
 

 
 

 
 

 

เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ 

4วัน3คืน (บินภายในขากลับ)  
 เปิดตัวซุปตาร์ ฟ้าโอบ ทราย 

กำหนดการเดินทาง กุมภาพันธ์-กันยายน 2563 

โดยสายการบิน  VIETNAM AIRLINES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ 



 

 
 

 
กินดี ที่พักหรู4ดาว เมืองดาลัด 2 คืน สายการบินมาตรฐานนั่งรถราง สู่น้ำตกดาตันลา  

ผจญภัย..ทะเลทรายขาว และทะเลทรายแดง เมืองมุยเน่ 
นั่งกระเช้าไฟฟ้าสัมผัสอากาศเย็น ...... และความโรแมนติกที่เมืองดาลัด 

ชมความงามของแกรนด์แคนย่อนเวียดนาม สนุกสนานกับการช้อปปิ้งในตลาดเบนถั๋น 
เมนูอาหารทะเลขึ้นชื่อเมืองมุยเน่ // บุฟเฟห์นานาชาติ เมืองโฮจิมินห์   

อาหารพื้นเมืองดาลัดเสริฟพร้อม ไวน์ท้องถิ่นเมืองดาลัด 
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด 

 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว 

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

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

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

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

28 กุมภาพันธ์-02 มีนาคม 2563 12,888 12,888 4,000 

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

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

03-06 เมษายน 2563 16,999 16,999 4,000 

12-15 เมษายน 2563 16,999 16,999 4,000 

23-26 เมษายน 2563 15,999 15,999 4,000 

01-04 พฤษภาคม 2563 16,999 16,999 4,000 

07-10 พฤษภาคม 2563 14,999 14,999 4,000 

14-17 พฤษภาคม 2563 14,999 14,999 4,000 

21-24 พฤษภาคม 2563 13,999 13,999 4,000 



 

 
 

 

 
**ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับ รวมเป็น 1,000 บาท ต่อคนลูกค้า 1 ท่าน  
ในส่วนของหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทย ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร** 

 

28-31พฤษภาคม 2563 14,999 14,999 4,000 

03-06 มิถุนายน 2563 15,999 15,999 4,000 

11-14 มิถุนายน 2563 14,999 14,999 4,000 

18-21 มิถุนายน 2563 14,999 14,999 4,000 

25-28 มิถุนายน 2563 14,999 14,999 4,000 

04-07 กรกฎาคม 2563 14,999 14,999 4,000 

09-12 กรกฎาคม 2563 15,999 15,999 4,000 

16-19 กรกฎาคม 2563 14,999 14,999 4,000 

25-28 กรกฎาคม 2563 15,999 15,999 4,000 

01-04 สิงหาคม 2563 14,999 14,999 4,000 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว 

15-18 สิงหาคม 2563 14,999 14,999 4,000 

20-23 สิงหาคม 2563 14,999 14,999 4,000 

27-30 สิงหาคม 2563 14,999 14,999 4,000 

03-06 กันยายน 2563 14,999 14,999 4,000 

10-13 กันยายน 2563 14,999 14,999 4,000 

17-20 กันยายน 2563 14,999 14,999 4,000 

24-27 กันยายน 2563 14,999 14,999 4,000 



 

 
 

 

วันแรก      สนามบินสุวรรณภูมิ – นครโฮจิมินห์ – ฟานเทียด (มุยเน่) 

09.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารรับรองผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 6 
เคาน์เตอร์ (L) สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
ด้านเอกสารแก่ท่าน  

11.25 น.        ออกเดินทางสู่นครโฮจิมินห์ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยเที่ยวบินที่ VN 600 สายการบิน
เวียดนามแอร์ไลน์ (มีบริการอาหารบนเครื่อง) (1) 

13.10 น. เดินทางถึง สนามบินเตินเซนเหยิด นครโฮจิมินห์ เมืองใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศเวียดนามซึ่งตั้งอยู่บริเวณ
ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง
และศุลกากรแล้ว  

เที่ยง บริการอาหารว่าง บั๋นหมี ขนมปังฝรั่งเศสไตล์ เวียดนาม (2) 
     นำท่านเดินทางต่อโดยรถบัสปรับอากาศสู่เมืองมุยเน่ เมืองชายหาดริมทะเล (ระยะทางประมาณ 200 กม.ใช้

เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชม.) 
ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (3) 
ที่พัก            โรงแรม PEACE HOTEL MUINE ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่สอง ฟานเทียด (มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง -ลำธาร FAIRY STREAM– เมืองดาลัต   
                   วัดมังกร – ถนนคนเดิน 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (4) 
จากนั้น  นำท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายแดง ที่เกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีชมพูแดงจนกลายเป็นลานทรายกว้างที่มี

