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เวยีดนามใต ้ 

 ดาลดั มยุเน ่3วนั2คนื 
เปิดตวัซุปตาร ์วาไรตี ้

ก าหนดการเดนิทาง เดอืนสงิหาคม 2562 - มนีาคม 2563 
โดยสายการบนิ  VIETJET AIR 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
สมัผสัการบรกิารสุดพเิศษบนิตรงสูเ่วยีดนาม ดว้ยสายการบนิเวยีดเจ็ทแอร ์

ชมเมอืงมุยเน ่เมอืงตากอากาศรมิทะเลทีข่ ึน้ชือ่ของเวยีดนาม ชมล าธารนางฟ้าหรอืแกรนดแ์คนยอนแหง่

เวยีดนาม สมัผสัทะเลทรายแดงและน ัง่รถจิบ๊ลุยทะเลทรายขาวทีใ่หญท่ีสุ่ด น ัง่รถรางชมความสวยงาม
ของน า้ตกดาตนัลา ขึน้กระเชา้ชมวดัต ัก๊ลมั 

ชมิไวนแ์ดงขึน้ชือ่ของเวยีดนาม ชมสวนดอกไมเ้มอืงหนาวทีส่วยงามของเมอืงดาลดั    

มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 
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วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 

31 ตลุาคม-02 พฤศจกิายน 2562 9,888 9,888 2,500 

02-04 พฤศจกิายน 2562 9,888 9,888 2,500 

03-05 พฤศจกิายน 2562 8,999 8,999 2,500 

07-09 พฤศจกิายน 2562 9,888 9,888 2,500 

10-12 พฤศจกิายน 2562 7,999 7,999 2,500 

14-16 พฤศจกิายน 2562 9,888 9,888 2,500 

17-19 พฤศจกิายน 2562 8,999 8,999 2,500 

21-23 พฤศจกิายน 2562 9,888 9,888 2,500 

23-25 พฤศจกิายน 2562 9,888 9,888 2,500 

24-26 พฤศจกิายน 2562 8,999 8,999 2,500 

28-30 พฤศจกิายน 2562 9,888 9,888 2,500 

01-03 ธนัวาคม 2562 8,999 8,999 2,500 

05-07 ธนัวาคม 2562 10,888 10,888 2,500 

12-14 ธนัวาคม 2562 9,888 9,888 2,500 

14-16 ธนัวาคม 2562 9,888 9,888 2,500 

15-17 ธนัวาคม 2562 8,999 8,999 2,500 

19-21 ธนัวาคม 2562 9,888 9,888 2,500 

22-24 ธนัวาคม 2562 8,999 8,999 2,500 

26-28 ธนัวาคม 2562 9,888 9,888 2,500 

27-29 ธนัวาคม 2562 11,888 11,888 3,500 

02-04 มกราคม 2563 9,888 9,888 2,500 

04-06 มกราคม 2563 9,888 9,888 2,500 

05-07 มกราคม 2563 8,999 8,999 2,500 

09-11 มกราคม 2563 9,888 9,888 2,500 

12-14 มกราคม 2563 8,999 8,999 2,500 

16-18 มกราคม 2563 9,888 9,888 2,500 

17-19 มกราคม 2563 9,888 9,888 2,500 

19-21 มกราคม 2563 8,999 8,999 2,500 

23-25 มกราคม 2563 9,888 9,888 2,500 

25-27 มกราคม 2563 11,888 11,888 3,500 

26-28 มกราคม 2563 11,888 11,888 3,500 

30มกราคม-01กุมภาพนัธ ์2563 9,888 9,888 2,500 

02-04 กุมภาพนัธ ์2563 8,999 8,999 2,500 

06-08 กุมภาพนัธ ์2563 9,888 9,888 2,500 

13-15 กุมภาพนัธ ์2563 9,888 9,888 2,500 

14-16 กุมภาพนัธ ์2563 9,888 9,888 2,500 

15-17 กุมภาพนัธ ์2563 9,888 9,888 2,500 

16-18 กุมภาพนัธ ์2563 8,999 8,999 2,500 

20-22 กุมภาพนัธ ์2563 9,888 9,888 2,500 

23-25 กุมภาพนัธ ์2563 8,999 8,999 2,500 

27-29 กุมภาพนัธ ์2563 9,888 9,888 2,500 

28 กุมภาพนัธ-์01 มนีาคม 2563 9,888 9,888 2,500 

01-03 มนีาคม 2563 8,999 8,999 2,500 

05-07 มนีาคม 2563 9,888 9,888 2,500 

07-09 มนีาคม 2563 9,888 9,888 2,500 

08-10 มนีาคม 2563 8,999 8,999 2,500 

