
 

 

เวยีดนามใต ้3 วนั 2 คนื  

ดาลดั - มนุเน ่

ซุปตาร.์.. สาวขบัรถจีป๊แดงแหง่ทะเลทรายขาว 

 

ก าหนดการเดนิทางธนัวาคม - มนีาคม 2565 

 

 



 
 เช็คอนิเมอืงมุยเน ่เมอืงตากอากาศรมิทะเลชือ่ดงั ชมทะเลทรายแดง  
 น ัง่รถจิบ๊สดุตืน่เตน้ตะลุย ทะเลทรายขาว ทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้
 น ัง่รถรางชมความสวยงามของน า้ตกดาตนัลา  

 ขึน้กระเชา้ลอยฟ้า ชมวดัต ัก๊ลมั 

 ชมสวนดอกไมเ้มอืงหนาวทีส่วยงามของเมอืงดาลดั    

“มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด” 

 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

02 - 04 ธนัวาคม 2565   12,888 3,500 

05 – 07 ธนัวาคม 2565  

(วนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ รชักาลที9่, วนัหยดุพเิศษ) 

12,888 3,500 

09 – 11  ธนัวาคม 2565 

(วนัรฐัธรรมนูญ, วนัหยดุพเิศษ) 
12,888 3,500 

12 – 14  ธนัวาคม 2565 10,888 3,500 

16 – 18  ธนัวาคม 2565 12,888 3,500 

19 – 21  ธนัวาคม 2565 11,888 3,500 

23 – 25  ธนัวาคม 2565 15,888 4,500 

26 – 28  ธนัวาคม 2565 15,888 4,500 

30 ธนัวาคม 2565 – 1  มกราคม 2666   

(วนัปีใหม,่ วนัหยดุพเิศษ)  
16,888 4,500 

02 – 04  มกราคม 2566 11,888 3,500 

06 – 08  มกราคม 2566 12,888 3,500 

09 – 11  มกราคม 2566 11,888 3,500 

13 – 15  มกราคม 2566  12,888 3,500 

16 – 18  มกราคม 2566  10,888 3,500 

*ราคาไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถทอ้งถิน่ ตามท าเนยีม ทา่นละ 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ* 

(ยกเวน้เด็กต า่กวา่ 2 ขวบ) ส าหรบัหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย ตามความพงึพอใจในการบรกิาร 

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



 

 

 

 

 

 วนัแรก      ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ– ทา่อากาศยานนานาชาตเิลยีนเคอืง  - เมอืงดาลดั  

   เมอืงมยุเน ่– ล าธารนางฟ้า – ทะเลทรายแดง – น ัง่รถจีป๊ทะเลทรายขาว 
 

09.00 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิประตู 5 เคานเ์ตอร ์M
สายการบนิ Vietjet โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางส าหรับทกุทา่นและน า
ทา่นโหลดสมัภาระ  

 

11.15 น. ออกเดนิทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาต  ิประเทศเวยีดนาม โดย สายการบนิ (VZ) 
เทีย่วบนิที ่VZ940 

03 – 05  กมุภาพนัธ ์2566  12,888 3,500 

06 – 08  กมุภาพนัธ ์2566 9,888 3,500 

10 – 12  กมุภาพนัธ ์2566 12,888 3,500 

13 – 15  กมุภาพนัธ ์2566 12,888 3,500 

17 – 19  กมุภาพนัธ ์2566  12,888 3,500 

20 – 22  กมุภาพนัธ ์2566 9,888 3,500 

24 – 26  กมุภาพนัธ ์2566  11,888 3,500 

27 กมุภาพนัธ ์– 1 มนีาคม 2566 10,888 3,500 

03 – 05  มนีาคม 2566 12,888 3,500 

06 – 08  มนีาคม 2566 

(วนัมาฆบชูา , วนัหยดุพเิศษ) 
12,888 3,500 

10 – 12  มนีาคม 2566 11,888 3,500 

13 – 15  มนีาคม 2566 9,888 3,500 

17 – 19  มนีาคม 2566 11,888 3,500 

20 – 22  มนีาคม 2566 9,888 3,500 



 
12.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิลยีนเคอืง  หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง (เวลา

