
 

ทัวรเวียดนามดีดี!!  
ROMANCE VIETNAM  

ดาลัด – มุยเน  3 วัน 2 คืน 
สัมผัสเมืองดอกไมงาม แหงเมืองดาลัด  

ตะลุยทะเลทรายแดง – ทะเลทรายขาว ณ เมืองมุยเน 

ฟรี !! ชิมไวนขึ้นชื่อเมืองดาลัด  

พักหรูระดับ 5 ดาว !!  ณ เมืองดาลัด 
 

รายละเอียดโปรแกรม 

วันที่หน่ึง กรุงเทพฯ – ดาลัด – จังหวัดฟานเทียด มุยเน - ทะเลทรายขาว (White Sand Dunce) –  
   ทะเลทรายแดง (Red Sand Dunce)         (-/L/D) 
08.30 น. คณะพรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 แถว G  (ทางดานใน) เคานเตอร สายการบิน 

ไทย เวียดเจ็ท แอร (VZ)  โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกแกทาน  

11.10 น. ออกเดินทางสู เมืองดาลัด เที่ยวบินท่ี VZ940 พักผอนอิสระตามอัธยาศัยบนเคร่ือง 

12.55 น. ถึง ทาอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง  เมืองดาลัด หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง (เวลาทองถิ่นที่

เวียดนาม เวลาเดียวกับประเทศไทย)   
 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เฝอเวียดนาม 

นํ าท าน เดินทางโดยรถโคชปรับอากาศสู  จั งหวัดฟานเทียด  เมื องมุ ย เน  ใช เวลาประมาณ  4                                                                                                     
ชม. ระยะทางประมาณ 170 กิโลเมตร จังหวัดฟานเทียด เปนเมืองตากอากาศและยังเปนแหลงทองเที่ยว

ทางทะเลที่สวยงามมีชื่อเสียงของประเทศ
เวียดนาม ทั้งชายทะเลที่สวยงาม ทานจะได
สัมผัสมนตเสนหแหงทะเลทรายตะวันออก 
ระหวางการเดินทางทานจะไดชื่นชมวิวทิวทัศน

และวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม  
ถึงเมืองมุยเน  นําทานชมและสัมผัสความ
ยิ่ ง ให ญ  เม็ ด ท ร าย ล ะ เอี ย ด สี ข า ว ข อ ง 
ทะเลทรายขาว (White Sand Dunce) หรือที่

เรียกวา “ซาฮารา แหงเวียดนาม” ทะเลทราย
ขาวที่ใหญที่สุดของเวียดนาม ชมความงาม



 
ของภูเขาทรายสีเหลืองทองอันกวางใหญสุดสายตา สัมผัสกับความงดงามและบรรยากาศชายทะเลบน

ยอดภูเขาทะเลทราย และทานสามารถเลนสไลดเดอรบนสันทราย หรือ ขับรถ ATV ขึ้นไปบนยอดภูเขา
ทรายได (คาบริการ รถจิ๊ฟ สไลดเดอร และรถ ATV  ไมรวมอยูในรายการ)  จากนั้นเดินทางสู ทะเลทราย
แดง (Red Sand Dunce) เปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากและอยูใกลชายทะเล เม็ดทรายสีแดง
ละเอียดราวกับแปง เนินทรายจะเปลี่ยนรูปรางไปตามแรงลมที่พัดผานมา 

 ค่ํา  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเขาสูที่พัก NAM HAI  HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 

วันที่สอง เมืองมุยเน - ลําธารนางฟา (Fairly Stream)   - เมืองตากอากาศ ดาลัด –– น้ําตกดาทันลา (รถราง) –  
  กระเชาตั๊กลัม – วัดตั๊กลัม - พระราชวังฤดูรอนของจักรพรรดิ เปาได– CRAZY HOUSE –  

  ตลาดพื้นเมืองดาลัด                 (B/L/D) 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําชม ลําธารนางฟา (Fairly Stream) ธารน้ําสี

แดงทางธรรมชาติ ลักษณะคลายๆ แกรนดแคน
ยอน ที่ถูกสรางโดยธรรมชาติ ชมความงดงาม
ของชั้นดิน ที่สูงลดลั่นกัน สลับกับสีสันของดิน
ทรายที่สวยงาม ทามกลางบรรยากาศที่แสนสงบ 

ความยาวกวา 2 กม. 