12-14 มนีาคม 2563 9,888 9,888 2,500 

13-15 มนีาคม 2563 9,888 9,888 2,500 

15-17 มนีาคม 2563 8,999 8,999 2,500 

19-21 มนีาคม 2563 9,888 9,888 2,500 

22-24 มนีาคม 2563 8,999 8,999 2,500 

26-28 มนีาคม 2563 9,888 9,888 2,500 
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**จอยแลนด ์ไมเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ หกั 2,000 บาท/ทา่น** 
*ต ัว๋เครือ่งบนิส าหรบั Infant 2,000 บาท/ทา่น* 

 
ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 800 บาท ตอ่คนลกูคา้ 1 ทา่น ในสว่นของหวัหนา้ทวัรท์ีด่แูลคณะจากเมอืงไทย 

ตามแตท่า่นจะเห็นสมควร** 
 

วนัแรก      กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานนานาชาตเิลยีนเคอืง เมอืงดาลดั - เมอืงมุยเน-่ล าธารนางฟ้า-ทะเลทราย

แดง-หมูบ่า้นชาวประมง 

08.00 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิประตูทางเขา้หมายเลข 3 เคานเ์ตอร ์E 
สายการบนิเวยีดเจ็ทแอร ์(VZ) 11.10 น. ออกเดนิทางสู่ทา่อากาศยานนานาชาตเิลยีนเคอืง เมอืง

ดาลดั ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิ VIETJET AIR เทีย่วบนิที ่VZ940 โดยมีเจา้หนา้ที่คอย
จัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางส าหรับทุกท่านและน าท่านโหลดสมัภาระ  

12.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิลยีนเคอืง เมอืงดาลดั ประเทศเวยีดนาม ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้

เมืองและศุลกากร เรียบรอ้ยแลว้น าท่านรับสัมภาระ หลังจากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ตัวเมืองดาลัด เพื่อ
รับประทานอาหารกลางวนั (เวลาทอ้งถิน่ประเทศเวยีดนามเหมอืนกบัเวลาทอ้งถิน่ประเทศไทย)  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร เมนูเฝอเวยีดนาม (1) 

 หลงัอาหารกลางวนั น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงมุยเน ่(Mui Ne) ตัง้อยู่ชายฝ่ังทะเลของมณฑลบิญ่ถ่วน (Binh 
Thuan) ในภูมภิาคภาคกลางตอนใต ้ของประเทศเวยีดนาม ใชเ้วลาเดนิทางสู่เมืองมุยเน่ประมาณ 3- 4 
ชั่วโมง เมืองแห่งน้ีมีชือ่เสยีงในเรื่องของชายหาดทอดยาว สวยงาม และเงียบสงบ บริเวณชายหาดยาว

ประมาณ 10 กโิลเมตร ร่มรืน่ไปดว้ยตน้มะพรา้วรมิชายหาดมากมาย ชาวบา้นยังคงมวีถิีชวีติแบบเรยีบง่าย มี
อาชพีหลกัคอืการท าประมง ภาพของเรอืหาปลาทีอ่อกลอ่งลอยไปกลางทะเลในรุ่งสาง และกลบัมายังฝ่ังใน
ยามเย็น เป็นภาพที่ปรากฏที่น่ีทุกวัน ท าใหช้ายทะเลมุยเน่มีบรรยากาศผ่อนคลาย น่าพักผ่อน ที่แห่งน้ีจึง

กลายเป็นสถานที่พักตากอากาศในฝันของนักท่องเที่ยวทุกคน จากนั้นน าท่านสู่ ล าธารนางฟ้า ( Fairy 
Stream) หรอืแกรนดแ์คนยอนแห่งเวยีดนาม ซึง่จากภูเขาหนิทรายขนาดใหญ่ ถูกกดัเซาะของน ้ามานานวัน 
จนเป็นร่องกวา้งกว่า 20 เมตร มีชัน้หนิ ชัน้ทรายสสีันสวยงามทีส่วยงามคลา้ยๆกับแพะเมืองผีของประเทศ

ไทย และมีล าธารเล็กๆระดบัน ้าประมาณขอ้เทา้ ซึง่พัดพาตะกอนทรายสแีดงไหลออกไปสูท่ะเล (เนือ่งจาก
ตอ้งเดนิทางเปล่าผา่นล าธารนีเ้พือ่ชมบรรยากาศ ดงัน ัน้ทา่นควรเลอืกสวมใสร่องเทา้ทีส่ะดวกแก่
การเดนิ)  

 จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ทะเลทรายแดง ซึง่อยู่ใกล ้ชายทะเล ท าใหเ้กดิเม็ดทรายละเอียดราวกับแป้ง 
มองเห็นเป็นสแีดง เราจะไดเ้ห็นความงดงามของเนินทรายที่เปลีย่นรูปร่างไปตามแรงลม ไปแตล่ะครัง้ เราก็
จะเห็นภาพแตกต่างจากเดมิ ผ่านชม หมู่บา้นชาวประมง จะไดเ้ห็นวถิีชวีติชาวประมงแบบดัง้เดมิ กับ

เรอืประมงทีเ่รยีงรายอยู่นับรอ้ย กวา้งไกลสดุลกูหูลกูตาทีอ่บอวนไปดว้ยบรรยากาศแบบชาวประมงเวยีดนาม
แท ้ๆ  ซึง่กลบัเขา้ฝ่ังหลงัออกหาปลาในยามเย็น 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (2)  

ทีพ่กั โรงแรม Peace Resort ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

CODE: TNV04 

 

วนัทีส่อง เมอืงมุยเน ่- ทะเลทรายขาว(รวมคา่รถจิบ๊ลุยทะเลทราย) - เมอืงดาลดั – น ัง่รถรางชมน า้ตก 

 ดาตนัลา-พระราชวงัฤดูรอ้นของจกัรพรรดเิบ๋าได่-น ัง่กระเชา้ชมวดัต ั๊กลมั-เครซีเ่ฮา้ส ์(Crazy 
House) - ตลาดไนทบ์ารซ์า่ พเิศษ! ชมิไวนแ์ดงของดาลดั 

 
เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ทะเลทรายขาว ทะเลทรายที่ไดร้ับสมญานามว่าเป็น ซาฮาร่าแห่งเวยีดนาม เป็น

ทะเลทรายทีใ่หญ่ทีส่ดุของเวยีดนาม เม็ดทรายขาวละเอยีดราวกบัวา่ไดไ้ปซาฮาร่า ไม่ 
ไกลกันมีแหล่งน ้ าจืด (โอเอซสิ) ส าหรับใหนั้กท่องเที่ยวใชพ้ักผ่อน ถ่ายรูป และชมวิว ใหท้่านจะได ้
เพลดิเพลนิกบักจิกรรมน่ังรถจี๊ปชมทะเลทราย ดว้ยคนขบัรถผูเ้ชยีวชาญ (ราคาทัวรร์วมบรกิารน่ังรถจี๊ ปแลว้) 

สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางกลับสู่ เมอืงดาลดั ชือ่ ดาลัด มาจากค า 2 ค า คอื ดา หมายถงึแหล่งก าเนิด
หรอืแม่น ้ากามล ีสว่นค าว่า ลัด เป็นชือ่ของชนกลุ่มนอ้ยเผ่าหนึ่งทีอ่ยู่อาศยัอยู่ที่น่ี ดาลดัเป็นเมอืงเล็กๆตัง้อยู่
บนทีร่าบสงูทางภาคใตข้องเวยีดนาม ในอดตีเป็นเพยีงดนิแดนห่างไกลความเจรญิทีช่าวบา้นอยู่กนัอย่างสงบ 

ทีไ่ม่มคีวามเจรญิของเมืองใหญ่กล ้ากราย แตแ่ลว้เมอืงในหุบเขาเล็กๆ ก็ตอ้งเริม่เปิดเผยความบรสิทุธิใ์หค้น
ภายนอกไดป้ระจักษ์ เมื่อชนชัน้ปกครองชาวฝรั่งเศสไดเ้ขา้มาสัมผัสแลว้พัฒนาพื้นที่ต่างๆ ขึน้มาเพื่อการ
พักผ่อน น าข่าวสารแห่งความงามของดนิแดนกลางหุบเขา ไปบอกเลา่ใหก้ับคนจากอกีซกีโลกไดร้ับรู ้เมื่อ

พวกเขาหมดภารกจิบนดนิแดนอนิโดจนี จนดาลดักลายเป็นเมอืงตากอากาศทางภาคใตเ้วยีดนาม 
 น าท่านสมัผัสประสบการณส์ดุตืน่เตน้โดยการน ัง่รถราง (Roller Coaster) ผ่านผนืป่าอนัร่มรืน่เขยีวชอุม่

