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เวยีดนามใต ้5วนั4คนื  

โฮจมินห ์- มนุเน ่- ดาลดั 
ก าหนดการเดนิทาง กรกฎาคม - ตุลาคม 2565 

โดยสายการบนิ แบมบู แอรเ์วส ์

ลอ่งเรอืแมน่ า้ไซง่อ่น พรอ้มอาหารเย็นบนเรอื 
 เช็คอนิเมอืงมยุเน ่เมืองตากอากาศรมิทะเลชือ่ดงั ชมทะเลทรายแดง และ นั่งรถจิ๊บสดุตื่นเตน้ตะลยุ ทะเลทรายขาว ที่ใหญ่

ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 ชมลำธารนางฟา้หรอืแกรนดแ์คนยอนแหง่เวยีดนาม  
 นัง่รถรางชมความสวยงามของนำ้ตกดาตนัลา ขึน้กระเชา้ลอยฟา้ ชมวดัตัก๊ลมั 
 ชมิไวนแ์ดงดาลดัขึน้ชือ่ของเวยีดนาม ชมสวนดอกไมเ้มอืงหนาวทีส่วยงามของเมอืงดาลดั    
 ชอ้ปปิง้ที ่ตลาดเบนทนั 

 “มนีำ้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด” 
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*ราคาไม่รวมค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถทอ้งถิน่ ตามท าเนียม ท่านละ 1,000 บาท/ท่าน/ทรปิ* 

(ยกเวน้เด็กต ่ากว่า 2 ขวบ) ส าหรบัหวัหน้าทวัรจ์ากเมอืงไทย ตามความพงึพอใจในการบรกิาร 

**ราคาเด็กต ่ากว่า 2 ขวบ (Infant) โปรสอบถามอกีคร ัง้** 

วนัแรก       ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิ– ท่าอากาศยานนานาชาตเิตนิเซนิเญิต้  

14.30 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 5 เคานเ์ตอร ์L สายการบิน แบมบู 

แอรเ์วส ์(QH) โดยมีเจา้หนา้ทีค่อยจดัเตรยีมเอกสารการเดนิทางส าหรบัทุกท่านและน าท่านโหลดสมัภาระ  

16.35 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซนิเญิต้ ประเทศเวียดนาม โดย สายการบิน แบมบู แอรเ์วส ์

(QH) เทีย่วบนิที ่QH325 

18.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตเิตินเซนิเญิต้ นครโฮจิมินห ์เมืองใหญ่อนัดบัหน่ึงของประเทศเวยีดนามซึง่

ตัง้อยู่บรเิวณดินดอนสามเหลีย่มปากแม่น ้าโขง เป็นศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจของประเทศ หลงัผ่านพิธีการตรวจคน

เขา้เมือง (เวลาทอ้งถิน่ประเทศเวยีดนามเหมือนกบัเวลาทอ้งถิน่ประเทศไทย) จากน้ันน าท่าน ล่องเรอืแม่น ้าไซง่่อน ชม

บรรยากาศสองฟากฝั่งยามค ่าคนืของเมืองโฮจมิินหซ์ติี ้พรอ้มอาหารเย็นบนเรอื 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น พรอ้มล่องเรอืแม่น ้าไซง่่อน (1) 

ทีพ่กั โรงแรม Oscar Saigon ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

วนัทีส่อง     เมอืงมุยเน่ - ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง - หมู่บา้นชาวประมง - ล าธารนางฟ้า 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมุยเน่ (Mui Ne) ตัง้อยู่ชายฝั่งทะเลของมณฑลบิญ่ถ่วน (Binh Thuan) ในภูมิภาคภาคกลาง

ตอนใต ้ของประเทศเวียดนาม ใชเ้วลาเดินทางสู่เมืองมุยเน่ประมาณ 3- 4 ช ัว่โมง เมืองแห่งนี้มีช ือ่เสียงในเร ือ่งของ

