
เวยีดนามใต ้โฮจมินิห ์ดาลดั มยุเน ่

4วนั3คนื (บนิภายในขากลบั)  
 เปิดตวัซุปตาร ์ฟ้าโอบ ทราย 

ก าหนดการเดนิทาง เดอืนตลุาคม 2562 - มนีาคม 2563 
โดยสายการบนิ  VIETNAM AIRLINES 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กนิด ีท ีพ่กัหรู4ดาว เมอืงดาลดั 2 คนื สายการบนิมาตรฐานน ัง่รถราง สูน่ า้ตกดาตนัลา  

ผจญภยั..ทะเลทรายขาว และทะเลทรายแดง เมอืงมยุเน ่
น ัง่กระเชา้ไฟฟ้าสมัผสัอากาศเย็น ...... และความโรแมนตกิทีเ่มอืงดาลดั 

ชมความงามของแกรนดแ์คนยอ่นเวยีดนาม สนกุสนานกบัการชอ้ปป้ิงในตลาดเบนถ ัน๋ 
เมนอูาหารทะเลขึน้ชือ่เมอืงมยุเน ่// บฟุเฟหน์านาชาต ิเมอืงโฮจมินิห ์  

อาหารพืน้เมอืงดาลดัเสรฟิพรอ้ม ไวนท์อ้งถิน่เมอืงดาลดั 

มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 



 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 

11-14 ตลุาคม 2562 12,888 12,888 4,000 

19-22 ตลุาคม 2562 10,888 10,888 4,000 

20-23 ตลุาคม 2562 13,888 13,888 4,000 

01-04 พฤศจกิายน 2562 12,888 12,888 4,000 

02-05 พฤศจกิายน 2562 12,888 12,888 4,000 

15-18 พฤศจกิายน 2562 12,888 12,888 4,000 

16-19 พฤศจกิายน 2562 12,888 12,888 4,000 

29 พฤศจกิายน-02 ธนัวาคม 2562 12,888 12,888 4,000 

30 พฤศจกิายน-03 ธนัวาคม 2562 12,888 12,888 4,000 

06-09 ธนัวาคม 2562 13,888 13,888 4,000 

07-10 ธนัวาคม 2562 13,888 13,888 4,000 

13-16 ธนัวาคม 2562 12,888 12,888 4,000 

14-17 ธนัวาคม 2562 12,888 12,888 4,000 

26-29 ธนัวาคม 2562 18,888 18,888 4,000 

28-31 ธนัวาคม 2562 18,888 18,888 4,000 

29 ธนัวาคม-01 มกราคม 2563 18,888 18,888 4,000 

30 ธนัวาคม-02 มกราคม 2563 18,888 18,888 4,000 

10-13 มกราคม 2563 12,888 12,888 4,000 

11-14 มกราคม 2563 12,888 12,888 4,000 

23-26 มกราคม 2563 18,888 18,888 4,000 

25-28 มกราคม 2563 18,888 18,888 4,000 

01-04 กุมภาพนัธ ์2563 17,888 17,888 4,000 

07-10 กุมภาพนัธ ์2563 12,888 12,888 4,000 

14-17 กุมภาพนัธ ์2563 12,888 12,888 4,000 



 
**ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 1,000 บาท ตอ่คนลกูคา้ 1 ทา่น  
ในสว่นของหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทย ตามแตท่า่นจะเห็นสมควร** 

 

วนัแรก      สนามบนิสวุรรณภมู ิ– นครโฮจมินิห ์– ฟานเทยีด (มยุเน)่ 
 

09.00 น. คณะพรอ้มกันทีส่นามบนินานาชาตสิุวรรณภูม ิอาคารรบัรองผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4 
ประตู 6 เคานเ์ตอร ์(L) สายการบนิเวยีดนามแอรไ์ลน ์เจา้หนา้ที่บรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและ
อ านวยความสะดวกดา้นเอกสารแกท่า่น  

