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ทวัร์เวียดนามดีดี!!  
ROMANCE VIETNAM  

ดาลัด – มุยเน่  3 วัน 2 คืน 
สัมผัสเมืองดอกไม้งาม แห่งเมืองดาลัด  

ตะลุยทะเลทรายแดง – ทะเลทรายขาว ณ เมืองมุยเน่ 

พักหรูระดับ 5 ดาว !!  ณ เมืองดาลัด 
 

รายละเอียดโปรแกรม 
วันท่ีหน่ึง กรุงเทพฯ – ดาลัด – จังหวัดฟานเทียด มุยเน่ – ล าธารนางฟ้า (Fairly Stream)  – ทะเลทรายแดง 

(Red Sand Dunce) - ทะเลทรายขาว (White Sand Dunce)  
08.30 น. คณะพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 4 แถว G  (ทางด้านใน) เคาน์เตอร์ สายการบิน ไทย เวียด

เจท็ แอร์ (VZ)  โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่าน  
11.10 น. ออกเดินทางสู ่เมืองดาลัด เท่ียวบินท่ี VZ940 พกัผ่อนอิสระตามอธัยาศยับนเคร่ือง 
12.55 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง  เมืองดาลัด หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (เวลาท้องถิ่นที่

เวียดนาม เวลาเดียวกับประเทศไทย)   
 เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ!! เฝอเวียดนาม 

น าท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ จังหวัด
ฟานเทียด เมืองมุยเน่ ใช้เวลาประมาณ 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
ชม. ระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตร จังหวัด
ฟานเทียด เป็นเมืองตากอากาศและยังเป็น
แหล่งท่องเท่ียวทางทะเลท่ีสวยงามมีช่ือเสียง
ของประเทศเวียดนาม ทัง้ชายทะเลท่ีสวยงาม 
ท่านจะได้สัมผัสมนต์เสน่ ห์แห่งทะเลทราย
ตะวนัออก ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ช่ืนชม
วิวทิวทศัน์และวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม น าชม 
ล าธารนางฟ้า (Fairly Stream) ธารน า้สีแดง

ทางธรรมชาติ ลกัษณะคล้ายๆ แกรนด์แคนยอน ท่ีถูกสร้างโดยธรรมชาติ ชมความงดงามของชัน้ดิน ท่ีสูงลดลัน่กัน 
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สลบักบัสีสนัของดินทรายท่ีสวยงาม ท่ามกลางบรรยากาศท่ีแสนสงบ ความยาวกวา่ 2 กม. 
จากนัน้เดินทางสู่ ทะเลทรายแดง (Red Sand 

Dunce) เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมาก
และอยู่ใกล้ชายทะเล เม็ดทรายสีแดงละเอียด
ราวกับแป้ง เนินทรายจะเปลี่ยนรูปร่างไปตาม
แรงลมท่ีพดัผ่านมา ชมและสมัผสัความย่ิงใหญ่ 
เม็ดทรายละเอียดสีขาวของ ทะเลทรายขาว 
(White Sand Dunce) หรือท่ีเรียกว่า “ซาฮาร่า 
แห่งเวียดนาม” ทะเลทรายขาวท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
เวียดนาม ชมความงามของภูเขาทรายสีเหลือง
ทองอันกว้างใหญ่สุดสายตา สัมผัสกับความ
งดงามและบรรยากาศชายทะเลบนยอดภูเขาทะเลทราย และท่านสามารถเล่นสไลด์เดอร์บนสนัทราย หรือ ขับรถ 
ATV ขึน้ไปบนยอดภเูขาทรายได้ (ค่าบริการ รถจิฟ๊ สไลด์เดอร์ และรถ ATV  ไม่รวมอยู่ในรายการ)   

 ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั NAM HAI  HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันท่ีสอง เมืองมุยเน่  - เมืองตากอากาศ ดาลัด – กระเช้าเตี่ยนลัม – น า้ตกดาทันลา (รถราง) –  
  พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรด ิเป๋าได๋– CRAZY HOUSE – ตลาดพืน้เมืองดาลัด 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ เมืองดาลัด ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง ซึง่ได้ช่ือว่าเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีโรแมนติคท่ีสดุใน
เวียดนาม เป็นเมืองเล็กๆบนขุนเขา แวดล้อมไปด้วยป่าเขา ไร่กาแฟและสวนดอกไม้ ดาลดัอยู่สงูจากระดบัน า้ทะเล 
1,475 เมตร ดาลดัถูกค้นพบโดยชาวฝร่ังเศสท่ีช่ือว่า ALEXANDRA YERSIN สมยัฝร่ังเศสปกครองเวียดนาม ทาง
ข้าหลวงฝร่ังเศสจงึสร้างและพฒันาเมืองดาลดัให้เป็นเมืองตากอากาศบนขนุเขาของชาวฝร่ังเศสในสมยันัน้ เพ่ือใช้ใน
การพกัผ่อน จากการตรากตร าท างานหนกัในประเทศอาณานิคม ซึง่ตอ่จากนัน้เมืองดาลดัได้รับการขนานนามให้เป็น 
“เมืองแห่งฤดูผลิชั่วนิรันดร์” ซึ่งเป็นสมญานามท่ีเหมาะสมท่ีสุด เพราะแม้ในฤดรู้อนของดาลดั อุณหภูมิในตวัเมือง
ดาลดัจะอยู่ระหวา่ง 15-24 องศาเซลเซียสเท่านัน้ 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้า เคเบิลคาร์ กระเข้าไฟฟ้าแห่งนีเ้ป็นกระเช้าไฟฟ้าท่ีทนัสมยัท่ีสดุของประเทศ
เวียดนามและมีความปลอดภัยสูงท่ีสุด  ท่านจะได้ชมวิว ของเมืองดาลัดท่ีสามารถมองเห็นได้ทัง้เมือง ท่ีตัง้อยุ่
ท่ามกลางหุบเขาอันสวยงาม  จากนัน้น าท่านชม 
วัดติก๊ลัม เป็นวดัท่ีสร้างอยู่บนเนินเขาเหนือทะเลสาบ
เตวียนลาม แวดล้อมไปด้วยใบไม้ดอกไม้ นานาพันธุ์ 
กบัทิวสนท่ียืนต้นตระหง่านปกคลมุทุกหุบเขา  น าท่าน 
น่ังรถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอนัร่มร่ืนเขียว
ชอุ่มลงสู่หุบเขาเบือ้งล่าง  เพ่ือชมและสมัผัสกบัความ
สวยงามของ น า้ตกดาทันลา (Thac Datanla) น า้ตก
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ขนาดไมใ่หญ่มากแตม่ีช่ือเสียง  อีกหนึง่ในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมของดาลดัท่ีไมค่วรพลาด    
น าท่านชม พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ เบ๋าได๋ พระเจ้าเบ๋าได๋เป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายของประเทศ
เวียดนาม พระราชวงัแห่งนีก้่อสร้างตามศิลปะแบบฝร่ังเศส ในปี ค.ศ. ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 5 ปี 1933 เป็น
สถานท่ีพักผ่อนของพระองค์และครอบครัวตัง้อยู่เนินเขาห่างจากตวัเมืองประมาณ 4 กม.  น าท่านชมห้องพัก, ห้อง
ท างาน เคร่ืองชาม และวตัถุโบราณต่างๆ ท่ีเก็บพบได้ในทะเลเมืองหวงุเต่า ภายในมีห้องพร้อมพระฉายาลกัษณ์ของ
พระเจ้าเบ๋าได๋พร้อมสมเด็จพระราชินี และพระราชโอรสพระราชธิดา ปัจจุบนัเปิดให้นกัท่องเท่ียวเช่าเพ่ือพกัแรม ถึง
เวลาน าท่านเท่ียวชม CRAZY HOUSE 
(HANG NGA GUEST HOUSE & ART 
GALLERY) เป็นบ้านต้นไม้ท่ีสร้างรูปร่าง
ลักษณะท่ีแปลกตา เป็นทรงบ้านท่ีสร้าง
ด้วยรูปทรงประหลาด ซึง่สร้างตามแนวคิด 
ALICE IN WONDERFUL LAND  

 
 
ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   

น าท่าน เลือกซือ้ของฝากพืน้เมืองท่ี ตลาดพืน้เมืองดาลัด อยู่ใจกลางเมืองเป็นท่ีชุมนุมชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆ ท่ีแต่ง
กายด้วยชดุประจ าเผ่า น าผลผลิตจากหมู่บ้านมาขาย มีสินค้าพืน้เมืองหลากหลายชนิดท่ีน่าเลือกซือ้หา ตวัอย่างเช่น 
ดอกไม้, ผลไม้ฤดหูนาวทัง้สดและแห้ง, ผกันานาชนิด, ชาอทิโชก, ขนมพืน้เมือง, กาแฟและชาชนิดอื่นๆมากมาย เป็น
ต้น ให้ทกุท่านได้เลือกซือ้ฝากกลบับ้าน 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั SWISSBEL HOTEL ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันท่ีสาม เมืองดาลัด – สวนพฤกษศาสตร์ดาลัด –  กรุงเทพฯ      
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าทกุเย่ียมชม สวนพฤกษศาสตร์ดาลัด 
(DALAT FLOWER GARDEN) สร้างขึน้โดย
จกัรพรรดิเบ๋าได ๋บนเนือ้ท่ีกว้างใหญ่ สืบเน่ือง
จากเมืองดาลดั ได้รับ สมญานามวา่ เป็นเมือง
แห่งดอกไม้ สวนแห่งนีจ้งึเป็นสถานท่ี ท่ี
รวบรวมพรรณไม้ตา่งๆของเมืองดาลดัไว้อย่าง
มากมาย ทัง้ไม้ดอก ไม้ประดบั ไม้ยืนต้น เป็น
ต้น ซึง่ดอกไม้สว่นใหญ่ในเวียดนาม จะ
สง่ออกจากเมืองดาลดัทัง้สิน้  
สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสูส่นามบิน 

13.35 น. ออกเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการ
บิน สายการบนิ ไทย เวียดเจท็ แอร์  เท่ียวบินท่ี VZ941 

15.20 น. ถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจในการในบริการ 
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อัตราค่าบริการ 

วันเดนิทาง 
ราคาผู้ใหญ่  

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

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

พักเดี่ยว
เพิ่ม 

06-08 ก.ค. 61     *ปรับราคาใหม่ 
13-15 ก.ค. 61     *ปรับราคาใหม่ 
20-22 ก.ค. 61     *ปรับราคาใหม่ 

9,555 บาท 1,900 บาท 

28-30 ก.ค. 61     *ปรับราคาใหม่ 10,500 บาท 1,900 บาท 
03-05 ส.ค. 61     *ปรับราคาใหม่ 9,555 บาท 1,900 บาท 

10-12 ส.ค. 61     *ปรับราคาใหม่ 
11-13 ส.ค. 61     *ปรับราคาใหม่ 

10,500 บาท 1,900 บาท 

17-19 ส.ค. 61     *ปรับราคาใหม่ 
24-26 ส.ค. 61     *ปรับราคาใหม่ 
31 ส.ค.-02 ก.ย.  *ปรับราคาใหม่ 

9,555 บาท 1,900 บาท 

07-09 ก.ย. 61     *ปรับราคาใหม่ 
14-16 ก.ย. 61     *ปรับราคาใหม่ 
21-23 ก.ย. 61     *ปรับราคาใหม่ 
28-30 ก.ย. 61     *ปรับราคาใหม่ 

9,555 บาท 1,900 บาท 

12-14 ต.ค. 61     *ปรับราคาใหม่ 
13-15 ต.ค. 61     *ปรับราคาใหม่ 

10,500 บาท 1,900 บาท 

19-21 ต.ค. 61     *ปรับราคาใหม่ 9,555 บาท 1,900 บาท 
 

***ราคาปรับใหม่  มีผลใช้ตัง้แต่วันที่ 24 เมษายน 2561 เป็นต้นไป *** 
 
 

ในกรณีที่ผู้โดยสาร  มีไฟล์ทเดนิทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ  ที่เกี่ยวข้องกับวันเดนิทางที่
ท่านได้ท าการจองไว้กับทางบริษัทฯ  กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ  ก่อนการช าระเงนิค่าตั๋ว

ดังกล่าว ถ้าเกดิข้อผดิพลาด  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทกุกรณี 
 

อัตรานีร้วม 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั (Economy Class) กรุงเทพฯ-ดาลดั-กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย เวียดเจ็ท แอร์   
 คา่ท่ีพกัโรงแรมท่ีระบใุนรายการระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า รวมทัง้สิน้ 2 คืน (พกั 2-3 ท่าน/ห้อง) 
 คา่อาหารครบทกุมือ้ตลอดรายการ 
 คา่โค้ชปรับอากาศรถรับ-สง่สนามบิน และ รายการทวัร์ตลอดรายการ 
 อตัราคา่เข้าชมสถานท่ีท่ีระบไุว้ในรายการ 
 ประกันภยัในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 
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500,000 บาท (คุ้มครอง ผู้ เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีท่ีผู้ เอาประกันภัยอายุต ่ากว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี 
คุ้มครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัเง่ือนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้ เอาประกนัภยัอายุสงูกว่า 85 ปี 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า”อาหารเป็น
พิษเท่านัน้”)  