ทอ้งถิน่ประเทศเวยีดนามเหมอืนกับเวลาทอ้งถิน่ประเทศไทย)   เมอืงดาลดั (Da Lat) ชือ่ 
ดาลัด มาจากค า 2 ค า คอื ดา หมายถงึแหลง่ก าเนดิหรอืแมน่ ้ากามล ีสว่นค าวา่ ลัด เป็นชือ่ของ
ชนกลุม่นอ้ยเผา่หนึง่ทีอ่ยูอ่าศัยอยูท่ีน่ี ่ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั เมนเูฝอ (1) 
 น าท่านเดินทางสู่ เมอืงมุยเน่ (Mui Ne) ตั ้งอยู่ชายฝ่ังทะเลของมณฑลบิ่ญถ่วน (Binh 
Thuan) ในภูมภิาคภาคกลางตอนใต ้ของประเทศเวียดนาม ใชเ้วลาเดนิทางสู่เมืองมุยเน่

ประมาณ 3- 4 ชั่วโมง เมอืงแหง่นี้มชี ือ่เสยีงในเรือ่งของชายหาดทอดยาว สวยงาม และเงยีบ
สงบ บรเิวณชายหาดยาวประมาณ 10 กโิลเมตร ร่มรืน่ไปดว้ยตน้มะพรา้วรมิชายหาดมากมาย 
ชาวบา้นยังคงมวีถิชีวีติแบบเรยีบงา่ย มอีาชพีหลักคอืการท าประมง ภาพของเรอืหาปลาทีอ่อก
ลอ่งลอยไปกลางทะเลในรุ่งสาง และกลับมายังฝ่ังในยามเย็น เป็นภาพทีป่รากฏทีน่ี่ทุกวัน ท า
ใหช้ายทะเลมุยเน่มีบรรยากาศผ่อนคลาย น่าพักผ่อน ที่แห่งนี้จงึกลายเป็นสถานที่พักตาก
อากาศในฝันของนักท่องเที่ยวทุกคน  น าท่านสู่ ล าธารนางฟ้า (Fairy Stream) หรือแก
รนดแ์คนยอนแหง่เวยีดนาม ซึง่จากภเูขาหนิทรายขนาดใหญ ่ถูกกัดเซาะของน ้ามานานวัน จน
เป็นรอ่งกวา้งกวา่ 20 เมตร มชีัน้หนิ ชัน้ทรายสสีนัสวยงามทีส่วยงามคลา้ยๆกับแพะเมอืงผขีอง
ประเทศไทย และมลี าธารเล็กๆระดับน ้าประมาณขอ้เทา้ ซึง่พัดพาตะกอนทรายสแีดงไหลออก
ไปสูท่ะเล (เนือ่งจากตอ้งเดนิเทา้เปลา่ผา่นล าธารนีเ้พือ่ชมบรรยากาศ ดังนัน้ทา่นควรเลอืกสวม
ใสร่องเทา้ทีส่ะดวกแกก่ารเดนิ)  
 
น าท่านชม ทะเลทรายแดง ซึง่อยู่ใกล ้ชายทะเล ท าใหเ้กดิเม็ดทรายละเอยีดราวกับแป้ง 
มองเห็นเป็นสแีดง เราจะไดเ้ห็นความงดงามของเนนิทรายทีเ่ปลีย่นรปูรา่งไปตามแรงลม ไปแต่
ละครัง้ เราก็จะเห็นภาพแตกตา่งจากเดมิ  

น าท่านชม ทะเลทรายขาว ทะเลทรายทีไ่ดรั้บสมญานามวา่เป็น ซาฮาร่าแห่งเวยีดนาม เป็น

ทะเลทรายทีใ่หญท่ีส่ดุของเวยีดนาม เม็ดทรายขาวละเอยีดราวกับวา่ไดไ้ปซาฮาร่า ไมไ่กลกัน

มแีหล่งน ้าจดื (โอเอซสิ) ส าหรับใหนั้กท่องเทีย่วใชพั้กผ่อน ถ่ายรูป และชมววิ ใหท้่านจะได ้

