
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 17891 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

เวยีดนามใต ้โฮจมินิห ์ดาลดั มยุเน ่

4วนั3คนื (บนิภายในขากลบั)  
 เปิดตวัซุปตาร ์ฟ้าโอบ ทราย 
ก าหนดการเดนิทาง กมุภาพนัธ-์กนัยายน 2563 

โดยสายการบนิ  VIETNAM AIRLINES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กนิด ีทีพ่กัหรู4ดาว เมอืงดาลดั 2 คนื สายการบนิมาตรฐานน ัง่รถราง สูน่ า้ตกดาตนัลา  
ผจญภยั..ทะเลทรายขาว และทะเลทรายแดง เมอืงมยุเน ่

น ัง่กระเชา้ไฟฟ้าสมัผสัอากาศเย็น ...... และความโรแมนตกิทีเ่มอืงดาลดั 
ชมความงามของแกรนดแ์คนยอ่นเวยีดนาม สนุกสนานกบัการชอ้ปป้ิงในตลาดเบนถ ัน๋ 

เมนูอาหารทะเลขึน้ชือ่เมอืงมยุเน ่// บุฟเฟหน์านาชาต ิเมอืงโฮจมินิห ์  
อาหารพืน้เมอืงดาลดัเสรฟิพรอ้ม ไวนท์อ้งถิน่เมอืงดาลดั 

มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 

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

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

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

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

28 กมุภาพนัธ-์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 

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 

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

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

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

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

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

04-07 กรกฎาคม 2563 14,999 14,999 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 
ประต ู6 เคานเ์ตอร ์(L) สายการบนิเวยีดนามแอรไ์ลน ์เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและ
อ านวยความสะดวกดา้นเอกสารแกท่า่น  

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 

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 สงิหาคม 2563 14,999 14,999 4,000 

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

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

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

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

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

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

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



 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

11.25 น.       ออกเดนิทางสูน่ครโฮจมินิห ์ประเทศสาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม โดยเทีย่วบนิที่ VN 600 
สายการบนิเวยีดนามแอรไ์ลน ์(มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง) (1) 

13.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเตนิเซนเหยดิ นครโฮจมินิห ์เมอืงใหญ่อันดับหนึง่ของประเทศเวยีดนามซึง่
ตัง้อยูบ่รเิวณดนิดอนสามเหลีย่มปากแมน่ ้าโขง เป็นศนูยก์ลางทางดา้นเศรษฐกจิของประเทศ หลังผ่าน
การตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้  

เทีย่ง บรกิารอาหารวา่ง บ ัน๋หม ีขนมปงัฝร ัง่เศสไตล ์เวยีดนาม (2) 
     น าทา่นเดนิทางต่อโดยรถบัสปรับอากาศสูเ่มอืงมุยเน ่เมอืงชายหาดรมิทะเล (ระยะทางประมาณ 200 

กม.ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4 ชม.) 
ค า่ บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (3) 
ทีพ่กั            โรงแรม PEACE 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 ทีเ่กดิจากการรวมตวักนัของทรายสชีมพแูดงจนกลายเป็นลานทราย

กวา้งทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงมยุเน่ และน าทา่นชม“แกรนดแ์คนยอ่นแหง่เวยีดนาม”ล าธาร FAIRY 
STREAM ซึง่จากภเูขาหนิทรายขนาดใหญ ่ถกูกดัเซาะของน ้ามานานวัน จนเป็นรอ่งกวา้งกวา่ 20 เมตร 
มชีัน้หนิ ชัน้ทรายสสีนัสวยงามทีส่วยงามคลา้ยๆกบัแพะเมอืงผขีองประเทศไทย และมลี าธารเล็กๆระดับ
น ้าประมาณขอ้เทา้ ซึง่พัดพาตะกอนทรายสแีดงไหลออกไปสูท่ะเล (เนือ่งจากตอ้งเดนิทางเปลา่
ผา่นล าธารนีเ้พือ่ชมบรรยากาศ ดงัน ัน้ทา่นควรเลอืกสวมใสร่องเทา้ทีส่ะดวกแกก่ารเดนิ) 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ทะเลทรายขาว เนนิภเูขาทรายสขีาวกระจา่งตา มองไปทางไหนก ็จะเห็น
เพยีงผนืทรายอนักวา้งใหญ ่ และทอ้งฟ้าเทา่นัน้ ไมไ่กลกนัมแีหลง่น ้าจดื (โอเอซสิ) ส าหรับให ้
นักทอ่งเทีย่วใชพั้กผอ่นถา่ยรปูและชมววิ ซึง่จะท าใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบักจิกรรมหลากหลาย ไมว่า่

http://bit.ly/2NMk5YE


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

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 
บา่ย น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงดาลดั ดนิแดนเจา้ของสมญานาม“ปารสีแหง่อนิโดจนี”ซึง่ตัง้อยูใ่นจังหวดั