11.20 น.        ออกเดนิทางสู่นครโฮจมินิห ์ประเทศสาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม โดยเที่ยวบนิที่ VN 600 
สายการบนิเวยีดนามแอรไ์ลน ์(มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง) (1) 

13.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเตนิเซนเหยดิ นครโฮจมินิห ์เมืองใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศเวียดนามซึง่

ตัง้อยู่บรเิวณดนิดอนสามเหลีย่มปากแม่น ้าโขง เป็นศนูยก์ลางทางดา้นเศรษฐกจิของประเทศ หลงัผ่าน
การตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้  

เทีย่ง บรกิารอาหารวา่ง บ ัน๋หม ีขนมปงัฝร ัง่เศสไตล ์เวยีดนาม (2) 
     น าทา่นเดนิทางตอ่โดยรถบัสปรับอากาศสูเ่มอืงมุยเน ่เมืองชายหาดรมิทะเล (ระยะทางประมาณ 200 

กม.ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4 ชม.) 

ค า่ บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (3) 
ทีพ่กั            โรงแรม OCEAN FRONT HOTEL MUINE ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

วนัทีส่อง ฟานเทยีด (มยุเน)่-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง -ล าธาร FAIRY STREAM– เมอืงดาลตั   

                   วดัมงักร – ถนนคนเดนิ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (4) 
จากน ัน้  น าทา่นเดนิทางสู ่ทะเลทรายแดง ทีเ่กดิจากการรวมตวักนัของทรายสชีมพูแดงจนกลายเป็นลานทราย

กวา้งทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงมุยเน่ และน าทา่นชม“แกรนดแ์คนยอ่นแหง่เวยีดนาม”ล าธาร FAIRY 
STREAM ซ ึง่จากภเูขาหนิทรายขนาดใหญ่ ถกูกดัเซาะของน ้ามานานวัน จนเป็นร่องกวา้งกวา่ 20 เมตร 
มชีัน้หนิ ชัน้ทรายสสีนัสวยงามทีส่วยงามคลา้ยๆกบัแพะเมอืงผขีองประเทศไทย และมลี าธารเล็กๆระดบั

น ้าประมาณขอ้เทา้ ซึง่พัดพาตะกอนทรายสแีดงไหลออกไปสูท่ะเล (เนือ่งจากตอ้งเดนิทางเปลา่
ผา่นล าธารนีเ้พือ่ชมบรรยากาศ ดงัน ัน้ทา่นควรเลอืกสวมใสร่องเทา้ทีส่ะดวกแกก่ารเดนิ) 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ทะเลทรายขาว เนนิภเูขาทรายสขีาวกระจ่างตา มองไปทางไหนก็ จะเห็น
เพยีงผนืทรายอนักวา้งใหญ่  และทอ้งฟ้าเทา่นัน้ ไม่ไกลกนัมแีหลง่น ้าจดื (โอเอซสิ) ส าหรับให ้
นักทอ่งเทีย่วใชพ้ักผ่อนถา่ยรปูและชมววิ ซึง่จะท าใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบักจิกรรมหลากหลาย ไม่ว่า

จะเป็นการเชา่รถจี๊ปหรอื  รถ ATV ตะลยุเนนิทราย หรอืสนุกสนานกบัการเลน่แซนดด์นูลืน่ไถลจากจาก
เนนิทรายสงูกว่า 40 เมตร ( คา่ใชจ้า่ยในการกจิกรรมตา่งๆและคา่ทปิยงัไมร่วมในคา่บรกิารทวัร ์
รถจิบ๊น ัง่ได ้5ทา่น/คนั ราคาคนัละ 700,000 ดอง เงนิไทย 1,200บาท ) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 