เพลดิเพลนิกับกจิกรรมน่ังรถจี๊ปชมทะเลทราย ดว้ยคนขับรถผูเ้ชยีวชาญ (ราคาทัวรร์วมบรกิาร

น่ังรถจี๊ปแลว้) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (2)  
ทีพ่กั โรงแรม Tien Dat Resort 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  

 - ทะเลทรายขาว 

 วนัทีส่อง      เมอืงดาลดั – จตัรุสัลามเวยีน - น ัง่รถราง (Roller Coaster) – น า้ตกดาตนัลา 

  Café Green Hill -  น ัง่กระเชา้ เพือ่เขา้ไปเทีย่วชม วดัต ัก๊ลมั – รา้นเยือ่ไผ ่ 

  ถนนคนเดนิเมอืงดาลดั  

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 น าทา่นกลับสู ่เมอืงดาลดั ดาลัดเป็นเมอืงเล็กๆตัง้อยูบ่นทีร่าบสงูทางภาคใตข้องเวยีดนาม ใน

อดตีเป็นเพยีงดนิแดนหา่งไกลความเจรญิทีช่าวบา้นอยูก่ันอยา่งสงบ ทีไ่มม่คีวามเจรญิของ

เมอืงใหญก่ล ้ากราย แตแ่ลว้เมอืงในหบุเขาเล็กๆ ก็ตอ้งเริม่เปิดเผยความบรสิทุธิใ์หค้นภายนอก

ไดป้ระจักษ์ เมือ่ชนชัน้ปกครองชาวฝร่ังเศสไดเ้ขา้มาสมัผัสแลว้พัฒนาพืน้ทีต่า่งๆ ขึน้มาเพือ่

การพักผอ่น น าขา่วสารแหง่ความงามของดนิแดนกลางหบุเขา ไปบอกเลา่ใหก้ับคนจากอกีซกี

โลกไดรั้บรู ้เมือ่พวกเขาหมดภารกจิบนดนิแดนอนิโดจนี จนดาลัดกลายเป็นเมอืงตากอากาศ

ทางภาคใตเ้วยีดนาม 

น าทา่นถา่ยรปูเช็คอนิ จตัรุสัลามเวยีน (Lam Vien Square) ลานคนเดนิอยูต่ดิกับทะเลสาบ 

Xuan Huong Lake ทีม่พีืน้ทีร่วม 72,000 ตารางเมตร เป็นศูนยก์ลางของวัยรุ่นหรอืจุดนัดพบ

ของคนเวยีดนามที่จะมาท ากจิกรรมต่างๆร่วมกัน รวมถงึนักท่องเที่ยวที่มาดาลัดก็มักจะแวะ

ถ่ายรูปเช็คอินกันที่จัตุรัสแห่งนี้ จุดเด่นของลานแห่งนี้คือมีสถาปัตยกรรมเป็นโดมดอก

ทานตะวัน The Giant Wild Sunflowers และโดมทีส่องคอื The Giant  Artichoke  สรา้งเป็น

โดมดอกอาร์ตกิโชคซึง่เป็นดอกไมป้ระจ าเมอืงดาลัด โดยดา้นล่างจะมหีา้ง BIG C และรา้น

กาแฟน่ารักๆ ชือ่ Doha Cafe เปิดบรกิารอยู ่



 
น าทา่นสมัผัสประสบการณ์สดุตืน่เตน้โดยการ น ัง่รถราง (Roller Coaster) ผา่นผนืป่าอันร่ม

รื่นเขยีวชอุ่มลงสู่หุบเขาเบือ้งล่าง เพื่อชมและสัมผัสกับความสวยงามของ น า้ตกดาตนัลา 

(Datanla Waterfall) (ราคาทัวรร์วมบรกิารน่ังรถรางแลว้) อยูห่า่งจากตัวเมอืงดาลัดไปทาง

ทศิใตป้ระมาณ 5 กโิลเมตร เป็นน ้าตกไมใ่หญม่ากแตม่คีวามสวยงาม น ้าตกแหง่นีจ้ะเป็นน ้าตก

ทีม่นัีกทอ่งเทีย่วมาเยอืนมากทีส่ดุและไมค่วรพลาดในการมาเทีย่วชม 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (4) 

