
 

 

 

 

 

 
 

รหัสโปรแกรม : 23662 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

เวยีดนามใต ้5 วนั 4 คนื  
โฮจมินห ์- มนุเน ่- ดาลดั 

ซปุตาร.์..ดาลดั โฮจมินิห ์มาแวว้วววว 
กำหนดการเดนิทาง กรกฎาคม - ตลุาคม 2565 

โดยสายการบนิ แบมบ ูแอรเ์วส ์



 ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน พร้อมอาหารเย็นบนเรือ 
 เช็คอินเมอืงมุยเน่ เมืองตากอากาศรมิทะเลชื่อดงั ชมทะเลทรายแดง และ นั่งรถจิบ๊สดุตืน่เตน้ตะลยุ ทะเลทรายขาว ที่ใหญ่ที่สดุใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 ชมลำธารนางฟา้หรอืแกรนด์แคนยอนแหง่เวยีดนาม  
 นัง่รถรางชมความสวยงามของน้ำตกดาตนัลา ขึน้กระเช้าลอยฟ้า ชมวดัตัก๊ลัม 
 ชิมไวนแ์ดงดาลดัขึน้ชือ่ของเวยีดนาม ชมสวนดอกไมเ้มอืงหนาวทีส่วยงามของเมอืงดาลดั    
 ชอ้ปปิง้ที ่ตลาดเบนทนั 

 “มนีำ้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด” 

 
 

*ราคาไมร่วมคา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ คนขับรถทอ้งถิน่ ตามทำเนยีม ท่านละ 1,000 บาท/ท่าน/ทรปิ* 

(ยกเวน้เดก็ตำ่กวา่ 2 ขวบ) สำหรบัหัวหนา้ทัวรจ์ากเมอืงไทย ตามความพงึพอใจในการบรกิาร 

**ราคาเดก็ต่ำกว่า 2 ขวบ (Infant) โปรสอบถามอกีครัง้** 

 

 
 
 

วันเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 
9 - 13 กรกฎาคม 2565 13,888 3,500 

23 - 27 กรกฎาคม 2565 13,888 3,500 

6 - 10 สงิหาคม 2565 13,888 3,500 

20 - 24 สงิหาคม 2565 11,888 3,500 

3 -7 กนัยายน 2565 12,888 3,500 

17 - 21 กนัยายน 2565 12,888 3,500 

1 - 5 ตลุาคม 2565 12,888 3,500 

8 - 12 ตลุาคม 2565 12,888 3,500 

15 - 19 ตลุาคม 2565 12,888 3,500 

22 - 26 ตลุาคม 2565 13,888 3,500 



วันแรก       ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ต  
 
14.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 5 เคาน์เตอร์ L สายการบิน แบมบู แอร์เวส์ 

(QH) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่านและนำท่านโหลดสัมภาระ  
16.35 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ต  ประเทศเวียดนาม โดย สายการบิน แบมบู แอร์เวส์ (QH) 

เที่ยวบินที่ QH325 
18.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ต นครโฮจิมินห์ เมืองใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศเวียดนามซึ่งตั้งอยู่

บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมือง (เวลาท้องถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาท้องถิ่นประเทศไทย)  จากนั้นนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน ชม
บรรยากาศสองฟากฝ่ังยามค่ำคืนของเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ พร้อมอาหารเย็นบนเรือ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น พร้อมล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน (1) 
ที่พัก โรงแรม Oscar Saigon ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 
วันที่สอง       เมืองมุยเน่ - ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง - หมู่บ้านชาวประมง - ลำธารนางฟ้า 
 