ลามดง ระดับความสงูกวา่ 1,500 เมตรจากระดับน ้าทะเลและมอีากาศคอ่นขา้งเย็นตลอดทัง้ปี โอบลอ้ม
ดว้ยหบุเขาสงู แวดลอ้มไปดว้ยไรก่าแฟ สวนดอกไมเ้มอืงหนาวและป่าสน ตัวอาคารบา้นเรอืนลว้นปลกู
สรา้งในแบบสถาปัตยกรรมแบบฝร่ังเศส เนือ่งจากชว่งนัน้เวยีดนามตกเป็นเป็นเมอืงอาณานคิมของ
ฝร่ังเศส เมอืงนีค้อืแหลง่พักตากอากาศยอดนยิมของชาวฝร่ังเศสและเศรษฐน่ัีนเอง (ระยะทาง
ประมาณ 120 กโิลเมตร ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง)  

จากน ัน้ เดนิทางถงึเมอืงดาลดั น าทา่นชม เจดยีม์งักร (dragon pagoda) เป็นวัดพทุธนกิายเซนทีม่ชี ือ่เสยีง
ของเวยีดนาม ภายในประกอบไปดว้ยหอระฆังทีส่งูทีส่ดุในเวยีดนามทีม่คีวามสงูถงึ 37 เมตร และผนัง
ดา้นบนภายในวหิารยงัมภีาพจติรกรรมฝาผนังสสีนัสดใส บอกเลา่เรือ่งราวพทุธประวัตติัง้แตป่ระสตู ิตรัส
รู ้และปรนิพิพาน นอกจากนี้ ผูท้ีม่าเยอืนยังสามารถผ่อนคลายอารมณ์ ไดจ้ากการชมทะเลสาบเล็ก ๆ 
และสวนดอกไมไ้ดอ้กีดว้ย  

ค า่  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร(6) 
จากน ัน้        น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิ เมอืงดาลัด อสิระใหท้า่นชอปป้ิงตามอธัยาศัย 
ทีพ่กั           โรงแรม River Prince 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 GARDENS หรอื สวนดอกไมเ้มอืงหนาว ดาลดัไดรั้บ
การขนานนามใหเ้ป็นเมอืงแหง่ดอกไม ้ทีน่ีจ่งึมดีอกไมบ้านสะพร่ังไปทั่วเมอืงตลอดทัง้ปี และหาก
ตอ้งการทีจ่ะเห็นพรรณไมข้องดาลัดก็จะตอ้งไป สวนดอกไมเ้มอืงหนาว ทีไ่ดท้ าการรวบรวมไวอ้ยา่ง
มากมายทัง้ไมด้อก ไมป้ระดบั ไมต้น้ และกลว้ยไม ้ทีม่มีากมาย  

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สถานกีระเชา้ไฟฟ้าเคเบลิคาร ์กระเชา้ไฟฟ้าแหง่นีเ้ป็นกระเชา้ไฟฟ้าที่
ทนัสมยัทีส่ดุของประเทศเวยีดนาม  และมคีวามปลอดภยัสงูทีส่ดุทา่นจะได ้ชมววิ ของเมอืงดาลัด 
ทีม่องเห็นได ้ทัง้เมอืง ทีต่ัง้อยูท่า่มกลางหบุเขาอนัสวยงาม  จากนัน้น าทา่น ชมวดัจรุก๊ล า เป็นวดัที่
สรา้งอยูบ่นเนนิเขาเหนอื ทะเลสาบเตวยีนลาม แวดลอ้มไปดว้ยใบไมด้อกไม ้นานาพนัธุ ์กบัทวิสนทีย่นื
ตน้ตระหงา่นปกคลมุทกุหบุเขา สมควรแกเ่วลาน าทา่นสมัผัสประสบการณ์สดุตืน่เตน้โดยการน ัง่รถราง 
(Roller Coaster) ผา่นผนืป่าอนัรม่รืน่เขยีวชอุม่ลงสูห่บุเขาเบือ้งลา่ง เพือ่ชมและสมัผัสกบัความ
สวยงามของ น า้ตกดาตนัลา (Datanla Waterfall) อยูห่า่งจากตวัเมอืงดาลดัไปทางทศิใต ้
ประมาณ 5 กโิลเมตร เป็นน ้าตกไมใ่หญม่ากแตม่คีวามสวยงาม น ้าตกแหง่นีจ้ะเป็นน ้าตกทีม่ี
นักทอ่งเทีย่วมาเยอืนมากทีส่ดุและไมค่วรพลาดในการมาเทีย่วชม  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8) 
บา่ย น าทา่นชม พระราชวงัฤดรูอ้นของจกัรพรรดเิบา๋ได ่เป็นทีป่ระทับของจกัรพรรดอิงคส์ดุทา้ยของ

