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เวยีดนามใต ้ 

 ดาลดั มยุเน ่3วนั2คนื 
เปิดตวัซุปตาร ์วาไรตี ้

ก าหนดการเดนิทาง เดอืนสงิหาคม 2562 - มนีาคม 2563 
โดยสายการบนิ  VIETJET AIR 
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สมัผสัการบรกิารสดุพเิศษบนิตรงสูเ่วยีดนาม ดว้ยสายการบนิเวยีดเจ็ทแอร ์

ชมเมอืงมยุเน ่เมอืงตากอากาศรมิทะเลทีข่ ึน้ชือ่ของเวยีดนาม ชมล าธารนางฟ้าหรอื
แกรนดแ์คนยอนแหง่เวยีดนาม สมัผสัทะเลทรายแดงและน ัง่รถจิบ๊ลยุทะเลทรายขาวที่
ใหญท่ีส่ดุ น ัง่รถรางชมความสวยงามของน า้ตกดาตนัลา ขึน้กระเชา้ชมวดัต ัก๊ลมั 

ชมิไวนแ์ดงขึน้ชือ่ของเวยีดนาม ชมสวนดอกไมเ้มอืงหนาวทีส่วยงามของเมอืงดาลดั    

มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 

05-07 สงิหาคม 2562 8,999 8,999 2,500 

07-09 สงิหาคม 2562 8,999 8,999 2,500 

14-16 สงิหาคม 2562 8,999 8,999 2,500 

17-19 สงิหาคม 2562 9,999 9,999 2,500 

21-23 สงิหาคม 2562 8,999 8,999 2,500 

28-30 สงิหาคม 2562 8,999 8,999 2,500 

04-06 กนัยายน 2562 8,999 8,999 2,500 

11-13 กนัยายน 2562 8,999 8,999 2,500 

14-16 กนัยายน 2562 9,999 9,999 2,500 

20-22 กนัยายน 2562 9,999 9,999 2,500 

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 
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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 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 

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 
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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-01กมุภาพนัธ ์2563 9,888 9,888 2,500 

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

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

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

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

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

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

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 

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

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

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

28 กมุภาพนัธ-์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 
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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 ในสว่น
ของหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทย ตามแตท่า่นจะเห็นสมควร** 

 
 

วนัแรก      กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาตเิลยีนเคอืง เมอืงดาลดั - เมอืงมุยเน่-ล าธารนางฟ้า-

ทะเลทรายแดง-หมูบ่า้นชาวประมง 
 

08.00 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิประตูทางเขา้หมายเลข 3 
เคาน์เตอร์ E สายการบนิเวยีดเจ็ทแอร ์(VZ)  โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรียมเอกสารการเดนิทาง
ส าหรับทกุทา่นและน าทา่นโหลดสมัภาระ  

 

11.10 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตเิลยีนเคอืง เมอืงดาลดั ประเทศเวยีดนาม โดยสายการ
บนิ VIETJET AIR เทีย่วบนิที ่VZ940  

 

12.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิลยีนเคอืง เมอืงดาลดั ประเทศเวยีดนาม ผ่านพธิกีารตรวจ
คนเขา้เมอืงและศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้น าทา่นรับสัมภาระ หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสูต่ัวเมอืงดาลัด 
เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน (เวลาทอ้งถิน่ประเทศเวยีดนามเหมอืนกบัเวลาทอ้งถิน่ประเทศ
ไทย)  

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร เมนูเฝอเวยีดนาม (1) 
 

 

 หลังอาหารกลางวัน น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมุยเน ่(Mui Ne) ตัง้อยูช่ายฝ่ังทะเลของมณฑลบิญ่ถ่วน 
(Binh Thuan) ในภมูภิาคภาคกลางตอนใต ้ของประเทศเวยีดนาม ใชเ้วลาเดนิทางสูเ่มอืงมยุเน่ประมาณ 
3- 4 ชั่วโมง เมืองแห่งนี้มีชือ่เสียงในเรื่องของชายหาดทอดยาว สวยงาม และเงียบสงบ บรเิวณ
ชายหาดยาวประมาณ 10 กโิลเมตร ร่มรืน่ไปดว้ยตน้มะพรา้วรมิชายหาดมากมาย ชาวบา้นยังคงมวีถิี
ชวีติแบบเรยีบงา่ย มอีาชพีหลักคอืการท าประมง ภาพของเรอืหาปลาทีอ่อกลอ่งลอยไปกลางทะเลในรุ่ง
สาง และกลับมายังฝ่ังในยามเย็น เป็นภาพทีป่รากฏทีน่ี่ทุกวัน ท าใหช้ายทะเลมุยเน่มบีรรยากาศผ่อน
คลาย น่าพักผ่อน ทีแ่หง่นี้จงึกลายเป็นสถานทีพ่ักตากอากาศในฝันของนักทอ่งเทีย่วทกุคน จากนัน้น า
ท่านสู่ ล าธารนางฟ้า ( Fairy Stream) หรอืแกรนดแ์คนยอนแห่งเวยีดนาม ซึง่จากภูเขาหนิทราย

