
 

 
 

 
 
 

 

HAPPY VIETNAM ดาลัด มุยเน่ ญาจาง 4 วัน 3 คืน 
 

 



 

 
 

อัตราค่าบริการ 
 

เดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว 
จอย

แลนด์ 
หมายเหตุ 

วันที่ 29 ต.ค.-01 พ.ย. 62 10,999 10,999 3,000 8,499  
วันที่ 17-20 พฤศจิกายน 62 10,999 10,999 3,000 8,499  

วันที่ 19-22 พฤศจิกายน 62 10,999 10,999 3,000 8,499  

วันที่ 26-29 พฤศจิกายน 62 10,999 10,999 3,000 8,499  
วันที่ 10-13 ธันวาคม 62 10,999 10,999 3,000 8,499 วันรัฐธรรมนูญ 

วันที่ 17-20 ธันวาคม 62 10,999 10,999 3,000 8,499  
วันที่ 22-25 ธันวาคม 62 11,999 11,999 3,000 9,499 คริสมาส 

วันที่ 24-27 ธันวาคม 62 10,999 10,999 3,000 8,499  

วันที่ 03-06 มกราคม 63 12,999 12,999 3,000 10,499  
วันที่ 14-17 มกราคม 63 10,999 10,999 3,000 8,499  

วันที่ 19-22 มกราคม 63 10,999 10,999 3,000 8,499  

วันที่ 22-25 มกราคม 63 11,999 11,999 3,000 9,499 วันตรุษจีน 
วันที่ 23-26 มกราคม 63 12,999 12,999 3,000 10,499 วันตรุษจีน 

วันที่ 02-05 กุมภาพันธ์ 63 10,999 10,999 3,000 8,499  
วันที่ 09-12 กุมภาพันธ์ 63 12,999 12,999 3,000 10,499 วันมาฆบูชา 

วันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 63 10,999 10,999 3,000 8,499 ชดเชยวันมาฆบูชา 

วันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 63 10,999 10,999 3,000 8,499  
วันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 63 10,999 10,999 3,000 8,499  

วันที่ 26-29 กุมภาพันธ์ 63 10,999 10,999 3,000 8,499  

วันที่ 28 ก.พ.-02 มี.ค. 63 11,999 11,999 3,000 9,499  
วันที่ 08-11 มีนาคม 63 10,999 10,999 3,000 8,499  

วันที่ 15-18 มีนาคม 63 10,999 10,999 3,000 8,499  

วันที่ 18-21 มีนาคม 63 10,999 10,999 3,000 8,499  
INFANT (เด็กเล็กอายุ ไม่เกิน 2 ปี) ราคา 4,000 บาท 

**กรณีไม่ใช่หนังสือเดินทางไทย ชำระค่าทัวร์เพิ่มท่านละ 1,000 บาท ไม่รวมค่าวีซ่า** 



 

 
 

***ราคาค่าทัวร์ดังกล่าวหากมีการเปลี่ยนแปลงค่าตั๋วเครื่องบินภาษีสนามบินภาษีน้ำมันของสายการบิน*** 
***บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาขึ้นตามสายการบิน*** 

 
วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเลียนเคือง (เมืองดาลัด) - จังหวัดฟานเทียต – ทะเลทรายขาว -  
 นั่งรถจี๊ปชมทะเลทราย (รวมค่ารถ JEEP แล้ว)                                                                ( - / L / 
D ) 
08.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 10 เคาน์เตอร์ U สายการ

บิน ไทยเวียดเจ็ท แอร์ (VZ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก 
11.20 น. เหินฟ้าสู่เมืองดาลัด โดยสายการบิน ไทย เวียดเจ็ท แอร์ เที่ยวบินที่ VZ940  
 (ราคาทัวร์ไมร่วมค่าอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)  เวลาท้องถิ่นเท่ากับประเทศไทย 
13.05 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเลียนเคือง เมืองดาลัด ภาคใต้ของประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีตรวจคนเข้า

เมืองและศุลกากร นำทุกท่านโดยสารรถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยว ผ่านชมเมืองดาลัด ดินแดนเจ้าของ
สมญานาม “ปารีสแห่งอินโดจีน” ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดลามดง บนระดับ
ความสูงกว่า 1,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีอากาศค่อนข้างเย็น
ตลอดทั้งปี โอบล้อมด้วยหุบเขาสูง แวดล้อมไปด้วยไร่กาแฟ สวน
ดอกไม้เมืองหนาว และป่าสน ตัวอาคารบ้านเรือนล้วนปลูกสร้างใน
แบบสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส เนื่องจากในช่วงที่เวียดนามเป็นเมือง
อาณานิคม เมืองนี้คือแหล่งพักตากอากาศยอดนิยมของชาวฝรั่งเศสและเศรษฐีนั่นเอง  