 คา่ระวางน า้หนกั 20 กิโลกรัม 

อัตรานีไ้ม่รวม 
 ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7 % และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ิน 3 USD/วนั, พนกังานขบัรถ 2 USD/วนั, พนกังานโรงแรม, ร้านอาหาร, ทิปหวัหน้าทวัร์จากเมืองไทย 3 USD/

วนั (ส าหรับหวัหน้าทวัร์ตามแตค่วามพอใจในการให้บริการของลกูค้าเป็นส าคญั) ฯลฯ 
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวั หรือ คา่ใช้จ่ายอ่ืน ท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในโปรแกรม เช่น ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองดื่มท่ีสัง่เพ่ิม, 

คา่น า้หนกักระเป๋าท่ีเกินกว่าทางสายการบินก าหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีท่ีเกิดจากการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋า
เดินทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

 คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับราคาขึน้ 

เงื่อนไขการจองทัวร์ 
 งวดที่ 1 กรุณาวางเงินมดัจ าในการส ารองท่ีนั่ง ท่านละ 5,000 บาท (หลงัจากท่ีได้ท าการจองภายใน 24 ชั่วโมง) และท่ีนั่งจะถูก

ยืนยนัเม่ือได้รับคา่มดัจ าแล้วเท่านัน้ 
 งวดที่ 2 ช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือทัง้หมด 30 วนัก่อนการเดินทาง 

 

กรณียกเลิก 

 ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ า บริษัทฯจะคิดคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง ณ วนันัน้ ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตวัอย่างเช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน, 
คา่วีซา่, คา่มดัจ าห้องพกั เป็นต้น) 

 ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเตม็จ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดในทกุกรณี 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะท าเร่ือง ย่ืนเอกสารไปยงัสาย
การบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพ่ือให้พิจารณาอีกครัง้ ทัง้นี ้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ ซึง่ไม่สามารถ
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แจ้งได้วา่จะสามารถคืนเงินได้ทัง้หมด หรือ บางสว่น เพราะ จะขึน้อยู่กบัการพิจารณาและตดัสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และ
ในทกุๆการให้บริการอื่นๆ เป็นส าคญั 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่ น่ังบนเคร่ืองบิน 
 ทางบริษัทได้ส ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 2,000–5,000 บาท แล้วแตส่ายการบินและช่วงเวลาเดินทาง  
 หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แตท่่านไมส่ารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง และ

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

ผู้ ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น า้หนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ ท่ีมีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกายและอ านาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าท่ี
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
 เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) 

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

 กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในเวียดนามมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน า้ 
ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย 

การเดนิทางเป็นครอบครัว 
หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวท่ีต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ(Wheelchair), เด็ก, 

และผู้สงูอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนัท่านและครอบครัวต้องให้การ
ดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

หมายเหตุ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตา่งๆ  

 เน่ืองจากรายการทวัร์นีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถกูปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทกุกรณี  

 เม่ือท่านได้ช าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่งๆ 

 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพ่ือความเหมาะสม ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภยั
ของคณะผู้ เดินทางเป็นส าคญั  

 ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธเข้าเมือง โดยดา่นตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและเวียดนาม 



 
RM001VZ-2 ***ราคาปรับใหม ่ มีผลใช้ตัง้แตว่นัท่ี 24 เมษายน 2561 เป็นต้นไป *** 
 

 ส าหรับ ผู้ โดยสาร ท่ีไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้ โดยสารต้องรับผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) หรือ การ
แจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทวัร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ท่ี ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการ
เข้าและออกจากประเทศ 

 การท่องเท่ียวประเทศเวียดนามนัน้จะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวดงักล่าว คือ ร้านยา 
ร้านไม้ไผ่, ร้านมะพร้าว, ร้านขนม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดงักล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพ่ิม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับเง่ือนไขดงักลา่วแล้ว 

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

หนังสือเดนิทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดนิทาง 
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า 

** กรณี ถือหนังสือเดนิทางต่างชาต ิโปรดสอบถาม ** 