ชายหาดทอดยาว สวยงาม และเงียบสงบ บรเิวณชายหาดยาวประมาณ 10 กิโลเมตร ร่มร ืน่ไปดว้ยตน้มะพรา้วรมิ

ชายหาดมากมาย ชาวบา้นยงัคงมีวถิชีวีติแบบเรยีบง่าย มีอาชพีหลกัคอืการท าประมง ภาพของเรอืหาปลาทีอ่อกล่องลอย

ไปกลางทะเลในรุง่สาง และกลบัมายงัฝั่งในยามเย็น เป็นภาพทีป่รากฏทีน่ี่ทุกวนั ท าใหช้ายทะเลมุยเน่มีบรรยากาศผ่อน

คลาย น่าพกัผ่อน ทีแ่ห่งนีจ้งึกลายเป็นสถานทีพ่กัตากอากาศในฝันของนักท่องเทีย่วทุกคน 

 น าท่านชม ทะเลทรายขาว ทะเลทรายทีไ่ดร้บัสมญานามว่าเป็น ซาฮารา่แห่งเวยีดนาม เป็นทะเลทรายทีใ่หญ่ทีสุ่ดของ

เวียดนาม เม็ดทรายขาวละเอียดราวกบัว่าไดไ้ปซาฮารา่ ไม่ไกลกนัมีแหล่งน ้าจืด (โอเอซสิ) ส าหรบัใหนั้กท่องเที่ยวใช ้

พกัผ่อน ถ่ายรูป และชมววิ ใหท่้านจะไดเ้พลดิเพลนิกบักิจกรรมน่ังรถจีป๊ชมทะเลทราย ดว้ยคนขบัรถผูเ้ชยีวชาญ (ราคา

ทวัรร์วมบรกิารน่ังรถจีป๊แลว้) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเดีย่ว 

9 - 13 กรกฎาคม 2565 13,888 3,500 

23 - 27 กรกฎาคม 2565 13,888 3,500 

6 - 10 สงิหาคม 2565 13,888 3,500 

20 - 24 สงิหาคม 2565 11,888 3,500 

3 -7 กนัยายน 2565 12,888 3,500 

17 - 21 กนัยายน 2565 12,888 3,500 

1 - 5 ตุลาคม 2565 12,888 3,500 

8 - 12 ตุลาคม 2565 12,888 3,500 

15 - 19 ตุลาคม 2565 12,888 3,500 

22 - 26 ตุลาคม 2565 13,888 3,500 



 
BTT-VN โฮจมินิห ์มยุเน ่ดาลดั 5วนั4คนื_QH_ก.ค.-ต.ค.65 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (3) 

 น าท่านชม ทะเลทรายแดง ซึง่อยู่ใกล ้ชายทะเล ท าใหเ้กดิเม็ดทรายละเอยีดราวกบัแป้ง มองเห็นเป็นสแีดง เราจะไดเ้ห็น

ความงดงามของเนินทรายทีเ่ปลีย่นรูปรา่งไปตามแรงลม ไปแต่ละคร ัง้ เราก็จะเห็นภาพแตกต่างจากเดมิ ผ่านชม หมู่บา้น

ชาวประมง จะไดเ้ห็นวถิชีวีติชาวประมงแบบดัง้เดมิ กบัเรอืประมงทีเ่รยีงรายอยู่นับรอ้ย กวา้งไกลสุดลูกหูลูกตาทีอ่บอวน

ไปดว้ยบรรยากาศแบบชาวประมงเวยีดนามแท ้ๆ  ซึง่กลบัเขา้ฝั่งหลงัออกหาปลาในยามเย็น 

 จากน้ันน าท่านสู่ ล าธารนางฟ้า (Fairy Stream) หรอืแกรนดแ์คนยอนแห่งเวียดนาม ซึง่จากภูเขาหินทรายขนาด

ใหญ่ ถูกกดัเซาะของน ้ามานานวนั จนเป็นรอ่งกวา้งกว่า 20 เมตร มีช ัน้หิน ช ัน้ทรายสีสนัสวยงามที่สวยงามคลา้ยๆกบั