เดินทางสู เมืองดาลัด ใชเวลาในการเดินทาง

ประม าณ  4 ชั่ ว โมง ซึ่ งได ชื่ อ ว า เป นแหล ง

ทองเที่ยวที่โรแมนติคท่ีสุดในเวียดนาม เปนเมือง

เล็กๆบนขุนเขา แวดลอมไปดวยปาเขา ไรกาแฟ

และสวนดอกไม ดาลัดอยูสูงจากระดับน้ําทะเล 

1,475 เมตร ดาลัดถูกคนพบโดยชาวฝรั่งเศสที่ช่ือวา ALEXANDRA YERSIN สมัยฝรั่งเศสปกครองเวียดนาม 

ทางขาหลวงฝรั่งเศสจึงสรางและพัฒนาเมืองดาลัดใหเปนเมืองตากอากาศบนขุนเขาของชาวฝรั่งเศสใน

สมัยนั้น เพื่อใชในการพักผอน จากการตรากตรําทํางานหนักในประเทศอาณานิคม ซึ่งตอจากนั้นเมือง

ดาลัดไดรับการขนานนามใหเปน “เมืองแหงฤดูผลิชั่วนิรันดร” ซึ่งเปนสมญานามที่เหมาะสมที่สุด เพราะแม

ในฤดูรอนของดาลัด อุณหภูมิในตัวเมืองดาลัดจะอยูระหวาง 15-24 องศาเซลเซียสเทานั้น 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 นําทาน นั่งรถราง (Roller Coaster) ผานผืนปาอัน
รมรื่นเขียวชอุมลงสูหุบเขาเบื้องลาง  เพื่อชมและ
สัมผัสกับความสวยงามของ น้ําตกดาทันลา (Thac 
Datanla) น้ําตกขนาดไมใหญมากแตมีชื่อเสียง  อีก

หนึ่งในสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมของดาลัดที่ไม
ควรพลาด   นําทานเดินทางสู สถานีกระเชาไฟฟา 
เคเบิลคาร กระเขาไฟฟาแหงนี้เปนกระเชาไฟฟาที่
ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนามและมีความ

ปลอดภัยสูงที่สุด  ทานจะไดชมวิว ของเมืองดาลัดที่



 
สามารถมองเห็นไดทั้งเมือง ที่ตั้งอยุทามกลางหุบเขาอันสวยงาม  จากนั้นนําทานชม วัดติ๊กลัม เปนวัดที่

สรางอยูบนเนินเขาเหนือทะเลสาบเตวียนลาม แวดลอมไปดวยใบไมดอกไม นานาพันธุ กับทิวสนท่ียืนตน
ตระหงานปกคลุมทุกหุบเขา   
นําทานชม พระราชวังฤดูรอนของจักรพรรดิ เบาได พระเจาเบาไดเปนจักรพรรดิองคสุดทายของประเทศ
เวียดนาม พระราชวังแหงนี้กอสรางตามศิลปะแบบฝรั่งเศส ในป ค.ศ. ใชระยะเวลาในการกอสราง 5 ป 

1933 เปนสถานที่พักผอนของพระองคและครอบครัวตั้งอยูเนินเขาหางจากตัวเมืองประมาณ 4 กม. นํา
ทานชมหองพัก, หองทํางาน เครื่องชาม และวัตถุโบราณตางๆ ที่เก็บพบไดในทะเลเมืองหวุงเตา ภายในมี
หองพรอมพระฉายาลักษณของพระ
เจาเบาไดพรอมสมเด็จพระราชินี และ

พระราชโอรสพระราชธิดา ปจจุบันเปด
ใหนักทองเที่ยวเชาเพื่อพักแรม ถึง
เวลานําทานเที่ยวชม CRAZY HOUSE 
(HANG NGA GUEST HOUSE & ART 

GALLERY) เป น บ าน ต น ไม ที่ ส ร า ง
รูปรางลักษณะท่ีแปลกตา เปนทรงบาน
ที่สรางดวยรูปทรงประหลาด ซึ่งสราง
ตามแนวคิด ALICE IN WONDERFUL 

LAND  
ค่ํา   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  (ชิมไวนดาลัด ฟรี!!) 

