
 

 

รหัสทัวร PVC1901112 
ทัวรเวียดนามใต ดาลัด มุยเน  3 วัน 2 คืน (VZ) 
สัมผัสเมืองดอกไมงาม แหงเมืองดาลัด ตะลุยทะเลทรายแดง – ทะเลทรายขาว ณ เมืองมุยเน 
ฟรี !! ชิมไวนข้ึนช่ือเมืองดาลัด  พักหรูระดับ 5 ดาว !!  ณ เมืองดาลัด 

 



 

 

รายละเอียดโปรแกรม 
วันที่หน่ึง กรุงเทพฯ – ดาลัด – จังหวัดฟานเทียด มุยเน - ทะเลทรายขาว (White Sand 

Dunce) – ทะเลทรายแดง (Red Sand Dunce)  (-/L/D) 
08.30 น. คณะพรอมกันท่ี ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 4 แถว W   เคานเตอร 

สายการบิน ไทย เวียดเจ็ท แอร (VZ)  โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยอํานวย
ความสะดวกแกทาน  

 
11.10 น. ออกเดินทางสู เมืองดาลัด เท่ียวบินที ่VZ940 พักผอนอิสระตามอัธยาศัยบน

เคร่ือง 
12.55 น. ถึง ทาอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง  เมืองดาลัด หลังผานพิธีการตรวจคนเขา

เมือง (เวลาทองถ่ินที่เวียดนาม เวลาเดียวกับประเทศไทย)   
 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เฝอเวียดนาม 

นําทานเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศสู จังหวัดฟานเทียด เมืองมุยเน ใชเวลา
ประมาณ 3.5                                                                                                                           
ชม. ระยะทางประมาณ 156 กิโลเมตร 
จังหวัดฟานเทียด เปนเมืองตากอากาศและ
ยังเปนแหลงทองเท่ียวทางทะเลท่ีสวยงามมี
ช่ือเสียงของประเทศเวียดนาม ท้ังชายทะเล
ท่ีสวยงาม ทานจะไดสัมผัสมนตเสนหแหง
ทะเลทรายตะวันออก ระหวางการเดินทาง
ทานจะไดช่ืนชมวิวทิวทัศนและวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม  
ถึงเมืองมุยเน นําทานชมและสัมผัสความย่ิงใหญ เม็ดทรายละเอียดสีขาวของ 
ทะเลทรายขาว (White Sand Dunce) หรือที่เรียกวา “ซาฮารา แหงเวียดนาม” 



 

 

ทะเลทรายขาวท่ีใหญท่ีสุดของเวียดนาม ชมความงามของภูเขาทรายสีเหลืองทอง
อันกวางใหญสุดสายตา สัมผัสกับความงดงามและบรรยากาศชายทะเลบนยอด
ภูเขาทะเลทราย และทานสามารถเลนสไลดเดอรบนสันทราย หรือ ขับรถ ATV ข้ึน
ไปบนยอดภูเขาทรายได (คาบริการ รถจ๊ิฟ สไลดเดอร และรถ ATV  ไมรวมอยูใน
รายการ)  จากน้ันเดินทางสู ทะเลทรายแดง (Red Sand Dunce) เปนสถานที่
ทองเที่ยวที่มีช่ือเสียงมากและอยูใกลชายทะเล เม็ดทรายสีแดงละเอียดราวกับแป�ง 
เนินทรายจะเปล่ียนรูปรางไปตามแรงลมที่พัดผานมา 

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

วันที่สอง เมืองมุยเน - ลําธารนางฟ�า (Fairly Stream)  - เมืองตากอากาศ ดาลัด - น้ําตก
ดาทันลา (รถราง) - กระเชาต๊ักลัม - วัดต๊ักลัม - พระราชวังฤดูรอนของจักรพรรดิ 
เป�าได - CRAZY HOUSE - ตลาดพ้ืนเมืองดาลัด  (B/L/D) 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมนําชม ลําธารนางฟ�า (Fairly 
Stream) ธารน้ําสีแดงทางธรรมชาติ 
ลักษณะคลายๆ แกรนดแคนยอน ท่ีถูก
สรางโดยธรรมชาติ ชมความงดงาม
ของช้ันดิน ท่ีสูงลดล่ันกัน สลับกับสีสัน
ของดินทรายที่สวยงาม ทามกลาง
บรรยากาศที่แสนสงบ ความยาวกวา 2 
กม. 
เดินทางสู เมืองดาลัด ใชเวลาในการ
เดินทางประมาณ 3.5 ช่ัวโมง ซึ่งไดช่ือ
วาเปนแหลงทองเที่ยวที่โรแมนติคท่ีสุดในเวียดนาม เปนเมืองเล็กๆบนขุนเขา 
แวดลอมไปดวยป�าเขา ไรกาแฟและสวนดอกไม ดาลัดอยูสูงจากระดับน้ําทะเล 
1,475 เมตร ดาลัดถูกคนพบโดยชาวฝร่ังเศสท่ีช่ือวา ALEXANDRA YERSIN 
สมัยฝร่ังเศสปกครองเวียดนาม ทางขาหลวงฝร่ังเศสจึงสรางและพัฒนาเมืองดาลัด
ใหเปนเมืองตากอากาศบนขุนเขาของชาวฝร่ังเศสในสมัยน้ัน เพ่ือใชในการพักผอน 