แพะเมืองผีของประเทศไทย และมีล าธารเล็กๆระดบัน ้าประมาณขอ้เทา้ ซึง่พดัพาตะกอนทรายสีแดงไหลออกไปสู่ทะเล 

(เน่ืองจากตอ้งเดนิทางเปล่าผ่านล าธารนีเ้พือ่ชมบรรยากาศ ดงัน้ันท่านควรเลอืกสวมใส่รองเทา้ทีส่ะดวกแก่การเดนิ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (4) 

ทีพ่กั โรงแรม Little Paris Muine ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม   เมืองดาลดั - น่ังรถรางชมน ้าตกดาตนัลา - พระราชวงัฤดูรอ้นของจกัรพรรดิเบ๋าได่ - น่ังกระเชา้ชม

วดัต ัก๊ลมั - สวนดอกไมเ้มอืงหนาว 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงดาลดั (Da Lat) ช ือ่ ดาลดั มาจากค า 2 ค า คอื ดา หมายถงึแหล่งก าเนิดหรอืแม่น ้ากามล ีส่วน

ค าว่า ลัด เป็นชือ่ของชนกลุ่มน้อยเผ่าหน่ึงที่อยู่อาศยัอยู่ที่น่ี ดาลัดเป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่บนที่ราบสูงทางภาคใตข้อง

เวียดนาม ในอดีตเป็นเพียงดินแดนห่างไกลความเจรญิที่ชาวบา้นอยู่กนัอย่างสงบ ที่ไม่มีความเจรญิของเมืองใหญ่กล า้

กราย แต่แลว้เมืองในหุบเขาเล็กๆ ก็ตอ้งเร ิม่เปิดเผยความบรสิุทธิใ์หค้นภายนอกไดป้ระจกัษ ์ เมื่อชนช ัน้ปกครองชาว

ฝร ัง่เศสไดเ้ขา้มาสมัผสัแลว้พฒันาพืน้ทีต่่างๆ ขึน้มาเพือ่การพกัผ่อน น าข่าวสารแห่งความงามของดินแดนกลางหุบเขา 

ไปบอกเล่าใหก้บัคนจากอีกซกีโลกไดร้บัรู  ้เมื่อพวกเขาหมดภารกิจบนดินแดนอินโดจีน จนดาลดักลายเป็นเมืองตาก

อากาศทางภาคใตเ้วยีดนาม 

น าท่านสมัผสัประสบการณส์ุดตืน่เตน้โดยการ น่ังรถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอนัรม่ร ืน่เขยีวชอุ่มลงสู่หุบเขา

เบือ้งล่าง เพื่อชมและสมัผสักบัความสวยงามของ น ้าตกดาตนัลา (Datanla Waterfall) (ราคาทวัรร์วมบรกิารน่ัง

รถรางแลว้) อยู่ห่างจากตวัเมืองดาลดัไปทางทศิใตป้ระมาณ 5 กโิลเมตร เป็นน ้าตกไม่ใหญ่มากแต่มีความสวยงาม น ้าตก

แห่งนีจ้ะเป็นน ้าตกทีม่ีนักท่องเทีย่วมาเยอืนมากทีสุ่ดและไม่ควรพลาดในการมาเทีย่วชม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (6) 

 น าท่านชม พระราชวงัฤดูรอ้นของจกัรพรรดิเบ๋าได่ (Bao Dai Palace) เป็นที่ประทบัของจกัรพรรดิองคส์ุดทา้ย

ของเวียดนาม ซึง่กา้วขึน้สู่บลัลงักใ์นปี 2469 ตัง้แต่คร ัง้มีพระชนมเ์พียง 12 พรรษา เป็นที่ทราบกนัดีว่าองคเ์บ๋าได่น้ัน
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มกัจะใชเ้วลาส่วนมากแสวงส าราญจากงานปารต์ีใ้นขณะประทบัอยู่ที่เมืองดาลดั โดยพระราชวงัฤดูรอ้นเบ๋าได่ เร ิม่ตน้