นําทาน เลือกซื้อของฝากพื้นเมืองที่ ตลาดพื้นเมืองดาลัด อยูใจกลางเมืองเปนที่ชุมนุมชนกลุมนอยเผา
ตางๆ ที่แตงกายดวยชุดประจําเผา นําผลผลิตจากหมูบานมาขาย มีสินคาพื้นเมืองหลากหลายชนิดที่นา

เลือกซื้อหา ตัวอยางเชน ดอกไม, ผลไมฤดูหนาวทั้งสดและแหง, ผักนานาชนิด, ชาอทิโชก, ขนมพื้นเมือง, 
กาแฟและชาชนิดอ่ืนๆมากมาย เปนตน ใหทุกทานไดเลือกซื้อฝากกลับบาน 
 นําทานเขาสูที่พัก SWISSBEL HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา 

วันที่สาม เมืองดาลัด – สวนพฤกษศาสตรดาลัด –  กรุงเทพฯ          (B/-/-) 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทุกเยี่ยมชม สวนพฤกษศาสตรดาลัด (DALAT FLOWER GARDEN) สรางขึ้นโดยจกัรพรรดิเบาได บน
เนื้อที่กวางใหญ สืบเนื่องจากเมืองดาลัด ไดรับ สมญา

นามวา เปนเมืองแหงดอกไม สวนแหงนี้จึงเปนสถานท่ี 
ที่รวบรวมพรรณไมตางๆของเมืองดาลัดไวอยาง
มากมาย ทั้งไมดอก ไมประดับ ไมยืนตน เปนตน ซึ่ง
ดอกไมสวนใหญในเวียดนาม จะสงออกจากเมืองดาลัด

ทั้งสิ้น  
สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูสนามบิน 
 

 

13.35 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สายการบิน ไทย เวียดเจ็ท แอร  เที่ยวบินท่ี VZ941 

15.20 น. ถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจในการในบริการ 



 
 

 
อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง 

ราคาผูใหญ 

(พักหองละ 2-3 ทาน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พักกับผูใหญ 2 ทาน) 

ราคาเด็กไมเสริม

เตียง 

(พักกับผูใหญ 2 ทาน) 

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 

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 11,900 บาท 1,900 บาท 



 
08-10 ก.พ. 62 

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 

29-31 มี.ค. 62 

9,555 บาท 1,900 บาท 

 

***ราคาปรับใหม  มีผลใชตั้งแตวนัที่ 24 เมษายน 2561 เปนตนไป *** 
 
 

ในกรณีที่ผูโดยสาร  มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ  ที่เก่ียวของกับวันเดินทางที่
ทานไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ  กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาที่ทราบ  กอนการชําระเงินคาตั๋ว

ดังกลาว ถาเกิดขอผดิพลาด  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 
 
 

 

อัตรานี้รวม 

 คาตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) กรุงเทพฯ-ดาลัด-กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย เวียดเจ็ท แอร   

 คาท่ีพักโรงแรมท่ีระบุในรายการระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา รวมทั้งสิ้น 2 คืน (พัก 2-3 ทาน/หอง) 

 คาอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ 

 คาโคชปรับอากาศรถรับ-สงสนามบิน และ รายการทัวรตลอดรายการ 

 อัตราคาเขาชมสถานที่ท่ีระบุไวในรายการ 

 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุมครองเปนจํานวนเงิน 1,000,000 บาท คา

รักษาพยาบาล 500,000 บาท (คุมครอง ผูเอาประกันภัย อายุระหวาง 6-75 ป ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยอายุต่ํากวา 6 ป 
หรือ ระหวาง 75-85 ป คุมครอง 50 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรมธรรม / สวนในกรณี 
ผูเอาประกันภัยอายุสูงกวา 85 ป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุมครอง) วงเงินคุมครองอาหารเปนพิษ (โดยแพทย
จะตองระบุในใบรับรองแพทยวา”อาหารเปนพิษเทาน้ัน”)  