 

 

จากการตรากตรําทํางานหนักในประเทศอาณานิคม ซ่ึงตอจากน้ันเมืองดาลัดไดรับ
การขนานนามใหเปน “เมืองแหงฤดูใบไมผลิช่ัวนิรันดร” ซ่ึงเปนสมญานามท่ี
เหมาะสมท่ีสุด เพราะแมในฤดูรอนของดาลัด อุณหภูมิในตัวเมืองดาลัดจะอยู
ระหวาง 15-24 องศาเซลเซียสเทาน้ัน 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นําทาน น่ังรถราง (Roller Coaster) 
ผานผืนป�าอันรมร่ืนเขียวชอุมลงสูหุบเขา
เบ้ืองลาง  เพ่ือชมและสัมผัสกับความ
สวยงามของ น้ําตกดาทันลา (Thac 
Datanla) น้ําตกขนาดไมใหญมากแตมี
ช่ือเสียง  อีกหน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียว
ยอดนิยมของดาลัดท่ีไมควรพลาด   นํา
ทานเดินทางสู สถานีกระเชาไฟฟ�า 
เคเบิลคาร กระเขาไฟฟ�าแหงน้ีเปนกระเชาไฟฟ�าท่ีทันสมัยที่สุดของประเทศ
เวียดนามและมีความปลอดภัยสูงที่สุด  ทานจะไดชมวิว ของเมืองดาลัดที่สามารถ
มองเห็นไดท้ังเมือง ท่ีต้ังอยุทามกลางหุบเขาอันสวยงาม  จากน้ันนําทานชม 
วัดต๊ิกลัม เปนวัดที่สรางอยูบนเนินเขาเหนือทะเลสาบเตวียนลาม แวดลอมไปดวย
ใบไมดอกไม นานาพันธุ กับทิวสนท่ียืนตนตระหงานปกคลุมทุกหุบเขา  นําทานชม 
พระราชวังฤดูรอนของจักรพรรดิ เบาได พระเจาเบาไดเปนจักรพรรดิองคสุดทาย
ของประเทศเวียดนาม พระราชวังแหงน้ีกอสรางตามศิลปะแบบฝร่ังเศส ในป ค.ศ. 
ใชระยะเวลาในการกอสราง 5 ป 1933 เปนสถานท่ีพักผอนของพระองคและ
ครอบครัวต้ังอยูเนินเขาหางจากตัวเมืองประมาณ 4 กม. นําทานชมหองพัก, หอง
ทํางาน เคร่ืองชาม และวัตถุโบราณตางๆ ท่ีเก็บพบไดในทะเลเมืองหวุงเตา ภายใน
มีหองพรอมพระฉายาลักษณของพระเจาเบาไดพรอมสมเด็จพระราชินี และพระ
ราชโอรสพระราชธิดา ปจจุบันเปดใหนักทองเที่ยวเชาเพ่ือพักแรม ถึงเวลานําทาน
เท่ียวชม CRAZY HOUSE (HANG NGA GUEST HOUSE & ART 
GALLERY) เปนบานตนไมที่สรางรูปรางลักษณะท่ีแปลกตา เปนทรงบานท่ีสราง
ดวยรูปทรงประหลาด ซ่ึงสรางตามแนวคิด ALICE IN WONDERFUL LAND  



 