เที่ยง บริการม้ือกลางวัน ณ ร้านอาหาร (ม้ือที่ 1) 
บ่าย นำคณะออกเดินทางมุ่งหน้าทิศใต้สู่จังหวัดฟานเทียต ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง นำท่านสู่ 

ทะเลทรายขาว กองเนินภูเขาทรายสีขาวกระจ่างตากว้างใหญ่สุดสายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพียงผืน
ทรายและท้องฟ้าเท่านั้น ไม่ไกลกันมีแหล่งน้ำจืด (โอเอซิส) สำหรับให้นักท่องเที่ยวใช้พักผ่อน ถ่ายรูป และ
ชมวิว ให้ท่านจะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถจี๊ปชมทะเลทราย ด้วยคนขับรถผู้เชียวชาญ (ราคาทัวร์
รวมบริการนั่งรถจี๊ปแล้ว) หรือหากมีเวลาพอ ท่านใดจะท้าทายความสามารถด้วยการเช่ารถ ATV ตะลุย
เนินทราย สูงกว่า 40 เมตรก้ได้ (ค่าใช้จ่ายในการกิจกรรมนี้ ไม่รวมในค่าบริการทัวร์)  

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (ม้ือที่ 2) 
ที่พัก Peace Resort / Mui Ne Boutique Hotel หรือเทียบเท่า 
 
 



 

 
 

วันที่สอง มุ่ยเน่ - FAIRY STREAM – ท่าเรือมุยเน่ – เมืองญาจาง - โบสถ์ญาจาง - หาดญาจาง      ( B / L / 
D ) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 3) 
 นำท่านชม ลำธาร FAIRY STREAM 

“แกรนด์แคนย่อนแห่งเวียดนาม” ที่
เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมเป็น
ลำธารลึกกว่า 20 เมตร เปิดให้เห็นชั้น
ของดินและทรายหลากสี ซึ ่งทั ้งหมด
ล้วนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (เนื่องจากต้องเดินทางเปล่าผ่านลำธารนี้เพื่อชมบรรยากาศ ดังนั้นท่านควร
เลือกสวมใส่รองเท้าที่สะดวกแก่การเดิน) สมควรแก่เวลา พบกัน ณ จุดนัดหมาย ผ่านชม ท่าเรือมุยเน่ ที่
อบอวนไปด้วยบรรยากาศแบบชาวประมงเวียดนามแท้ๆ ซึ่งกลับเข้าฝั่งหลังออกหาปลาในยามค่ำคืน 

เที่ยง บริการม้ือกลางวัน ณ ร้านอาหาร (ม้ือที่ 4) 
บ่าย นำท่านออกจากทางจากเมืองมุยเน่สู่เมืองญาจาง ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 4 ชั ่วโมง เที ่ยวชมความสวยงามของ โบสถ์ญาจาง 
Cathedral of Christ the King วิหารคริสร ์ค ิงหรือที ่ เร ียกว่า
วิหาร Nha Trang เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคแบบฝรั ่งเศสที่
เก่าแก่และใหญ่ที่สุดของเมืองนี้ คาดการณ์ว่าก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ.
1957 เพื่อเผยแพร่ศาสนาคริสต์ ผ่านชม หาดญาจาง Nha Trang Beach ทอดยาวกว่า 6 กิโลเมตร 
พร้อมกับทะเลสวยน้ำใส นักท่องเที่ยวนิยมมาเล่นกิจกรรมทางทะเลและนอนอาบแดดช่วงฤดูร้อน  

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (ม้ือที่ 5)  
ที่พัก Paris Nha Trang Hotel / Soho Hotel / Venue Hotel หรือเทียบเท่า(เมืองญาจาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

วันที่สาม เมืองญาจาง – สวนสนุกวินเพิร์ล – นั่งกระเช้าลอยฟ้าข้ามทะเล – ตลาดดัม – เมืองดาลัด – น้ำตก 
                       ดาทันลา - ทุ่งไฮเดรนเยีย – ตลาดไนท์บาร์ซ่า                                                 

( B / L / D ) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 6)  
 
 
 
 
 
 

นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกวินเพิร์ล Vinpearl land (รวมเครื่องเล่น) เป็นสวรรค์แห่งการพักผ่อนระดับ
โลก 1 ใน 29 อ่าวที่สวยที่สุดในโลก VINPEARL LAND แห่งนี้ได้นำสวนสนุกและสวนน้ำมารวมกันที่ริม
ชายหาดญาจาง มีกิจกรรมที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวทุกวัย พาคุณไปที่สวนสนุกนี้โดยการนั่งกระเช้า
ลอยฟ้าข้ามทะเล เป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลกซึ่งมีความยาวถึง 3,320 เมตร อิสระให้ท่านได้เพลินเพลิน
กับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดภายในสวนสนุก แวะช้อปปิ้งที่ ตลาดดัม Dam Market มีสินค้าพื้นเมือง
เวียดนามและอาหารทะเลให้ช้อปปิ้งมากมายหลากหลายชนิด ตึกรูปทรงดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ของ
เมืองญาจาง  

เที่ยง บริการม้ือกลางวัน ณ ร้านอาหาร (ม้ือที่ 7) 
บ่าย นำท่านออกจากทางจากเมืองญาจางสู่ เมืองดาลัดใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง นำท่านลิ้มลอง

ประสบการณ์สุดตื่นเต้นโดยการ นั่งรถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอันร่มรื่นเขียวชอุ่มลงสู่หุบเขา
เบื้องล่าง เพ่ือชมและสัมผัสกับความสวยงามของ น้ำตกดาทันลา น้ำตกขนาดไม่ใหญ่แต่มีความงดงาม ซึ่ง
อยู่ห่างจากตัวเมืองดาลัดไปทางทิศใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร อีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของ
ดาลัดที่ไม่ควรพลาด  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

นำชม ทุ่งไฮเดรนเยีย ถ่ายรูปสุดชิคสไตล์ฮิปเตอร์กับสวนดอกไม้สีฟ้าครามขนาดใหญ่ปลูกลดหลั่นเป็น
ขั้นบันไดเบ่งบานรอทุกท่านมาสัมผัสอากาศเย็นสุดโรแมนติค  

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (ม้ือที่ 8)  
 หลังอาหารให้เวลาท่านได้เดินเล่นช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า เลือกซื้อสินค้าและของฝากนานาชนิด 
ที่พัก Mai Vang Hotel / Minh Tam Hotel / King Hotel หรือเทียบเท่า(เมืองดาลัด) 
 
 
วันที่สี่ Doha Cafe – ร้านค้าโอท๊อป - สนามบินเลียนเคือง (เมืองดาลัด) – สนามบินสุวรรณภูมิ     ( B / - / 

- ) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 9) 

แวะถ่ายรูปคู่ร้านกาแฟ นามว่า Doha Cafe อันมีลักษณะเด่นคือโดมดอกอาร์ติโชค (Atiso) เป็นดอกไม้
เมืองหนาวที่ปลูกเยอะมากในเมืองดาลัด (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม) แวะร้านค้าโอท๊อปของเวียดนาม ให้ท่านได้
อิสระเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ชิมชาหรือขนมชื่อดังขึ้นชื่อของเวียดนาม 

 สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเลียนเคือง 
13.35 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย เวียดเจ็ท แอร์ เที่ยวบินที่ VZ941  
 (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
15.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทางบรษิทัเร ิม่ตน้และจบการบรกิารทีส่นามบนิสวุรรณภมูเิทา่น ัน้  
กรณทีา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองต ัว๋เครือ่งบนิหรอืยานพาหนะอืน่ๆ 
เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิสวุรรณภมูนิ ัน้ ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีท้ ีเ่กดิขึน้ 

เนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  
ฉะน ัน้ทา่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นทีจ่ะส ารองต ัว๋เครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะอืน่ๆ 

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบทุีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้

แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร  

และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 



 

 
 

 
 
 
 

 
 
ราคาทัวร์รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ    
2. 2.   ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ    
4. 4.   ค่าท่ีพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามรายการ 
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ    
6. 6.   ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี 
7. ค่าน้ำหนักกระเป๋าโหลดสัมภาระไป-กลับ ท่านละ 20 กก.  
8. 8.   หัวหน้าทัวร์นำเที่ยว ตามรายการ 
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 
ราคาทัวร์ไม่รวม  

1.   ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี) 
2.   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและเครื่องดื่มที่สั่ง