น าท่านถ่ายรูปทีจุ่ดเช็คอนิยอดนยิม Café Green Hill (ไมร่วมคา่เครือ่งดืม่)  หนึง่ในคาเฟ่
ทีเ่มอืงดาลัด ทีม่ชี ือ่เสยีงมากแหง่หนึง่   

น าท่าน น ัง่กระเชา้ เพือ่เขา้ไปเทีย่วชม วดัต ัก๊ลมั เป็นวัดพุทธในนิกายเซน แบบญี่ปุ่ น 
ตัง้อยูบ่นเทอืกเขาเฟืองฮวา่ง ภายในบรเิวณวัดนอกจากจะมสี ิง่กอ่สรา้งทีส่วยงาม สะอาด เป็น
ระเบยีบเรยีบรอ้ยแลว้ ยังมกีารจัดทัศนียภาพโดยรอบดว้ยสวนดอกไมท้ีผ่ลดิอกบานสะพร่ัง นับ
ไดว้่าเป็นวหิารซึง่เป็นที่นิยมและงดงามที่สุดในดาลัดน าท่านแวะ รา้นเยือ่ไผ่ น าเลือกซือ้
สนิคา้ รา้นเยือ่ไมไ้ผ ่จ าหน่ายสนิคา้ตา่งๆ ทีผ่ลติขึน้มาจากเยือ่ไมไ้ผ ่เชน่ พวกผา้เช็ดตา่งๆ ผา้
เช็ดพืน้ ผา้ดดูฝุ่ น ผา้พันคอ ชดุคลมุไหล ่ชดุสเลค และอืน่ๆ อกีมากมาย รวมไปถงึ สนิคา้ตา่ง
ชนดิตา่งๆ ทัง้ของกนิของใช ้เสือ้ผา้พืน้เมอืง ไปจนถงึกาแฟทีม่ชี ือ่เสยีง 
อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ ถนนคนเดนิเมอืงดาลดั ทีม่สีนิคา้พืน้เมอืง รา้นอาหาร รา้นของฝาก
ตา่งๆ มากมายวางขายอยูเ่ต็มสองขา้งทาง ใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ชอ้ปป้ิงกันไดต้ามอัธยาศัย 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (5) 
ทีพ่กั โรงแรม King Hotel 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

 



 
วนัทีส่าม     สวนดอกไมเ้มอืงหนาว - ชอ้ปป้ิงรา้นโอทอ๊ป – ทา่อากาศยานนานาชาตเิลยีนเคอืง 

 ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ
 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

น าท่านเดนิทางสู่ สวนดอกไมเ้มอืงหนาว (Dalat Flower Gardens) ดาลัดไดรั้บการ
ขนานนามใหเ้ป็นเมอืงดอกไม ้เพราะเมอืงแห่งนี้เป็นทีข่ ึน้ชือ่เรือ่งสสีันของดอกไมอ้ันงดงาม
หลากหลายสายพันธุ ์อกีทัง้เมอืงดาลัดยังมงีานเทศกาลดอกไมป้ระจ าปีอันลอืชือ่ ซึง่เป็นที่
นยิมของนักท่องเทีย่วทัง้จากในและตา่งประเทศ โดยสวนดอกไมเ้มอืงหนาวซึง่ถูกสรา้งขึน้ใน
ปี 2509 นี ้ตัง้อยูท่างตอนเหนอืของทะเลสาบซวนเฮอืงทีอ่ยูใ่จกลางเมอืงดาลัด ทีส่วนดอกไม ้
เมอืงหนาว ท่านจะไดพ้บกับพรรณไมน้านาชนิด ไม่ว่าจะเป็นไมด้อก ไมป้ระดับ ไมต้น้ และ
กลว้ยไม ้รวมถงึดอกไมก้วา่ 300 สายพันธุ ์ทีผ่ลัดกันเบ่งบานในชว่งเวลาต่างกันไปในรอบปี 
น่ันท าใหไ้ม่วา่จะไปเยอืนสวนแหง่นี้ในชว่งเวลาใดก็ตาม ก็ยังสามารถพบกับดอกไมส้วย ๆ ที่
เบง่บานรอตอ้นรับอยูเ่สมอ และในบางโอกาสเรายังจะหาซือ้ดอกไมส้วย ๆ ทีจั่ดชอ่ไวอ้ยา่งภ
งดงามไดท้ีส่วนแหง่นีอ้กีดว้ย 