 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  (ชิมไวนดาลัด ฟรี!!) 
นําทาน เลือกซ้ือของฝากพ้ืนเมืองที่ ตลาดพ้ืนเมืองดาลัด อยูใจกลางเมืองเปนที่
ชุมนุมชนกลุมนอยเผาตางๆ ที่แตงกายดวยชุดประจําเผา นําผลผลิตจากหมูบาน
มาขาย มีสินคาพ้ืนเมืองหลากหลายชนิดท่ีนาเลือกซ้ือหา ตัวอยางเชน ดอกไม, 
ผลไมฤดูหนาวทั้งสดและแหง, ผักนานาชนิด, ชาอทิโชก, ขนมพ้ืนเมือง, กาแฟและ
ชาชนิดอ่ืนๆมากมาย เปนตน ใหทุกทานไดเลือกซ้ือฝากกลับบาน 
 นําทานเขาสูที่พัก SWISSBEL HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา 
 

วันที่สาม เมืองดาลัด – สวนพฤกษศาสตรดาลัด –  กรุงเทพฯ (B/-/-) 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทุกทานชม สวนพฤกษศาสตรดาลัด (DALAT FLOWER GARDEN) สรางข้ึน
โดยจักรพรรดิเบาได บนเน้ือที่กวางใหญ 
สืบเน่ืองจากเมืองดาลัด ไดรับ สมญานามวา 
เปนเมืองแหงดอกไม สวนแหงน้ีจึงเปน
สถานที่ ท่ีรวบรวมพรรณไมตางๆของเมือง
ดาลัดไวอยางมากมาย ท้ังไมดอก ไมประดับ 
ไมยืนตน เปนตน ซ่ึงดอกไมสวนใหญใน
เวียดนาม จะสงออกจากเมืองดาลัดทั้งส้ิน 
สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูสนามบิน 

13.35 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สายการบิน ไทย เวียดเจ็ท แอร  
เท่ียวบินที่ VZ941 
15.20 น. ถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจในการใน
บริการ 
 

 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง 

ราคาผูใหญ 
(พักหองละ  
2-3 ทาน) 

ราคาเด็ก 
เสริมเตียง 

(พักกับผูใหญ  
2 ทาน) 

ราคาเด็ก 
ไมเสริมเตียง 
(พักกับผูใหญ  

2 ทาน) 

พักเด่ียวเพ่ิม 

14-16 มิ.ย. 62 
28-30 มิ.ย. 62 8,900 บาท 1,900 บาท 

12-14 ก.ค. 62 8,900 บาท 1,900 บาท 
26-28 ก.ค. 62 10,500 บาท 1,900 บาท 
06-08 ก.ย. 62 
20-22 ก.ย. 62 8,900 บาท 1,900 บาท 

11-13 ต.ค. 62 10,500 บาท 1,900 บาท 
 

ราคาน้ี ไมรวมคาทิป มัคคุเทศกทองถ่ิน/คนขับรถ/หัวหนาทัวรจากเมืองไทย 
1,000 บาท / ลูกทัวร 1 ทาน / ทริป (ชําระที่สนามบินกอนการเดินทาง) 

 
ในกรณีท่ีผูโดยสาร  มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ  ที่เก่ียวของกับวัน
เดินทางที่ทานไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ  กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาท่ีทราบ  กอนการ
ชําระเงินคาต๋ัวดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาด  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 
 
อัตราน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัด (Economy Class) กรุงเทพฯ-ดาลัด-กรุงเทพฯ โดย

สายการบิน ไทย เวียดเจ็ท แอร   
 คาที่พักโรงแรมท่ีระบุในรายการระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา รวมทั้งส้ิน 2 คืน (พัก 2-3 

ทาน/หอง) 
 คาอาหารครบทุกม้ือตลอดรายการ 
 คาโคชปรับอากาศรถรับ-สงสนามบิน และ รายการทัวรตลอดรายการ 
 อัตราคาเขาชมสถานท่ีที่ระบุไวในรายการ 



 

 

 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ จะคุมครองเปนจํานวนเงิน 
1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000 บาท (คุมครอง ผูเอาประกันภัย อายุ
ระหวาง 6-75 ป ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยอายุต่ํากวา 6 ป หรือ ระหวาง 75-85 ป 
คุมครอง 50 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งน้ีข้ึนอยูกับเง่ือนไขของกรมธรรม / สวนใน
กรณี ผูเอาประกันภัยอายุสูงกวา 85 ป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุมครอง) วงเงิน
คุมครองอาหารเปนพิษ (โดยแพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา”อาหารเปนพิษเทาน้ัน”)  