ก่อสรา้งเมือ่ปี พ.ศ.2476 ประกอบดว้ยอาคารอมิพีเรยีล 3 หลงั โดยส่วนทีเ่รยีกว่า Dinh 3 เป็นจุดที่โด่งดงัและมีคนมา

เยีย่มชมมากทีสุ่ด แมจ้ะผ่านการการบูรณะมาแลว้ แต่ภายในอาคารก็ยงัคงมีเคร ือ่งเรอืนจ านวนมากที่ถูกทิง้ไวใ้นสภาพ

เดิม โดยส่วนที่เปิดใหป้ระชาชนเขา้มาเยี่ยมชมไดน้ั้น ประกอบดว้ยบัลลังกจ์ ักรพรรดิ หอ้งทรงงาน หอ้งบรรทม 

หอ้งอาหาร รวมถึงส่วนทีพ่กัของพระมเหสดีว้ย และท่านยงัจะไดช้มภาพถ่ายและรูปป้ันของราชวงศท์ี่ถูกจดัแสดงไวอ้กี

ดว้ย (พระราชวงัไม่อนุญาตใหบ้นัทกึภาพภายในอาคาร) 

 จากน้ันน าท่าน น่ังกระเชา้ เพือ่เขา้ไปเทีย่วชม วดัต ัก๊ลมั เป็นวดัพุทธในนิกายเซน แบบญี่ปุ่น ตัง้อยู่บนเทือกเขา

เฟืองฮว่าง ภายในบรเิวณวดันอกจากจะมีสิ่งก่อสรา้งทีส่วยงาม สะอาด เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยแลว้ ยงัมีการจดัทศันียภาพ

โดยรอบดว้ยสวนดอกไมท้ีผ่ลดิอกบานสะพร ัง่ นับไดว้่าเป็นวหิารซึง่เป็นทีนิ่ยมและงดงามทีสุ่ดในดาลดั 

น าท่านเดินทางสู่  สวนดอกไมเ้มืองหนาว (Dalat Flower Gardens) ดาลัดไดร้บัการขนานนามใหเ้ป็นเมือง

ดอกไม ้เพราะเมืองแห่งนี้เป็นที่ขึน้ช ือ่เร ือ่งสีสนัของดอกไมอ้นังดงามหลากหลายสายพันธุ ์ อีกทัง้เมืองดาลดัยงัมีงาน

เทศกาลดอกไมป้ระจ าปีอนัลอืช ือ่ ซ ึง่เป็นทีนิ่ยมของนักท่องเทีย่วทัง้จากในและต่างประเทศ โดยสวนดอกไมเ้มืองหนาวซึง่

ถูกสรา้งขึน้ในปี 2509 นี้ ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของทะเลสาบซวนเฮืองที่อยู่ใจกลางเมืองดาลดั ที่สวนดอกไมเ้มืองหนาว 

ท่านจะไดพ้บกบัพรรณไมน้านาชนิด ไม่ว่าจะเป็นไมด้อก ไมป้ระดบั ไมต้น้ และกลว้ยไม ้รวมถึงดอกไมก้ว่า 300 สาย

พนัธุ ์ที่ผลดักนัเบ่งบานในชว่งเวลาต่างกนัไปในรอบปี น่ันท าใหไ้ม่ว่าจะไปเยือนสวนแห่งนี้ในชว่งเวลาใดก็ตาม ก็ยงั

สามารถพบกบัดอกไมส้วย ๆ ทีเ่บ่งบานรอตอ้นรบัอยู่เสมอ และในบางโอกาสเรายงัจะหาซือ้ดอกไมส้วย ๆ ทีจ่ดัชอ่ไวอ้ย่าง

งดงามไดท้ีส่วนแห่งนีอ้กีดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (7)  