21-24 กุมภาพนัธ ์2563 12,888 12,888 4,000 

28 กุมภาพนัธ-์02 มนีาคม 2563 12,888 12,888 4,000 

06-09 มนีาคม 2563 12,888 12,888 4,000 

13-16 มนีาคม 2563 12,888 12,888 4,000 



บา่ย น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงดาลดั ดนิแดนเจา้ของสมญานาม“ปารสีแห่งอนิโดจนี”ซึง่ตัง้อยู่ในจังหวัด
ลามดง ระดบัความสงูกว่า 1,500 เมตรจากระดบัน ้าทะเลและมอีากาศคอ่นขา้งเย็นตลอดทัง้ปี โอบลอ้ม
ดว้ยหุบเขาสงู แวดลอ้มไปดว้ยไรก่าแฟ สวนดอกไมเ้มอืงหนาวและป่าสน ตวัอาคารบา้นเรอืนลว้นปลกู

สรา้งในแบบสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส เนื่องจากชว่งนัน้เวยีดนามตกเป็นเป็นเมอืงอาณานคิมของ
ฝรั่งเศส เมอืงนี้คอืแหลง่พกัตากอากาศยอดนยิมของชาวฝรั่งเศสและเศรษฐน่ัีนเอง (ระยะทาง
ประมาณ 120 กโิลเมตร ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง)  

จากน ัน้ เดนิทางถงึเมอืงดาลดั น าทา่นชม เจดยีม์งักร (dragon pagoda) เป็นวัดพุทธนกิายเซนทีม่ชีือ่เสยีง
ของเวยีดนาม ภายในประกอบไปดว้ยหอระฆังทีส่งูทีส่ดุในเวียดนามทีม่ีความสงูถงึ 37 เมตร และผนัง

ดา้นบนภายในวหิารยังมภีาพจติรกรรมฝาผนังสสีนัสดใส บอกเลา่เรือ่งราวพุทธประวัตติัง้แตป่ระสตู ิตรัส
รู ้และปรนิพิพาน นอกจากนี้ ผูท้ีม่าเยือนยังสามารถผ่อนคลายอารมณ์ ไดจ้ากการชมทะเลสาบเล็ก ๆ 
และสวนดอกไมไ้ดอ้กีดว้ย  

ค า่  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร(6) 
จากน ัน้        น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิ เมอืงดาลดั อสิระใหท้า่นชอปป้ิงตามอัธยาศยั 

ทีพ่กั           โรงแรม La Sapinette Hotel Dalat ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  

 

 

 

 

 

 
 

วนัทีส่าม เมอืงดาลดั – สวนดอกไมเ้มอืงหนาว – น ัง่กระเช้าไฟฟ้า - วดัจรุ๊กล า –น า้ตกดาตนัลา- 

พระราชวงัฤดรูอ้นเบา๋ได–่โบสถโ์ดเมนมาร ี- พเิศษ!ใหท้กุทา่นไดช้มิไวนแ์ดงของดาลดั 

เชา้     บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (7) 

จากนัน้ น าทา่นเทีย่วชม DALAT FLOWER GRADENS หรอื สวนดอกไมเ้มอืงหนาว ดาลดัไดร้ับ
การขนานนามใหเ้ป็นเมอืงแห่งดอกไม ้ทีน่ี่จงึมดีอกไมบ้านสะพรั่งไปทั่วเมอืงตลอดทัง้ปี และหาก

ตอ้งการทีจ่ะเห็นพรรณไมข้องดาลดัก็จะตอ้งไป สวนดอกไมเ้มอืงหนาว ทีไ่ดท้ าการรวบรวมไวอ้ย่าง
มากมายทัง้ไมด้อก ไมป้ระดบั ไมต้น้ และกลว้ยไม ้ทีม่มีากมาย  

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สถานกีระเชา้ไฟฟ้าเคเบลิคาร ์กระเชา้ไฟฟ้าแหง่นีเ้ป็นกระเชา้ไฟฟ้าที่
ทนัสมยัทีส่ดุของประเทศเวยีดนาม  และมคีวามปลอดภยัสงูทีส่ดุทา่นจะได ้ชมววิ ของเมอืงดาลดั 
ทีม่องเห็นได ้ทัง้เมอืง ทีต่ัง้อยู่ทา่มกลางหุบเขาอันสวยงาม  จากนัน้น าทา่น ชมวดัจรุก๊ล า เป็นวัดที่