 คาระวางน้ําหนัก 20 กิโลกรัม 
 
อัตราน้ีไมรวม 
 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และ ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 % 
 ทิปมัคคุเทศกทองถ่ิน/คนขับรถ/หัวหนาทัวรจากเมืองไทย 1,000 บาทตอลูกทัวร 1 ทาน

ตอทริป(ชําระท่ีสนามบินกอนการเดินทาง) 
 คาใชจายสวนตัว หรือ คาใชจายอ่ืน ท่ีไมไดระบุไวในโปรแกรม เชน คาธรรมเนียมหนังสือ

เดินทาง, คาซักรีด, คาเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพ่ิม, คาน้ําหนักกระเป�าท่ีเกินกวาทางสายการบิน
กําหนด, คารักษาพยาบาล กรณีที่เกิดจากการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทาง
หรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

 คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับราคาข้ึน 
 
เง่ือนไขการจองทัวร 
 งวดที่ 1 กรุณาวางเงินมัดจําในการสํารองท่ีน่ัง ทานละ 5,000 บาท (หลังจากที่ไดทําการจอง

ภายใน 3 วัน) และท่ีน่ังจะถูกยืนยันเม่ือไดรับคามัดจําแลวเทาน้ัน 
 งวดที่ 2 ชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด 14 วันกอนการเดินทาง  
 
กรณียกเลิก 
 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง ณ วันน้ัน ท่ีไมสามารถ คืน

เงินได (ตัวอยางเชน คาต๋ัวเคร่ืองบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน) 
 ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 



 

 

 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทจะทําเร่ือง ย่ืนเอกสารไปยังสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบริการ เพ่ือให
พิจารณาอีกคร้ัง ท้ังน้ี อาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่งไมสามารถแจงไดวาจะ
สามารถคืนเงินไดท้ังหมด หรือ บางสวน เพราะ จะข้ึนอยูกับการพิจารณาและตัดสินใจ ของ 
สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบริการอ่ืนๆ เปนสําคัญ 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน 
 ทางบริษัทไดสํารองท่ีน่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวา

จะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมีคาใชจาย 
ประมาณ 2,000–5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง  

 หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บ คาใชจายตามท่ีเกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 
3-6 เดือนเปนอยางนอย 

 น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยาง
รวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 
กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg 
ข้ึนอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
 เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง

เด่ียว (Single), หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน (Triple Room) 
หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แต
อาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

 กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและหองพัก
ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 



 

 

 โรงแรมในเวียดนามมีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหอง
ท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และ
หองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย 

 
การเดินทางเปนครอบครัว 

หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัวท่ีตองไดรับ
การดูแลเปนพิเศษ(Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดิน
ทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกันทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตอง
ดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
หมายเหตุ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน

สุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับ
บาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร และเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การ
นัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ  

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม
คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือ
ชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเง่ือนไข
ตางๆ 

 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเพ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือ
ผลประโยชน ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ  

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีทานถูกปฏิเสธเขาเมือง โดยดานตรวจคนเขา
เมืองประเทศไทยและเวียดนาม 

 สําหรับ ผูโดยสาร ท่ีไมไดถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ตางดาว ผูโดยสารตอง
รับผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) หรือ การแจงเขาแจงออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร 



 

 

จะไมรับผิดชอบในกรณี ท่ี ดานตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเขาและออก
จากประเทศ 

 การทองเที่ยวประเทศเวียดนามน้ันจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล เพ่ือเปนการ
สงเสริมการทองเที่ยวดังกลาว คือ รานยา รานไมไผ, รานมะพราว, รานขนม เปนตน หาก
ทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพ่ิม ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับเง่ือนไขดังกลาวแลว 

 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สําหรับ จํานวนผูเดินทาง 20 ทานข้ึนไป ออกเดินทางไดแนนอน 
ถาจํานวนผูเดินทาง 15 - 20 ทาน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แตจะไมมีหัวหนาทัวรจาก
เมืองไทยไปกับกรุปดวยแตจะมี ไกดทองถ่ิน ท่ีพูดภาษาไทยได คอยรับท่ีสนามบินเวียดนาม 
และ จะคอยบริการทุกทาน ตลอดการเดินทางที่ประเทศเวียดนามเปนอยางดี แตถาต่ํากวา 
15 ทาน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไมออกเดินทางในกรุปน้ัน 
 

หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหนาที่เหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา 
** กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาติ โปรดสอบถาม ** 