ชื่อเสียงของเมืองมุยเน่ และนำท่านชม“แกรนด์แคนย่อนแห่งเวียดนาม”ลำธาร FAIRY STREAM ซ่ึงจาก
ภูเขาหินทรายขนาดใหญ่ ถูกกัดเซาะของน้ำมานานวัน จนเป็นร่องกว้างกว่า 20 เมตร มีชั้นหิน ชั้นทรายสีสัน
สวยงามที่สวยงามคล้ายๆกับแพะเมืองผีของประเทศไทย และมีลำธารเล็กๆระดับน้ำประมาณข้อเท้า ซึ่งพัดพา
ตะกอนทรายสีแดงไหลออกไปสู่ทะเล (เนื่องจากต้องเดินทางเปล่าผ่านลำธารนี้เพื่อชมบรรยากาศ ดังนั้นท่าน
ควรเลือกสวมใส่รองเท้าที่สะดวกแก่การเดิน) 



 

 
 

 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายขาว เนินภูเขาทรายสีขาวกระจ่างตา มองไปทางไหนก็ จะเห็นเพียงผืน
ทรายอันกว้างใหญ่  และท้องฟ้าเท่านั้น ไม่ไกลกันมีแหล่งน้ำจืด (โอเอซิส) สำหรับให้นักท่องเที่ยวใช้พักผ่อน
ถ่ายรูปและชมวิว ซึ่งจะทำให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเช่ารถจี๊ปหรือ  รถ 
ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกับการเล่นแซนด์ดูนลื่นไถลจากจากเนินทรายสูงกว่า 40 เมตร ( 
ค่าใช้จ่ายในการกิจกรรมต่างๆและค่าทิปยังไม่รวมในค่าบริการทัวร์ รถจิ๊บนั่งได้ 5ท่าน/คัน ราคาคันละ 
700,000 ดอง เงินไทย 1,200บาท ) 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) 
บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองดาลัด ดินแดนเจ้าของสมญานาม“ปารีสแห่งอินโดจีน”ซ่ึงต้ังอยู่ในจังหวดัลามดง 

ระดับความสูงกว่า 1,500 เมตรจากระดับน้ำทะเลและมีอากาศค่อนข้างเย็นตลอดทั้งปี โอบล้อมด้วยหุบเขาสูง 
แวดล้อมไปด้วยไร่กาแฟ สวนดอกไม้เมืองหนาวและป่าสน ตัวอาคารบ้านเรือนล้วนปลูกสร้างในแบบ
สถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส เนื่องจากช่วงนั้นเวียดนามตกเป็นเป็นเมืองอาณานิคมของฝรั่งเศส เมืองนี้คือแหล่ง
พักตากอากาศยอดนิยมของชาวฝรั่งเศสและเศรษฐีนั่นเอง (ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร ใช้เวลาในการ
เดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)  

จากนั้น เดินทางถึงเมืองดาลัด นำท่านชม เจดีย์มังกร (dragon pagoda) เป็นวัดพุทธนิกายเซนที่มีชื ่อเสียงของ
เวียดนาม ภายในประกอบไปด้วยหอระฆังที่สูงที่สุดในเวียดนามที่มีความสูงถึง 37 เมตร และผนังด้านบน
ภายในวิหารยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสีสันสดใส บอกเล่าเรื ่องราวพุทธประวัติตั ้งแต่ประสูติ ตรัสรู้ และ
ปรินิพพาน นอกจากนี้ ผู้ที่มาเยือนยังสามารถผ่อนคลายอารมณ์ ได้จากการชมทะเลสาบเล็ก ๆ และสวนดอกไม้
ได้อีกด้วย  

ค่ำ  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร(6) 
จากนั้น        นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดิน เมืองดาลัด อิสระให้ท่านชอปปิ้งตามอัธยาศัย 
ที่พัก           โรงแรม River Prince Hotel Dalat ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า  

 

 

 

 

 
 

วันที่สาม เมืองดาลัด – สวนดอกไม้เมืองหนาว – นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัดจรุ๊กลำ –น้ำตกดาตันลา- พระราชวังฤดูร้อน
เบ๋าได่–โบสถ์โดเมนมารี - พิเศษ!ให้ทุกท่านได้ชิมไวน์แดงของดาลัด 



 

 
 

 
เช้า     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (7) 