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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ขนาดใหญ่ ถูกกัดเซาะของน ้ามานานวัน จนเป็นร่องกวา้งกวา่ 20 เมตร มชีัน้หนิ ชัน้ทรายสสีันสวยงาม
ทีส่วยงามคลา้ยๆกับแพะเมอืงผขีองประเทศไทย และมลี าธารเล็กๆระดับน ้าประมาณขอ้เทา้ ซึง่พัดพา
ตะกอนทรายสีแดงไหลออกไปสู่ทะเล (เนื่องจากต้องเดนิทางเปล่าผ่านล าธารนี้เพื่อชม
บรรยากาศ ดงัน ัน้ทา่นควรเลอืกสวมใสร่องเทา้ทีส่ะดวกแกก่ารเดนิ)  
 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ทะเลทรายแดง ซึง่อยูใ่กล ้ชายทะเล ท าใหเ้กดิเม็ดทรายละเอยีดราวกบัแป้ง 

มองเห็นเป็นสแีดง เราจะไดเ้ห็นความงดงามของเนนิทรายทีเ่ปลีย่นรูปร่างไปตามแรงลม ไปแตล่ะครัง้ 

เราก็จะเห็นภาพแตกตา่งจากเดมิ ผา่นชม หมูบ่า้นชาวประมง จะไดเ้ห็นวถิชีวีติชาวประมงแบบดัง้เดมิ 

กับเรอืประมงทีเ่รยีงรายอยู่นับรอ้ย กวา้งไกลสดุลกูหลูกูตาทีอ่บอวนไปดว้ยบรรยากาศแบบชาวประมง

เวยีดนามแท ้ๆ  ซึง่กลับเขา้ฝ่ังหลังออกหาปลาในยามเย็น 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (2)  

ทีพ่กั โรงแรม Peace Resort ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 
 

วนัทีส่อง เมอืงมยุเน ่- ทะเลทรายขาว(รวมคา่รถจิบ๊ลยุทะเลทราย) - เมอืงดาลดั – น ัง่รถรางชมน า้ตก 
 ดาตนัลา-พระราชวงัฤดูรอ้นของจกัรพรรดเิบา๋ได่-น ัง่กระเชา้ชมวดัต ัก๊ลมั-เครซีเ่ฮา้ส ์(Crazy 

House) - ตลาดไนทบ์ารซ์า่ พเิศษ! ชมิไวนแ์ดงของดาลดั 
 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ทะเลทรายขาว ทะเลทรายทีไ่ดร้ับสมญานามวา่เป็น ซาฮาร่าแหง่เวยีดนาม 
เป็นทะเลทรายทีใ่หญท่ีส่ดุของเวยีดนาม เม็ดทรายขาวละเอยีดราวกบัวา่ไดไ้ปซาฮารา่ ไม ่
ไกลกันมแีหล่งน ้าจดื (โอเอซสิ) ส าหรับใหนั้กท่องเทีย่วใชพ้ักผ่อน ถ่ายรูป และชมววิ ใหท้่านจะได ้
เพลดิเพลนิกับกจิกรรมน่ังรถจี๊ปชมทะเลทราย ดว้ยคนขับรถผูเ้ชยีวชาญ (ราคาทัวรร์วมบรกิารน่ังรถจี๊ป
แลว้) สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางกลับสู ่เมอืงดาลดั ชือ่ ดาลัด มาจากค า 2 ค า คอื ดา หมายถงึ
แหล่งก าเนดิหรอืแม่น ้ากามลี ส่วนค าว่า ลัด เป็นชือ่ของชนกลุ่มนอ้ยเผ่าหนึง่ทีอ่ยู่อาศัยอยู่ทีน่ี่ ดาลัด
เป็นเมอืงเล็กๆตัง้อยูบ่นทีร่าบสงูทางภาคใตข้องเวยีดนาม ในอดตีเป็นเพยีงดนิแดนหา่งไกลความเจรญิ
ทีช่าวบา้นอยู่กันอย่างสงบ ทีไ่ม่มคีวามเจรญิของเมอืงใหญ่กล ้ากราย แต่แลว้เมอืงในหุบเขาเล็กๆ ก็
ตอ้งเริม่เปิดเผยความบรสิทุธิใ์หค้นภายนอกไดป้ระจักษ์ เมือ่ชนชัน้ปกครองชาวฝรั่งเศสไดเ้ขา้มาสมัผัส
แลว้พัฒนาพืน้ทีต่า่งๆ ขึน้มาเพือ่การพักผอ่น น าขา่วสารแหง่ความงามของดนิแดนกลางหบุเขา ไปบอก
เล่าใหก้ับคนจากอกีซกีโลกไดร้ับรู ้เมือ่พวกเขาหมดภารกจิบนดนิแดนอนิโดจีน จนดาลัดกลายเป็น
เมอืงตากอากาศทางภาคใตเ้วยีดนาม 