เพ่ิม 
3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 กก.) 
4. ค่าทำวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ (ไม่ใช่หนังสือเดินทางไทย) 
5. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 1,000 บาท (ชำระในวันเช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ) 
6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามความพึงพอใจ 
7. ค่าวีซ่า กรณีไม่ใช่หนังสือเดินทางไทย (โปรดสอบถาม) 

 
 
 

 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศเวยีดนาม  
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงที่
ประเทศเวยีดนาม ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทกุกรณี   

ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศเวยีดนามเรยีกเก็บ   
ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ   

ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้



 

 
 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารอย่างน้อยจำนวน 20 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ 
กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท  หรือท่านละ 10,000 (กรณีเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์)  
กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง (นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์) 
**กรณีไม่ใช่หนังสือเดินทางไทย ชำระค่าทัวร์เพิ่มท่านละ 1,000 บาท ไม่รวมค่าวีซ่า** 

 
เงื่อนไขการเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง 
1. กรณีวันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาล ผู้จองทัวร์ต้องแจ้งเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง 
ไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง (นับรวมเสาร์-อาทิตย์) สามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากแจ้งหลังจากนี้ ผู้
เดินทางควรหาผู้เดินทางท่านใหม่มาแทนผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้ 
2. กรณีวันเดินทางไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาล ผู้จองทัวร์ต้องแจ้งเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้
เดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดิน (นับรวมเสาร์-อาทิตย์) สามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากแจ้งหลังจากนี้ ผู้
เดินทางควรหาผู้เดินทางท่านใหม่มาแทนผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้ 
3. กรณีจองทัวร์ภายใน 15 วันก่อนออกเดินทาง (นับรวมเสาร์-อาทิตย์) ผู้จองทัวร์ไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยน
ชื่อผู้เดินทางได้ทุกกรณี 
4. กรณีแจ้งเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารเรียบร้อยแล้ว ผู้เดินทางจะต้องชำระค่าตั๋วโดยสารเพิ่มด้วยตนเอง
จากค่าทัวร์ที่ชำระมาแล้ว ณ วันที่ต้องการเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง ตามข้อกำหนดของทางบริษัทและสายการบิน  
 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อ
ในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิก
การจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการ
คืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้า
สมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

2.1 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 45 วัน (นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์) คืนเงินค่าบริการ 100% ของ
ค่าบริการที่ชำระมาแล้ว  
2.2 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 31-44 วัน (นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์) ยึดเงินค่ามัดจำทั้งหมดของ
ค่าบริการที่ชำระมาแล้ว 



 

 
 

2.3 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 30 วัน (นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์) ยึดเงินค่าบริการ 100% ของ
ค่าบริการที่ชำระมาแล้ว  
เนื่องจากบริษัทต้องดำเนินการจัดเตรียมนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวล่วงหน้า เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน
โดยสาร การจองโรงแรมที่พัก ยานพานหะสำหรับเดินทาง ร้านอาหาร เป็นต้น 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือเป็นเที่ยวบินเช่าเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน จะไม่มี
การคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด   
4. การติดต่อประสานงานกับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมล หรือจดหมาย ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้  

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  
วันเสาร์ เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
หรือสามารถติดต่อประสานงานผ่านแอพพลิเคชั่นอ่ืนๆตามช่องทางของบริษัทได้ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาทัวร์ หรือยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยว จองเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน  

 

 

 

 

 
ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และ
รวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่
ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่
กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  
2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬา ฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  
3. ประเทศเวียดนาม มีกฎหมายห้ามนำผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด  ไข่ 
เนื้อสัตว์    ไส้กรอก ฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่ าปรับใน
อัตราที่สูงมาก 
 

ขอ้ควรทราบ 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศเกาหลใีต้
ไมเ่กนิ 30 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจ

เขา้เมอืงเพือ่ยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศเวยีดนาม ดงัตอ่ไปนี ้

- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศเวยีดนาม ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเวยีดนามได ้ 

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเวยีดนาม 

(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเวยีดนาม ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 

 
 

หมายเหตุ 
1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ ไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือ 
ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ 
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 15 วัน

ก่อนการ 
เดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวรว่ม

เดินทาง 
น้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือ 
เดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทาง

บริษัท 
พร้อมการชำระเงินมัดจำ 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

ภูมิอากาศ 
และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็น

สำคัญ 
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจาก

ความผิด 
ของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือ

เสียหายของ 
สัมภาระ ความล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงตารางบิน การบริการของสายการบิน และเหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 
7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ 
ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษี 
เชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ 
 
 โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  

หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 



 

 
 

 
 
 

 