จากนั้น นำท่านเที่ยวชม DALAT FLOWER GARDENS หรือ สวนดอกไม้เมืองหนาว ดาลัดได้รับการขนาน
นามให้เป็นเมืองแห่งดอกไม้ ที่นี่จึงมีดอกไม้บานสะพรั่งไปทั่วเมืองตลอดทั้งปี และหากต้องการที่จะเห็นพรรณไม้
ของดาลัดก็จะต้องไป สวนดอกไม้เมืองหนาว ที่ได้ทำการรวบรวมไว้อย่างมากมายทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ต้น 
และกล้วยไม้ ที่มีมากมาย  

 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้าเคเบิลคาร์ กระเช้าไฟฟ้าแห่งนี้เป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ทันสมัยท่ีสุด
ของประเทศเวียดนาม  และมีความปลอดภัยสูงที่สุดท่านจะได้ ชมวิว ของเมืองดาลัด ที่มองเห็นได้ ทั้งเมือง 
ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาอันสวยงาม  จากนั้นนำท่าน ชมวัดจรุ๊กลำ เป็นวัดที่สร้างอยู่บนเนินเขาเหนือ 
ทะเลสาบเตวียนลาม แวดล้อมไปด้วยใบไม้ดอกไม้ นานาพันธุ์ กับทิวสนที่ยืนต้นตระหง่านปกคลุมทุกหุบเขา 
สมควรแก่เวลานำท่านสัมผัสประสบการณส์ุดตื่นเต้นโดยการนั่งรถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอันร่มรื่น
เขียวชอุ่มลงสู่หุบเขาเบื้องล่าง เพ่ือชมและสัมผัสกับความสวยงามของ น้ำตกดาตันลา (Datanla Waterfall) 
อยู่ห่างจากตัวเมืองดาลัดไปทางทิศใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นน้ำตกไม่ใหญ่มากแต่มีความสวยงาม น้ำตกแห่ง
นี้จะเป็นน้ำตกที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากท่ีสุดและไม่ควรพลาดในการมาเที่ยวชม  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8) 
บ่าย นำท่านชม พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได่ เป็นที่ประทับของจักรพรรดิองค์สุดท้ายของเวียดนาม ซ่ึง

ก้าวขึ้นสู่บัลลังก์ในปี 2469 ตั้งแต่ครั้งมีพระชนม์เพียง 12 พรรษา เป็นที่ทราบกันดีว่าองค์เบ๋าได่นั้นมักจะใช้
เวลาส่วนมากแสวงสำราญจากงานปาร์ตี้ในขณะประทับอยู่ที่เมืองดาลัด โดยพระราชวังฤดูร้อนเบ๋าได่ เริ่มต้น
ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2476 ประกอบด้วยอาคารอิมพีเรียล 3 หลัง โดยส่วนที่เรียกว่า Dinh 3 เป็นจุดที่โด่งดังและ
มีคนมาเยี่ยมชมมากท่ีสุด แม้จะผ่านการการบูรณะมาแล้ว แต่ภายในอาคารก็ยังคงมีเครื่องเรือนจำนวนมากที่
ถูกทิ้งไว้ในสภาพเดิม โดยส่วนที่เปิดให้ประชาชนเข้ามาเยี่ยมชมได้นั้น ประกอบด้วยบัลลังก์จักรพรรดิ ห้องทรง
งาน ห้องบรรทม ห้องอาหาร รวมถึงส่วนที่พักของพระมเหสีด้วย และท่านยังจะได้ชมภาพถ่ายและรูปปั้นของ
ราชวงศ์ท่ีถูกจัดแสดงไว้อีกด้วย (พระราชวังไม่อนุญาตให้บันทึกภาพภายในอาคาร) 
จากนั้นนำท่านชมความสวยงามของ โบสถ์โดเมนเดมารี ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเตี้ยๆ บนถนนโงเกวี่ยนตัวอาคาร
เป็นสีชมพู สร้างขึ้นในระหว่างปี พ.ศ. 2483 – 2485 โดยภริยาของผู้ว่าการอินโดไชน่าชาวฝรั่งเศส จากนั้นแม่ชี
ของทางคอนแวนต์เริ่มมีรายได้จากการการปลูกและขายพืชผักผลไม้ แต่ภายหลังได้เปลี่ยนให้เป็นสวนดอกเพ่ือ
รองรับนักท่องเที่ยวที่เป็นคริสต์ศาสนิกชน และคนทั่วไป  

ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  (9) พิเศษ!ให้ทุกท่านได้ชิมไวน์แดงของดาลัด 
พักที ่  โรงแรม   La Sapinette Hotel Dalat ระดับ  4  ดาว หรือเทียบเท่า  
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

วันที่ส่ี เมืองดาลัด–เมืองโฮจิมินห์–โบสถ์นอร์ทเทอดาม–ศาลาไปรษณีย์กลาง- ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน-สนามบิน