สรา้งอยู่บนเนนิเขาเหนอื ทะเลสาบเตวยีนลาม แวดลอ้มไปดว้ยใบไมด้อกไม ้นานาพันธุ ์กบัทวิสนทีย่นื
ตน้ตระหง่านปกคลมุทกุหบุเขา สมควรแกเ่วลาน าทา่นสมัผัสประสบการณ์สดุตืน่เตน้โดยการน ัง่รถราง 

(Roller Coaster) ผ่านผนืป่าอนัร่มรืน่เขยีวชอุ่มลงสูหุ่บเขาเบือ้งลา่ง เพือ่ชมและสมัผัสกบัความ
สวยงามของ น า้ตกดาตนัลา (Datanla Waterfall) อยู่ห่างจากตวัเมอืงดาลดัไปทางทศิใต ้
ประมาณ 5 กโิลเมตร เป็นน ้าตกไม่ใหญ่มากแตม่คีวามสวยงาม น ้าตกแห่งนี้จะเป็นน ้าตกทีม่ี

นักทอ่งเทีย่วมาเยอืนมากทีส่ดุและไม่ควรพลาดในการมาเทีย่วชม  
เทีย่ง  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (8) 
บา่ย น าทา่นชม พระราชวงัฤดรูอ้นของจกัรพรรดเิบา๋ได ่เป็นทีป่ระทบัของจักรพรรดอิงคส์ดุทา้ยของ

เวยีดนาม ซึง่กา้วข ึน้สูบ่ัลลงักใ์นปี 2469 ตัง้แตค่รัง้มพีระชนมเ์พยีง 12 พรรษา เป็นทีท่ราบกนัดวี่าองค์
เบ๋าไดนั่น้มักจะใชเ้วลาสว่นมากแสวงส าราญจากงานปารต์ีใ้นขณะประทบัอยู่ทีเ่มอืงดาลดั โดย

พระราชวังฤดรูอ้นเบา๋ได ่เร ิม่ตน้กอ่สรา้งเมือ่ปี พ.ศ.2476 ประกอบดว้ยอาคารอมิพเีรยีล 3 หลงั โดย
สว่นทีเ่รยีกว่า Dinh 3 เป็นจุดทีโ่ดง่ดงัและมคีนมาเยีย่มชมมากทีส่ดุ แมจ้ะผา่นการการบรูณะมาแลว้ แต่
ภายในอาคารก็ยังคงมเีครือ่งเรอืนจ านวนมากทีถ่กูทิง้ไวใ้นสภาพเดมิ โดยสว่นทีเ่ปิดใหป้ระชาชนเขา้มา

เยีย่มชมไดนั้น้ ประกอบดว้ยบัลลงักจ์ักรพรรด ิหอ้งทรงงาน หอ้งบรรทม หอ้งอาหาร รวมถงึสว่นทีพ่ัก
ของพระมเหสดีว้ย และทา่นยังจะไดช้มภาพถา่ยและรปูปัน้ของราชวงศท์ีถ่กูจัดแสดงไวอ้กีดว้ย 

(พระราชวงัไมอ่นญุาตใหบ้นัทกึภาพภายในอาคาร) 
จากนัน้น าทา่นชมความสวยงามของ โบสถโ์ดเมนเดมาร ีตัง้อยู่บรเิวณเนนิเขาเตีย้ๆ บนถนนโงเกวีย่น
ตวัอาคารเป็นสชีมพู สรา้งข ึน้ในระหว่างปี พ.ศ. 2483 – 2485 โดยภรยิาของผูว้่าการอนิโดไชน่าชาว