 คาระวางน้ําหนัก 20 กิโลกรมั 

อัตรานี้ไมรวม 

 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 % 

 ทิปมัคคุเทศกทองถิ่น 3 USD/วัน, พนักงานขับรถ 2 USD/วัน, พนักงานโรงแรม, รานอาหาร, ทิปหัวหนาทัวรจาก

เมืองไทย 3 USD/วัน (สําหรับหัวหนาทัวรตามแตความพอใจในการใหบริการของลูกคาเปนสําคัญ) ฯลฯ 



 
 คาใชจายสวนตัว หรือ คาใชจายอื่น ที่ไมไดระบุไวในโปรแกรม เชน คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาซักรีด, คา

เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม, คาน้ําหนักกระเปาที่เกินกวาทางสายการบินกําหนด, คารักษาพยาบาล กรณีที่เกิดจากการเจ็บปวย
จากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

 คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาขึ้น 

เงื่อนไขการจองทัวร 

 งวดที่ 1 กรุณาวางเงินมัดจําในการสํารองที่นั่ง ทานละ 5,000 บาท (หลังจากที่ไดทําการจองภายใน 3 วัน) และที่นั่งจะ

ถูกยืนยันเมื่อไดรับคามัดจําแลวเทาน้ัน 

 งวดท่ี 2 ชําระคาทัวรสวนที่เหลือท้ังหมด 14 วันกอนการเดินทาง  

กรณียกเลิก 

 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไมสามารถ คืนเงินได (ตัวอยางเชน คา

ตั๋วเครื่องบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน) 

 ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินท้ังหมดในทุกกรณี 

 กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเรื่อง ยื่น
เอกสารไปยังสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบริการ เพื่อใหพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะตองใชระยะเวลาใน
การดําเนินการ ซึ่งไมสามารถแจงไดวาจะสามารถคืนเงินไดทั้งหมด หรือ บางสวน เพราะ จะขึ้นอยูกับการพิจารณาและ
ตัดสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบริการอื่นๆ เปนสําคัญ 

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน 

 ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 2,000–5,000 บาท แลวแตสายการบิน

และชวงเวลาเดินทาง  

 หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ คาใชจายตามที่
เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3-6 เดือนเปนอยางนอย 

 นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด 
เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปด
ประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหท่ีนั่ง 

Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น 

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 

 เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single), หองคู 

(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

 กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน

สิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในเวียดนามมีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมี

อางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย 

การเดินทางเปนครอบครัว 



 
หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัวที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ

(Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมี
ความจําเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 
และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร 

และเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ  

 เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ
การเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 
ทางบรษิัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ 

 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน ตลอดจน

ความปลอดภัยของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ  

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ทานถูกปฏิเสธเขาเมือง โดยดานตรวจคนเขาเมืองประเทศไทยและ

เวียดนาม 

 สําหรับ ผูโดยสาร ที่ไมไดถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ตางดาว ผูโดยสารตองรับผิดชอบเรื่องเอกสาร 
(VISA) หรือ การแจงเขาแจงออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร จะไมรับผิดชอบในกรณี ที่ ดานตรวจคนเขาเมือง

ของประเทศไทยปฏิเสธในการเขาและออกจากประเทศ 

 การทองเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล เพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยวดังกลาว 
คือ รานยา รานไมไผ, รานมะพราว, รานขนม เปนตน หากทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพิ่ม ทางบริษัท

ฯ จะขอถอืวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกลาวแลว 

 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สําหรับ จํานวนผูเดินทาง 20 ทานขึ้นไป ออกเดินทางไดแนนอน ถาจํานวนผูเดินทาง 15 - 20 
ทาน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แตจะไมมีหัวหนาทัวรจากเมืองไทยไปกับกรุปดวยแตจะมี ไกดทองถิ่น ที่พูดภาษาไทย

ได คอยรับที่สนามบินเวียดนาม และ จะคอยบริการทุกทาน ตลอดการเดินทางที่ประเทศเวียดนามเปนอยางดี แตถาต่ํา
กวา 15 ทาน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไมออกเดินทางในกรุปน้ัน 
 

หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นบัจากวันเดินทาง 
และมีหนาที่เหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาติ โปรดสอบถาม ** 