น าเลอืกซือ้สนิคา้ ชอ้ปป้ิงรา้นโอทอ๊ป จ าหน่ายสนิคา้ของฝากตา่งๆ เชน่ สนิคา้ตา่งชนดิตา่งๆ 
ทัง้ของกนิของใช ้เสือ้ผา้พืน้เมอืง ไปจนถงึกาแฟทีม่ชี ือ่เสยีง 

 

 

 

 

 

 

 

 
 น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิลยีนเคอืง  ประเทศเวยีดนาม เพือ่เดนิทาง

กลับประเทศไทย 
13.40 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิโดย สายการบนิ Vietjet (VZ) 

เทีย่วบนิที ่VZ941 
15.25 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตสุ าคญั :  

เนื่องจากเป็นการจองทัวรล์่วงหนา้ ณ วันเดนิทางจรงิ อาจจะมเีหตกุารณ์ทีท่ าใหไ้ฟลท์บนิลา่ชา้ หรอืเปลีย่นแปลง

เวลาบนิ หากทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรอืตา่งประเทศกอ่นหรอืหลังจากการเดนิทาง โปรดส ารองเวลาใน

การจองตั๋วเครือ่งบนิไวอ้ยา่งต า่ 4-5 ชัว่โมง ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ย

ทีเ่กดิขึน้ในสว่นของตั๋วเครือ่งบนิทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัโปรแกรมทัวร ์

 



 
 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการสลบัโปรแกรมทวัรต์ามความเหมาสม โดยไมแ่จง้ให้

ทราบลว่งหนา้ อนัเนือ่งมาจากเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้จากเหตสุุดวสิยั เชน่ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิ

การเมอืง สภาพการจราจรท ัง้ทางบกและทางอากาศ สถานะหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม รวมไปถงึสภาพ

อากาศทีไ่มเ่อือ้อ านวย ท ัง้นีท้างเราจะค านงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั และการ

บรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมายของเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้

โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนั

เดนิทางน ัน้ ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 %  

 ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด           

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่ง ๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจาก

ทางเวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศ

เวยีดนามไมเ่กนิ 30 วัน) 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับชาวตา่งชาต ิทีไ่มไ่ดรั้บการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ ๆ ก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 

 

 

 

 

 



 
เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวัน

เดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ท่านช าระเงนิไมว่่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่ง

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่ง

ต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

 เนือ่งจากยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ  

ในกรณีทีว่ันเดนิทางตรงกบัวันหยดุนักขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกอ่น 45 วัน 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วัน คืนเงนิ 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใชจ้่ายตามจรงิ เช่น ค่ามัดจ าตั๋ว
เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  

 หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ และ คนื
คา่ทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทตูปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง นโยบาย
หา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 21 วัน 
กอ่นออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่่าสว่นใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที่เก ิดขึ้นจริงทั ้งหมด ทั ้งนี้ข ึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และ
กระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าใชจ้่าย
การด าเนนิการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณี
ใดๆทัง้สิน้ 

 

 

 

 



 
หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. กรณีผูร้่วมคณะยนิดทีีจ่ะเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน ทางบรษิทัสงวนสทิธิ ์ไม่มหีวัหวัหนา้ทวัร ์(มไีกด์
ทอ้งถิน่ตลอดการเดนิทางทีเ่วยีดนาม) 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธิ
ในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า
ใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1 ขวด/ทา่น/วัน  

15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มิ
อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจร
ในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. ในกรณีที่พาสปอร์ตของท่านช ารุด หรือมีตราปั้มใดๆที่ไม่เกี่ยวขอ้งกับการเดนิทาง และสายการบนิแจง้ว่าไม่
สามารถใชเ้ดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคืนเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากทางบรษัิทไดม้กีารช าระ
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางทัง้หมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 