ลงสูหุ่บเขาเบือ้งลา่ง เพือ่ชมและสมัผัสกบัความสวยงามของ น า้ตกดาตนัลา (Datanla Waterfall) อยู่

ห่างจากตวัเมอืงดาลดัไปทางทศิใตป้ระมาณ 5 กโิลเมตร เป็นน ้าตกไม่ใหญ่มากแตม่คีวามสวยงาม น ้าตก
แห่งน้ีจะเป็นน ้าตกทีม่นัีกท่องเทีย่วมาเยอืนมากทีส่ดุและไม่ควรพลาดในการมาเทีย่วชม  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (4) 

 หลงัอาหารกลางวนัน าท่านชม พระราชวงัฤดูรอ้นของจกัรพรรดเิบา๋ได ่เป็นทีป่ระทับของจักรพรรดอิงค์
สดุทา้ยของเวยีดนาม ซึง่กา้วขึน้สูบ่ัลลงักใ์นปี 2469 ตัง้แตค่รัง้มพีระชนมเ์พยีง 12 พรรษา เป็นทีท่ราบกนัดี
วา่องคเ์บ๋าไดนั่น้มักจะใชเ้วลาสว่นมากแสวงส าราญจากงานปารต์ีใ้นขณะประทับอยู่ทีเ่มอืงดาลดั โดย
พระราชวงัฤดรูอ้นเบ๋าได ่เริม่ตน้กอ่สรา้งเมือ่ปี พ.ศ.2476 ประกอบดว้ยอาคารอมิพเีรยีล 3 หลงั โดยสว่นที่

เรยีกวา่ Dinh 3 เป็นจุดทีโ่ดง่ดงัและมคีนมาเยีย่มชมมากทีส่ดุ แมจ้ะผ่านการการบูรณะมาแลว้ แตภ่ายใน
อาคารก็ยังคงมเีครือ่งเรอืนจ านวนมากทีถู่กทิง้ไวใ้นสภาพเดมิ โดยสว่นทีเ่ปิดใหป้ระชาชนเขา้มาเยีย่มชมได ้
นัน้ ประกอบดว้ยบัลลงักจ์ักรพรรด ิหอ้งทรงงาน หอ้งบรรทม หอ้งอาหาร รวมถงึสว่นทีพ่ักของพระมเหสดีว้ย 

และท่านยังจะไดช้มภาพถ่ายและรูปปั้นของราชวงศท์ีถู่กจัดแสดงไวอ้กีดว้ย (พระราชวงัไม่อนุญาตให ้
บันทกึภาพภายในอาคาร) 
จากนัน้ น าทา่นขึน้กระเชา้ เพือ่เขา้ไปเทีย่วชม วดัต ัก๊ลมั เป็นวัดพุทธในนิกายเซน แบบญี่ปุ่ น ตัง้อยู่บน

เทือกเขาเฟืองฮว่าง ภายในบรเิวณวดันอกจากจะมสี ิง่ก่อสรา้งที่สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบเรียบรอ้ยแลว้ 
ยังมีการจัดทัศนียภาพโดยรอบดว้ยสวนดอกไมท้ี่ผลดิอกบานสะพรั่ง นับไดว้่าเป็นวหิารซึง่เป็นที่นิยมและ
งดงามทีส่ดุในดาลดั 

ชมบา้นตุ๊กตาและแกลลอรี่ศ ิลปะหรือที่เรียกว่า เครซี่เฮ ้าส์ (Crazy House) ซึ่งเป็นที่โด่งดังดว้ย
แนวความคดิอันแปลกแหวกแนว ในรูปแบบเหมือนกับบา้นตน้ไม ้ผลงานการออกแบบของสถาปนิกDang 
Viet Nga ลูกสาวประธานาธบิดคีนที ่2 ของเวยีดนาม ซึง่เรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรั่งเศส โดยไดแ้รง

บันดาลใจจากนยิายเรือ่งดัง “Alice in the Wonderland” เริม่กอ่สรา้งในปี 2533 ภายในเครซีเ่ฮา้สป์ระกอบ
ไปดว้ยหอ้งขนาดเล็กกว่า 10 หอ้ง ที่มีธมีแยกแตกต่างกันออกไป และทีน่ี่ท่านจะไดพ้บกับความประทับใจ
จากการเยี่ยมชมที่ตอ้งใชเ้สน้ทางทัง้อุโมงค ์บันได และยังจะไดพ้บกับเหล่าสัตวต์่าง ๆ ที่สรา้งขึน้จาก

