืนยนัเม่ือ

ได้รับคา่มดัจําแล้วเท่านัน้ 
 งวดที่ 2 ชําระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือทัง้หมด 14 วนัก่อนการเดินทาง  

กรณียกเลิก 

 ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจํา บริษัทฯจะคิดคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง ณ วนันัน้ ท่ีไมส่ามารถ คืนเงินได้ (ตวัอย่างเช่น คา่ตัว๋เคร่ืองบิน , 
คา่วีซา่, คา่มดัจําห้องพกั เป็นต้น) 

 ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเตม็จํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดในทกุกรณี 

 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได้ ซึง่จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเร่ือง ย่ืนเอกสารไปยงัสาย
การบิน , โรงแรม และในทกุๆการให้บริการ เพ่ือให้พิจารณาอีกครัง้ ทัง้นี ้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการ ซึง่ไมส่ามารถ
แจ้งได้วา่จะสามารถคืนเงินได้ทัง้หมด หรือ บางสว่น เพราะ จะขึน้อยู่กบัการพิจารณาและตดัสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และ
ในทกุๆการให้บริการอื่นๆ เป็นสําคญั 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน 
 ทางบริษัทได้สํารองท่ีนัง่พร้อมชําระเงินมดัจําคา่ตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไมว่า่จะด้วยสาเหตใุด ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจําตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 2,000–5,000 บาท แล้วแตส่ายการบินและช่วงเวลาเดินทาง  
 หากตัว๋เคร่ืองบินทําการออกแล้ว แตท่่านไมส่ารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ คา่ใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง และ

รอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอย่างน้อย 
 นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ท่ีจะนัง่ต้องมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เช่น ต้องเป็น

ผู้ ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (นํา้หนกั
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใ่ช่ผู้ ท่ีมีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกายและอํานาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าท่ี
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 



 
 

 เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว ( Single), ห้องคู ่(Twin/Double) 
และห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ิดกนัและบางโรงแรมอาจจะไมม่ีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่
อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

 กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเตม็ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในเวียดนามมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไมม่ีอา่งอาบนํา้ 
ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย 

การเดนิทางเป็นครอบครัว 
หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวท่ีต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ( Wheelchair), เดก็, 

และผู้สงูอาย ุมีโรคประจําตวั ไมส่ะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดตอ่กนัท่านและครอบครัวต้องให้การ
ดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

หมายเหตุ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตจํุาเป็นสดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสียหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหน้าทวัร์ และเหตสุดุวิสยับาง
ประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตา่งๆ  

 เน่ืองจากรายการทวัร์นีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถกูปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทกุกรณี  

 เม่ือท่านได้ชําระเงินมดัจําหรือทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่งๆ 

 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพ่ือความเหมาะสม ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะยดึถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภยั
ของคณะผู้ เดินทางเป็นสําคญั  

 ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธเข้าเมือง โดยดา่นตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและเวียดนาม 
 สําหรับ ผู้ โดยสาร ท่ีไมไ่ด้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ตา่งด้าว ผู้ โดยสารต้องรับผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) หรือ การ

แจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทวัร์ จะไมรั่บผิดชอบในกรณี ท่ี ดา่นตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการ
เข้าและออกจากประเทศ 

 การท่องเท่ียวประเทศเวียดนามนัน้จะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการสง่เสริมการท่องเท่ียวดงักลา่ว คือ ร้านยา 
ร้านไม้ไผ่, ร้านมะพร้าว, ร้านขนม เป็นต้น หากท่านใดไมเ่ข้าร้านดงักลา่วจะต้องจ่ายคา่ทวัร์เพ่ิม ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ท่าน
รับทราบและยอมรับเง่ือนไขดงักลา่วแล้ว 

 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สําหรับ จํานวนผู้ เดินทาง 20 ท่านขึน้ไป ออกเดินทางได้แน่นอน ถ้าจํานวนผู้ เดินทาง 15 - 20 ท่าน ทาง
บริษัทฯ ออกเดินทาง แตจ่ะไมม่ีหวัหน้าทวัร์จากเมืองไทยไปกบักรุ๊ปด้วยแตจ่ะมี ไกด์ท้องถ่ิน ท่ีพดูภาษาไทยได้ คอยรับท่ีสนามบิน
เวียดนาม และ จะคอยบริการทกุท่าน ตลอดการเดินทางท่ีประเทศเวียดนามเป็นอย่างดี แตถ้่าตํ่ากวา่ 15 ท่าน ทางบริษัท ของ
สงวนสิทธิไมอ่อกเดินทางในกรุ๊ปนัน้ 
 

หนังสือเดนิทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดนิทาง 
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า 

** กรณี ถือหนังสือเดนิทางต่างชาต ิโปรดสอบถาม ** 