 น าทา่นสมัผัสประสบการณ์สดุตืน่เตน้โดยการน ัง่รถราง (Roller Coaster) ผา่นผนืป่าอันรม่รืน่เขยีว
ชอุม่ลงสูห่บุเขาเบือ้งลา่ง เพือ่ชมและสมัผัสกบัความสวยงามของ น า้ตกดาตนัลา (Datanla 
Waterfall) อยูห่า่งจากตัวเมอืงดาลัดไปทางทศิใตป้ระมาณ 5 กโิลเมตร เป็นน ้าตกไมใ่หญม่ากแตม่ี
ความสวยงาม น ้าตกแหง่นีจ้ะเป็นน ้าตกทีม่นัีกทอ่งเทีย่วมาเยอืนมากทีส่ดุและไมค่วรพลาดในการมา
เทีย่วชม  
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กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (4) 
 
 
 หลังอาหารกลางวันน าทา่นชม พระราชวงัฤดรูอ้นของจกัรพรรดเิบา๋ได ่เป็นทีป่ระทับของจักรพรรดิ

องคส์ดุทา้ยของเวยีดนาม ซึง่กา้วขึน้สูบั่ลลังกใ์นปี 2469 ตัง้แตค่รัง้มพีระชนมเ์พยีง 12 พรรษา เป็นที่
ทราบกนัดวีา่องคเ์บา๋ไดนั่น้มักจะใชเ้วลาสว่นมากแสวงส าราญจากงานปารต์ีใ้นขณะประทับอยูท่ีเ่มอืง
ดาลัด โดยพระราชวังฤดรูอ้นเบา๋ได ่เริม่ตน้กอ่สรา้งเมือ่ปี พ.ศ.2476 ประกอบดว้ยอาคารอมิพเีรยีล 3 
หลัง โดยสว่นทีเ่รยีกวา่ Dinh 3 เป็นจดุทีโ่ดง่ดังและมคีนมาเยีย่มชมมากทีส่ดุ แมจ้ะผา่นการการบรูณะ
มาแลว้ แตภ่ายในอาคารก็ยังคงมเีครือ่งเรอืนจ านวนมากทีถ่กูทิง้ไวใ้นสภาพเดมิ โดยสว่นทีเ่ปิดให ้
ประชาชนเขา้มาเยีย่มชมไดนั้น้ ประกอบดว้ยบัลลังกจ์ักรพรรด ิหอ้งทรงงาน หอ้งบรรทม หอ้งอาหาร 
รวมถงึสว่นทีพ่ักของพระมเหสดีว้ย และทา่นยังจะไดช้มภาพถา่ยและรปูป้ันของราชวงศท์ีถ่กูจัดแสดงไว ้
อกีดว้ย (พระราชวังไมอ่นุญาตใหบ้ันทกึภาพภายในอาคาร) 
จากนั้น น าท่านขึน้กระเชา้ เพือ่เขา้ไปเทีย่วชม วดัต ัก๊ลมั เป็นวัดพุทธในนิกายเซน แบบญี่ปุ่ น 
ตัง้อยูบ่นเทอืกเขาเฟืองฮวา่ง ภายในบรเิวณวัดนอกจากจะมสีิง่กอ่สรา้งทีส่วยงาม สะอาด เป็นระเบยีบ
เรยีบรอ้ยแลว้ ยังมกีารจัดทัศนียภาพโดยรอบดว้ยสวนดอกไมท้ีผ่ลดิอกบานสะพรั่ง นับไดว้่าเป็นวหิาร
ซึง่เป็นทีน่ยิมและงดงามทีส่ดุในดาลัด  
 

 