เวยีดนาม ซึง่กา้วขึน้สูบ่ลัลังกใ์นปี 2469 ตัง้แตค่รัง้มพีระชนมเ์พยีง 12 พรรษา เป็นทีท่ราบกนัดวีา่องค์
เบา๋ไดนั่น้มกัจะใชเ้วลาสว่นมากแสวงส าราญจากงานปารต์ีใ้นขณะประทับอยูท่ีเ่มอืงดาลัด โดย
พระราชวังฤดรูอ้นเบา๋ได่ เริม่ตน้กอ่สรา้งเมือ่ปี พ.ศ.2476 ประกอบดว้ยอาคารอมิพเีรยีล 3 หลัง โดย
สว่นทีเ่รยีกวา่ Dinh 3 เป็นจดุทีโ่ดง่ดังและมคีนมาเยีย่มชมมากทีส่ดุ แมจ้ะผา่นการการบรูณะมาแลว้ แต่
ภายในอาคารก็ยงัคงมเีครือ่งเรอืนจ านวนมากทีถ่กูทิง้ไวใ้นสภาพเดมิ โดยสว่นทีเ่ปิดใหป้ระชาชนเขา้มา
เยีย่มชมไดนั้น้ ประกอบดว้ยบลัลังกจ์ักรพรรด ิหอ้งทรงงาน หอ้งบรรทม หอ้งอาหาร รวมถงึสว่นทีพั่ก
ของพระมเหสดีว้ย และทา่นยงัจะไดช้มภาพถา่ยและรปูปัน้ของราชวงศท์ีถ่กูจัดแสดงไวอ้กีดว้ย 
(พระราชวงัไมอ่นญุาตใหบ้นัทกึภาพภายในอาคาร) 
จากนัน้น าทา่นชมความสวยงามของ โบสถโ์ดเมนเดมาร ีตัง้อยูบ่รเิวณเนนิเขาเตีย้ๆ บนถนนโงเกวีย่น
ตัวอาคารเป็นสชีมพ ูสรา้งขึน้ในระหวา่งปี พ.ศ. 2483 – 2485 โดยภรยิาของผูว้า่การอนิโดไชน่าชาว



ฝร่ังเศส จากนัน้แมช่ขีองทางคอนแวนตเ์ริม่มรีายไดจ้ากการการปลกูและขายพชืผักผลไม ้แตภ่ายหลัง
ไดเ้ปลีย่นใหเ้ป็นสวนดอกเพือ่รองรับนักทอ่งเทีย่วทีเ่ป็นครสิตศ์าสนกิชน และคนทั่วไป  

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) 

 หลังรับประทานอาหารน าทา่นเขา้สูส่นามบนิเมอืงดาลัด 

08.30 น.  ออกเดนิทางสูน่ครโฮจมินิห ์โดยสายการบนิเวยีดนามแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่VN 1381 

09.20 น.  เดนิทางถงึสนามบนิเตนิเซนเหยดินครโฮจมินิห ์หลังผา่นการตรวจทางสนามบนิเรยีบรอ้ย  

แลว้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโฮจมินิห ์

หมายเหต ุ:   ต ัง้แตว่นัที ่29 มนีาคม – 24 ตลุาคม 2563 เวลาบนิภายในเทีย่วบนิ VN1381 จะเปลีย่นเป็น

เวลา ออกเดนิทางจากดาลดัเวลา 07.55 และถงึโฮจมินิหเ์วลา 08.55 

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

บา่ย  จากนัน้น าท่านชม โบสถน์อรท์เทอดาม โบถสท์รงสูงที่สรา้งในสมัยเวียดนามยังอยู่ในอาณานิคม

ฝร่ังเศสเป็นโบถสป์ระจ าเมอืงไซง่่อนและใกล ้ๆ กันน าท่านชม ศาลาไปรษณียก์ลาง เป็นอาคารทรง

ยโุรปภายในสวยงามมากจากนัน้ผ่านชม อนุสาวรยีท์า่นประธานโฮจมินิห ์ซึง่ตัง้อยูห่นา้ศาลาว่าการ 

กอ่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบฝร่ังเศสดว้ยเชน่กนั จากนัน้อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงที ่ตลาดเบนทนั กบั

สนิคา้ราคาถกูจน สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

16.45 น.  ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบนิที่ VN 607  

(มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

18.30 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมูกิรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

**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 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับกรงุเทพฯ – โฮจมินิห ์// ดาลัด - โฮจมินิห ์– กรงุเทพชัน้ประหยดั 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด           

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม กรณีประกาศใหก้ลบัมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนือ่งจากทางเวยีดนามได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศเวยีดนามไมเ่กนิ 

30 วัน) 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

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

× ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % 

 



เดนิทางขึน้ต ่า 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 24 ชั่วโมง  กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆ

ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่

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 : 

เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได ้

ทกุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไป

กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20
ทา่น  

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 อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบริษัทฯ อกีครัง้หนึ่ง 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. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 



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

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

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

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

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

16. ในกรณีทีพ่าสปอรต์ของทา่นช ารดุ และสายการบนิแจง้วา่ไมส่ามารถเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิไมว่า่กรณีใดๆทัง้สนิ เนือ่งจากทางบรษัิทไดม้กีารช าระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 



 