ทีพ่กั โรงแรม River Prince Dalat ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่ี ่    นครโฮจมินิห ์- ศาลาไปรษณียก์ลาง - โบสถน์อรท์เทอดาม - ถนนคนเดนิ Nguyen Hue 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

 น าท่านเดนิทางกลบัสู่ นครโฮจมินิห ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7 ช ัว่โมง) 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (9) 

 น าท่านชม ศาลาไปรษณียก์ลาง เป็นอาคารทรงยุโรปภายในสวยงามมาก จากน้ันน าท่านชม โบสถน์อรท์เทอดาม 

โบถสท์รงสูงทีส่รา้งในสมยัเวยีดนามยงัอยู่ในอาณานิคมฝร ัง่เศสเป็นโบถสป์ระจ าเมืองไซง่่อน อสิระใหท่้านเดนิเล่น ถนน

คนเดนิ Nguyen Hue 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (10)  

ทีพ่กั โรงแรม Oscar Saigon ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
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วนัทีห่า้     ตลาดเบนทนั - ท่าอากาศยานนานาชาตเิตนิเซนิเญิต้ - ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิ

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11) 

 จากน้ันอสิระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงที ่ตลาดเบนทนั กบัสนิคา้ราคาถูกจน  

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซนิเญิต้ ประเทศเวียดนาม เพื่อเดินทางกลบั

ประเทศไทย  

14.00 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดย สายการบิน แบมบู แอรเ์วส  ์(QH) เที่ยวบินที่ 

QH325 

15.35 น.   เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

บรษิทัขอสงวนสิทธิ ์: ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการสลบัโปรแกรมทวัรต์ามความเหมาสม โดยไม่แจง้ใหท้ราบ

ล่วงหน้า อนัเน่ืองมาจากเหตุการณต่์าง ๆ ทีอ่าจเกิดขึน้จากเหตุสุดวิสยั เช่น เหตุการณท์างธรรมชาติ การเมือง 

สภาพการจราจรทัง้ทางบกและทางอากาศ สถานะหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม รวมไปถงึสภาพอากาศทีไ่ม่เอือ้อ านวย 

ทัง้น้ีทางเราจะค านึงถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั และการบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตาม

กฎหมายของเวียดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็น

ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางน้ัน ๆ  เป็นหลกั จึงขอสงวนสทิธิใ์น

การปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

อตัราค่าบรกิารรวม 

✓ ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามนั  

✓ ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ  

✓ โรงแรมทีพ่กัตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

✓ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

✓ ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

✓ ค่ า เ บี ้ ย ป ร ะ กั น โ ค วิ ด  - 1 9  ใ น ก า ร เ ดิ น ท า ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว  ว ง เ งิ น ค่ า ร ั ก ษ า พ ย า บ า ล  5 0 ,0 0 0  US 

(ไม่รวมค่าใชจ่้ายในการเดนิทางกลบัประเทศ) 

✓ ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 %  

✓ ภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3 % 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร ือ่งดืม่ ค่าซกัรดี           ค่ามินิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่าง ๆ ทีม่ิไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรบัคนไทย กรณีประกาศใหก้ลบัมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีคร ัง้ (เน่ืองจากทางเวยีดนาม

ไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยส าหรบัผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศเวยีดนามไม่เกนิ 30 วนั) 

× ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรบัชาวต่างชาต ิทีไ่ม่ไดร้บัการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่ีน ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิน้ัน ๆ ก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ 

× ค่าทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทรปิ, ค่าทปิหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจของท่าน 

 

หมายเหตุส าคญั :  
เน่ืองจากเป็นการจองทวัรล์่วงหนา้ ณ วนัเดนิทางจรงิ อาจจะมีเหตุการณท์ีท่ าใหไ้ฟลท์บนิล่าชา้ หรอืเปลีย่นแปลงเวลาบนิ หาก

ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศหรอืต่างประเทศก่อนหรอืหลงัจากการเดินทาง โปรดส ารองเวลาในการจองตั๋วเคร ือ่งบินไว ้