คอนกรีต รวมทัง้หากเราโชคดก็ีอาจจะไดม้ีโอกาสพบปะและพูดคยุกบั Dang Viet Nga เจา้ของผลงานการ
ออกแบบทีน่ี่อกีดว้ย 
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ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (5) พเิศษ!ใหท้กุทา่นไดช้มิไวนแ์ดงของดาลดั  

 หลงัอาหารค ่า ใหเ้วลาท่านไดเ้ดนิชอ้ปป้ิงซือ้ของฝากและสัมผัสบรรยากาศช่วงกลางคนืของเมอืงดาลัด ณ 
ตลาดไนทบ์ารซ์า่ 

ทีพ่กั  โรงแรม Dragon King ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม เมอืงดาลดั – สวนดอกไมเ้มอืงหนาว - ทา่อากาศยานนานาชาตเิลยีนเคอืง เมอืงดาลดั – กรงุเทพฯ 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

หลังอาหารเชา้ น าท่านเดนิทางสู่ สวนดอกไมเ้มอืงหนาว (Dalat Flower Gardens) ดาลัดไดร้ับการ
ขนานนามใหเ้ป็นเมอืงดอกไม ้เพราะเมอืงแห่งน้ีเป็นทีข่ ึน้ชือ่เรือ่งสสีนัของดอกไมอ้ันงดงามหลากหลายสาย
พันธุ ์อกีทัง้เมืองดาลัดยังมีงานเทศกาลดอกไมป้ระจ าปีอนัลอืชือ่ ซึง่เป็นที่นิยมของนักท่องเทีย่วทัง้จากใน

และตา่งประเทศ โดยสวนดอกไมเ้มอืงหนาวซึง่ถูกสรา้งขึน้ในปี 2509 น้ี ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของทะเลสาบ
ซวนเฮอืงทีอ่ยู่ใจกลางเมอืงดาลดั ทีส่วนดอกไมเ้มอืงหนาว ท่านจะไดพ้บกบัพรรณไมน้านาชนดิ ไม่วา่จะเป็น
ไมด้อก ไมป้ระดับ ไมต้น้ และกลว้ยไม ้รวมถงึดอกไมก้ว่า 300 สายพันธุ ์ที่ผลัดกันเบ่งบานในช่วงเวลา

ตา่งกนัไปในรอบปี น่ันท าใหไ้ม่ว่าจะไปเยือนสวนแห่งน้ีในชว่งเวลาใดก็ตาม ก็ยังสามารถพบกบัดอกไมส้วย 
ๆ ทีเ่บ่งบานรอตอ้นรับอยู่เสมอ และในบางโอกาสเรายังจะหาซือ้ดอกไมส้วย ๆ ทีจ่ัดช่อไวอ้ย่างงดงามไดท้ี่
สวนแห่งน้ีอกีดว้ย 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตเิลยีนเคอืง เมอืงดาลดั ประเทศเวยีดนาม 
เพือ่เดนิทางกลบัประเทศไทย 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

  

 
13.35 น. เดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิ VIETJET AIR (VZ) 

เทีย่วบนิที ่VZ941  

15.20 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

**ราคาไมร่วมคา่ทปิ ทา่นละ 800 บาท** 
* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
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บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศ
เวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตาม
ความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลา

ทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ    
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   
 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบีย้ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
× คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี           คา่มนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 
× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศเวยีดนาม กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวซี่าอกีครัง้ (เน่ืองจากทางเวยีดนามได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซี่าเขา้ประเทศใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ี่ประสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศเวยีดนามไม่เกนิ 30 

วนั) 
× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 
× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่ทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 800 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 
เดนิทางขึน้ต า่ 20 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่

เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
งดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้  
 
เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวันเดนิทาง
ภายใน 20 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 จอยแลนดไ์มเ่อาต ัว๋หกั 2,000 บาท/ทา่น 

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ด ้
ระบุไวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์

 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนั
วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่ส าเนาหนงัสอื
เดินทาง (Passport) มาให้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ
ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่างต า่ 2 
หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

 

 



 
 
 
 
 

CODE: TNV04 

 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี และกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิ
มัดจาคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด
งาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี ่/ ปลอด
บุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ

ไม่สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ

เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเท่านัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้

เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 
เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่มคีา่ใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของเวยีดนาม หรือ วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าให ้
เวลาในการท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการบรหิาร

เวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ท่านวนัละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วนั 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ
เพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน

เดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 