ฝรั่งเศส จากนัน้แม่ชขีองทางคอนแวนตเ์ร ิม่มรีายไดจ้ากการการปลกูและขายพชืผักผลไม ้แตภ่ายหลงั
ไดเ้ปลีย่นใหเ้ป็นสวนดอกเพือ่รองรับนักทอ่งเทีย่วทีเ่ป็นครสิตศ์าสนกิชน และคนทัว่ไป  

ค า่ บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  (9) พเิศษ!ใหท้กุทา่นไดช้มิไวนแ์ดงของดาลดั 

พกัที ่  โรงแรม   La Sapinette Hotel Dalat ระดบั  4  ดาว หรอืเทยีบเทา่  
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงดาลดั–เมอืงโฮจมินิห–์โบสถน์อรท์เทอดาม–ศาลาไปรษณียก์ลาง- ชอ้ปป้ิงตลาดเบนถนั-

สนามบนิสวุรรณภมู ิพเิศษ!! เมนบูฟุเฟ่ตน์านาชาต ิ
 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (10) 

 หลงัรับประทานอาหารน าทา่นเขา้สูส่นามบนิเมอืงดาลดั 

08.30 น.  ออกเดนิทางสูน่ครโฮจมินิห ์โดยสายการบนิเวยีดนามแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่VN 1381 

09.20 น.  เด ินทางถึงสนามบนิเตนิเซนเหยดินครโฮจมินิห  ์หลังผ่านการตรวจทางสนามบินเรียบรอ้ย  

แลว้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโฮจมินิห ์

11.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! เมนบูฟุเฟ่ตน์านาชาต ิ(11) 

บา่ย จากนั้นน าท่านชม โบสถน์อรท์เทอดาม โบถสท์รงสูงที่สรา้งในสมัยเวียดนามยังอยู่ในอาณานิคม

ฝรั่งเศสเป็นโบถสป์ระจ าเมืองไซ่ง่อนและใกล ้ๆ กันน าท่านชม ศาลาไปรษณียก์ลาง เป็นอาคารทรง

ยุโรปภายในสวยงามมากจากนัน้ชมผ่าน อนุสาวรยีท์า่นประธานโฮจมินิห ์ซึง่ตัง้อยู่หนา้ศาลาว่าการ 

กอ่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสดว้ยเชน่กนั จากนัน้อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงที ่ตลาดเบนทนั กบั

สนิคา้ราคาถกูจน สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

16.50 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุ ง เทพฯ โดยสายการบินเวียดนามแอร ์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN 603  

(มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

18.30 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมูกิรุงเทพฯโดยสวัสดภิาพ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

**ราคาไมร่วมคา่ทปิ ทา่นละ 1,000บาท** 
ในสว่นของหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทย ตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 

* 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 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบักรุงเทพฯ – โฮจมินิห ์// ดาลดั - โฮจมินิห ์– กรุงเทพชัน้ประหยัด 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

 คา่เบีย้ประกนัอุบัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด           

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม กรณีประกาศใหก้ลบัมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางเวยีดนามได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศเวยีดนามไม่เกนิ 

30 วัน) 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรียกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

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

× ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 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 ภายหลงัจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆ

ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดสง่ส 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 : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่าง

ต า่ 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได ้

ทกุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไป

กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 



หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ ่วมคณะไมถ่งึ 20

ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยุดงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี่ / 
ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก

เมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่มคีา่ใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า
ใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการ

บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มิ

อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพการจราจร
ในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. ในกรณีทีพ่าสปอรต์ของทา่นช ารุด และสายการบนิแจง้ว่าไม่สามารถเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สนิ เนื่องจากทางบรษัิทไดม้กีารช าระคา่ใชจ้่ายทัง้หมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
รายการทวัร.์.................................................................................  วันเดนิทาง........................................ 

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

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ทา่น / เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี..............ทา่น) 

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

 

รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

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

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 
 

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

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

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