ชมบา้นตุ๊กตาและแกลลอรี่ศลิปะหรือที่เรียกว่า เครซีเ่ฮา้ส ์(Crazy House) ซึง่เป็นที่โด่งดังดว้ย
แนวความคดิอันแปลกแหวกแนว ในรูปแบบเหมอืนกับบา้นตน้ไม ้ผลงานการออกแบบของสถาปนิก
Dang Viet Nga ลูกสาวประธานาธบิดคีนที่ 2 ของเวยีดนาม ซึง่เรยีนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรั่งเศส 
โดยไดแ้รงบันดาลใจจากนยิายเรือ่งดัง “Alice in the Wonderland” เริม่กอ่สรา้งในปี 2533 ภายในเคร
ซีเ่ฮา้สป์ระกอบไปดว้ยหอ้งขนาดเล็กกวา่ 10 หอ้ง ทีม่ธีมีแยกแตกตา่งกนัออกไป และทีน่ี่ทา่นจะไดพ้บ
กบัความประทับใจจากการเยีย่มชมทีต่อ้งใชเ้สน้ทางทัง้อโุมงค ์บันได และยังจะไดพ้บกับเหลา่สตัวต์า่ง 
ๆ ทีส่รา้งขึน้จากคอนกรตี รวมทัง้หากเราโชคดกี็อาจจะไดม้โีอกาสพบปะและพดูคยุกบั Dang Viet Nga 
เจา้ของผลงานการออกแบบทีน่ีอ่กีดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (5) พเิศษ!ใหท้กุทา่นไดช้มิไวนแ์ดงของดาลดั  

 หลังอาหารค ่า ใหเ้วลาท่านไดเ้ดนิชอ้ปป้ิงซือ้ของฝากและสัมผัสบรรยากาศช่วงกลางคนืของเมอืง

ดาลัด ณ ตลาดไนทบ์ารซ์า่ 

ทีพ่กั  โรงแรม Dragon King ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม เมอืงดาลดั – สวนดอกไมเ้มอืงหนาว - ท่าอากาศยานนานาชาตเิลยีนเคอืง เมอืงดาลดั – 

กรงุเทพฯ 
 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
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หลังอาหารเชา้ น าทา่นเดนิทางสู ่สวนดอกไมเ้มอืงหนาว (Dalat Flower Gardens) ดาลัดไดร้ับ

การขนานนามใหเ้ป็นเมืองดอกไม ้เพราะเมืองแห่งนี้เป็นที่ข ึน้ชื่อเรื่องสีสันของดอกไมอ้ันงดงาม

หลากหลายสายพันธุ์ อกีทัง้เมอืงดาลัดยังมงีานเทศกาลดอกไมป้ระจ าปีอันลอืชือ่ ซึง่เป็นทีน่ยิมของ

นักทอ่งเทีย่วทัง้จากในและตา่งประเทศ โดยสวนดอกไมเ้มอืงหนาวซึง่ถูกสรา้งขึน้ในปี 2509 นี้ ตัง้อยู่

ทางตอนเหนือของทะเลสาบซวนเฮอืงทีอ่ยูใ่จกลางเมอืงดาลัด ทีส่วนดอกไมเ้มอืงหนาว ทา่นจะไดพ้บ

กับพรรณไมน้านาชนดิ ไมว่า่จะเป็นไมด้อก ไมป้ระดับ ไมต้น้ และกลว้ยไม ้รวมถงึดอกไมก้วา่ 300 สาย

พันธุ ์ทีผ่ลัดกันเบง่บานในชว่งเวลาตา่งกันไปในรอบปี น่ันท าใหไ้มว่า่จะไปเยอืนสวนแหง่นี้ในชว่งเวลา

ใดก็ตาม ก็ยังสามารถพบกับดอกไมส้วย ๆ ทีเ่บง่บานรอตอ้นรับอยูเ่สมอ และในบางโอกาสเรายังจะหา

ซือ้ดอกไมส้วย ๆ ทีจ่ัดชอ่ไวอ้ยา่งงดงามไดท้ีส่วนแหง่นีอ้กีดว้ย 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตเิลยีนเคอืง เมอืงดาลดั ประเทศ

เวยีดนาม เพือ่เดนิทางกลับประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

13.35 น. เดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิ VIETJET AIR 

(VZ) เทีย่วบนิที ่VZ941  

15.20 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

“WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU’’ 

**ราคาไมร่วมคา่ทปิ ทา่นละ 800 บาท** 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมาย

ของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็น

ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ์

ในการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  
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✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

✓ คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

✓ คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

✓ คา่เบีย้ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด           

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนือ่งจากทางเวยีดนามได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศเวยีดนามไมเ่กนิ 

30 วัน) 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 800 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

เดนิทางขึน้ต ่า 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 จอยแลนดไ์มเ่อาต ัว๋หกั 2,000 บาท/ทา่น 

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

• หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

• เมือ่ทา่นช าระเงนิไม่วา่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

• หากช าระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

 

• สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่ง
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ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่ง

ต า่ 2 หนา้หากไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได ้

ทกุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไป

กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20

ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น

การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  
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13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า
ใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มิ
อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจร
ในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
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ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

รายละเอยีดอืน่ๆ .................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

 

ล าดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................) 