สุวรรณภูมิ พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ 

เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (10) 

 หลังรับประทานอาหารนำท่านเข้าสู่สนามบินเมืองดาลัด 
08.30 น.  ออกเดินทางสู่นครโฮจิมินห์ โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN 1381 

09.20 น.  เดินทางถึงสนามบินเตินเซนเหยิดนครโฮจิมินห์ หลังผ่านการตรวจทางสนามบินเรียบร้อย  

แล้วนำท่านเดินทางสู่เมืองโฮจิมินห์ 

หมายเหตุ :   ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 24 ตุลาคม 2563 เวลาบินภายในเที่ยวบิน VN1381 จะเปลี่ยนเป็นเวลา ออก

เดินทางจากดาลัดเวลา 07.55 และถึงโฮจิมินห์เวลา 08.55 

11.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ (11) 

บ่าย  จากนั้นนำท่านชม โบสถ์นอร์ทเทอดาม โบถส์ทรงสูงที่สร้างในสมัยเวียดนามยังอยู่ในอาณานิคมฝรั่งเศสเป็น

โบถส์ประจำเมืองไซ่ง่อนและใกล้ๆกันนำท่านชม ศาลาไปรษณีย์กลาง เป็นอาคารทรงยุโรปภายในสวยงามมาก

จากนั้นผ่านชม อนุสาวรีย์ท่านประธานโฮจิมินห์ ซึ่งตั้งอยู่หน้าศาลาว่าการ ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบ

ฝรั่งเศสด้วยเช่นกัน จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งที่ ตลาดเบนทัน กับสินค้าราคาถูกจน สมควรแก่เวลานำท่าน

เดินทางสู่สนามบิน 

16.45 น.  ออก เด ิ นทา งกล ั บส ู ่ ก ร ุ ง เ ทพฯ  โ ดยสายการบ ิ น เ ว ี ยดนามแอร ์ ไ ลน์  เ ท ี ่ ย วบ ิ นที่  VN 607  

(มีบริการอาหารบนเครื่อง) 

18.30 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ  

 

 

 



 

 
 

 

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

**ราคาไม่รวมค่าทิป ท่านละ 1,000บาท** 

ในส่วนของหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทย ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ * 

** ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการ

บิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนำเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถ

ให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่

กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรม

การเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการรวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับกรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ // ดาลัด - โฮจิมินห์ – กรุงเทพชั้นประหยัด 

2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  

3. โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  

4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ    

5. ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

6. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

7. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 

8. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด  ค่ามินิบาร์ในห้อง

และค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

 



 

 
 

 

2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางเวียดนามได้ประกาศ

ยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไม่เกิน 30 วัน) 

3. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรื อสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

4. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

5. ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 

6. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

เดินทางขึ้นต่ำ 20 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพ่ิม

เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงด

ออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  

เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน  : 

1. มัดจำท่านละ 5,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 

20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน  

2. ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

3. หากไม่ชำระมัดจำตามท่ีกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นท่ีรออยู่ 

4. หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

5. เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้

ทั้งหมดนี้แล้ว 

6. หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ 

7. ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการ

เดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ 

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ -นามสกุล และอื่นๆ 

เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้า

หากไม่ม่ันใจโปรดสอบถาม 



 

 
 

 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี 

และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ

เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการ

ใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่า

กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า

และบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน
,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่
ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที ่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง 
มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 



 

 
 

 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่
ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลา
ในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่ง
อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพ่ือให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวัน 

15. การบริการของรถบัสนำเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพ่ิม
เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ
เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

16. ในกรณีที่พาสปอร์ตของท่านชำรุด และสายการบินแจ้งว่าไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่า
กรณีใดๆทั้งสิน เนื่องจากทางบริษัทได้มีการชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ใบจองทัวร์  / BOOKING FORM 

 
รายการทัวร์..................................................................................  วันเดินทาง........................................ 

ชื่อผู้ติดต่อ (ผู้จอง) .................................................................. โทร...................................................... 

จำนวนผู้เดินทางทั้งหมด.................คน   (ผู้ใหญ่................ท่าน / เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี..............ท่าน) 

จำนวนห้องพักท่ีใช้ทั้งหมด.............ห้อง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพัก) 

 

หมายเหตุ กรุณาแจ้งความประสงค์อ่ืนตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น 

อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหม ู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัต 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    



 

 
 

รายละเอียดอื่นๆ .................................................................................................................................. 

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

 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรียบร้อยแล้ว 
 
 

ลงช่ือ.............................................................ผู้จอง 
 

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