อย่างต ่า 4-5 ช ัว่โมง ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง ทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ในส่วนของตั๋วเคร ือ่งบินที่

ไม่เกีย่วขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์ 
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เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน  : 

 มดัจ าท่านละ 10,000 บาท ภายหลงัจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 2 วนั  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวนัเดินทางภายใน 

30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทวัรเ์ต็มจ านวน  

 ส่วนทีเ่หลอื ช าระก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั 

• หากไม่ช าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษิทัฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไม่มีเงือ่นไข 

• เมือ่ท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษิทัฯถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขและขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้

แลว้ 

• หากช าระเงินในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พรอ้มระบุชือ่พนักงานขายมาทางแฟกซ ์

• ส่งรายชื่อส ารองที่น่ัง ผูเ้ดินทางตอ้งส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื่อพรอ้มยืนยนัว่า

ตอ้งการเดินทางท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง 

(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกด

ชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิทัง้สิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่างต ่า 2 หนา้หาก

ไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

เง่ือนไขยกเลกิการจอง : 

✓ เน่ืองจากยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ  

ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนักขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิก่อน 45 วนั 

✓ ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใชจ่้ายตามจรงิ เชน่ ค่ามดัจ าตั๋วเคร ือ่งบนิ โรงแรม และ

ค่าใชจ่้ายจ าเป็นอืน่ๆ 

✓ ยกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีช่  าระแลว้ทัง้หมด  

✓ หากมีการยกเลกิการเดนิทางโดยไม่ใชค่วามผิดของบรษิทัทวัร ์ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผิดชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วน

หน่ึงใหท่้านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทูตปฏเิสธวซีา่ ด่านตรวจคนเขา้เมือง นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

✓ กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงผูเ้ดินทาง (เปลี่ยนชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วนั ก่อนออกเดินทาง 

กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายที่

เกิดขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัชว่งพีเรยีดวนัที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบั

เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพิเศษ 

✓ กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพีเรยีดวนัเดนิทาง (เลือ่นวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ่้ายการด าเนินการต่างๆ 

ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองคร ัง้แรก ตามจ านวนคร ัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างท่าน

ลูกคา้และบรษิทั 

1. กรณีผูร้่วมคณะยินดีทีจ่ะเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ทางบรษิทัสงวนสิทธิ ์ไม่มีหวัหวัหน้าทวัร  ์ (มีไกดท์อ้งถิน่

ตลอดการเดนิทางทีเ่วยีดนาม) 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

3. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน,

การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัฯ  

5. บรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อุบตัเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยันจากบรษิัทฯ อีกคร ัง้หน่ึง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเร ือ่งหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุป๊ที่เขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูสู้บบุหร ี ่ / ปลอดบุหร ีไ่ด ้

โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ

รบัประกนัได ้  
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9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน่ ใชว้ีลแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 วนัก่อนการ

เดนิทาง มิฉะน้ันบรษิทัฯไม่สามารถจดัการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ  ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่าน้ัน 

11. ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่าน

การพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การ

ถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจดั

หอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเดีย่ว โดยไม่มค่ีาใชจ่้ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะติด อาจท าใหเ้วลาใน

การท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก ์และคนขบัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอ

ความรว่มมือจากผูเ้ดนิทางในบางคร ัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท่้องเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ท่านวนัละ 1 ขวด/ท่าน/วนั  

15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง ในวนัน้ันๆ มิอาจเพิม่เวลา

ได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน้ันๆเป็นหลกั 

จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. ในกรณีทีพ่าสปอรต์ของท่านช ารุด หรอืมีตราป้ัมใดๆทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัการเดินทาง และสายการบนิแจง้ว่าไม่สามารถใชเ้ดินทาง

ได ้ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการคืนเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบรษิัทไดม้ีการช าระค่าใชจ่้ายในการเดินทางทัง้หมดไป

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 