เชา้      บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองมุยเน ่(Mui Ne) ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลของมณฑลบิ่ญถ่วน (Binh Thuan) ในภูมิภาคภาคกลาง
ตอนใต้ ของประเทศเวียดนาม ใช้เวลาเดินทางสู่เมืองมุยเน่ประมาณ 3- 4 ชั่วโมง เมืองแห่งนี้มีชื่อเสียงในเรื่องของ
ชายหาดทอดยาว สวยงาม และเงียบสงบ บริเวณชายหาดยาวประมาณ 10 กิโลเมตร ร่มรื่นไปด้วยต้นมะพร้าวริม
ชายหาดมากมาย ชาวบ้านยังคงมีวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย มีอาชีพหลักคือการทำประมง ภาพของเรื อหาปลาที่ออก
ล่องลอยไปกลางทะเลในรุ่งสาง และกลับมายังฝั่งในยามเย็น เป็นภาพที่ปรากฏที่นี ่ทุกวัน ทำให้ชายทะเลมุยเน่มี
บรรยากาศผ่อนคลาย น่าพักผ่อน ที่แห่งนี้จึงกลายเป็นสถานที่พักตากอากาศในฝันของนักท่องเที่ยวทุกคน 
นำท่านชม ทะเลทรายขาว ทะเลทรายที่ได้รับสมญานามว่าเป็น ซาฮาร่าแห่งเวียดนาม เป็นทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดของ
เวียดนาม เม็ดทรายขาวละเอียดราวกับว่าได้ไปซาฮาร่า ไม่ไกลกันมีแหล่งน้ำจืด (โอเอซิส) สำหรับให้นักท่องเที่ยวใช้
พักผ่อน ถ่ายรูป และชมวิว ให้ท่านจะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถจี๊ปชมทะเลทราย ด้วยคนขับรถผู้เชีย วชาญ 
(ราคาทัวร์รวมบริการนั่งรถจี๊ปแล้ว) 
 

 



กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (3) 
นำท่านชม ทะเลทรายแดง ซึ่งอยู่ใกล้ ชายทะเล ทำให้เกิดเม็ดทรายละเอียดราวกับแป้ง มองเห็นเป็นสีแดง เราจะได้เห็น
ความงดงามของเนินทรายที่เปลี่ยนรูปร่างไปตามแรงลม ไปแต่ละครั้ง เราก็จะเห็นภาพแตกต่างจากเดิม ผ่านชม 
หมู่บ้านชาวประมง จะได้เห็นวิถีชีวิตชาวประมงแบบด้ังเดิม กับเรือประมงที่เรียงรายอยู่นับร้อย กว้างไกลสุดลูกหูลูกตา
ที่อบอวนไปด้วยบรรยากาศแบบชาวประมงเวียดนามแท้ๆ ซึ่งกลับเข้าฝ่ังหลังออกหาปลาในยามเย็น 
จากนั้นนำท่านสู่ ลำธารนางฟา้ (Fairy Stream) หรือแกรนด์แคนยอนแห่งเวียดนาม ซึ่งจากภูเขาหินทรายขนาดใหญ่ 
ถูกกัดเซาะของน้ำมานานวัน จนเป็นร่องกว้างกว่า 20 เมตร มีชั้นหิน ชั้นทรายสีสันสวยงามที่สวยงามคล้ายๆกับแพะ
เมืองผีของประเทศไทย และมีลำธารเล็กๆระดับน้ำประมาณข้อเท้า ซึ่งพัดพาตะกอนทรายสีแดงไหลออกไปสู่ทะเล 
(เนื่องจากต้องเดินทางเปล่าผ่านลำธารนี้เพ่ือชมบรรยากาศ ดังนั้นท่านควรเลือกสวมใส่รองเท้าที่สะดวกแก่การเดิน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (4) 
ที่พัก โรงแรม Little Paris Muine ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 
วันที่สาม     เมืองดาลัด - นั่งรถรางชมน้ำตกดาตนัลา - พระราชวังฤดูรอ้นของจกัรพรรดิเบา๋ได ่- นั่งกระเชา้ชมวัดตัก๊ลัม - สวน

ดอกไม้เมืองหนาว 
 
เชา้      บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองดาลัด (Da Lat) ชื่อ ดาลัด มาจากคำ 2 คำ คือ ดา หมายถึงแหล่งกำเนิดหรือแม่น้ำกามลี 
ส่วนคำว่า ลัด เป็นชื่อของชนกลุ่มน้อยเผ่าหนึ่งที่อยู่อาศัยอยู่ที่นี่ ดาลัดเป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่บนที่ราบสูงทางภาคใต้
ของเวียดนาม ในอดีตเป็นเพียงดินแดนห่างไกลความเจริญที่ชาวบ้านอยู่กันอย่างสงบ ที่ไม่มีความเจริญของเมือง
ใหญ่กล้ำกราย แต่แล้วเมืองในหุบเขาเล็กๆ ก็ต้องเริ่มเปิดเผยความบริสุทธิ์ให้คนภายนอกได้ประจักษ์ เมื่อชนชั้น
ปกครองชาวฝรั่งเศสได้เข้ามาสัมผัสแล้วพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ขึ้นมาเพื่อการพักผ่อน นำข่าวสารแห่งความงามของ
ดินแดนกลางหุบเขา ไปบอกเล่าให้กับคนจากอีกซีกโลกได้รับรู้ เมื่อพวกเขาหมดภารกิจบนดินแดนอินโดจีน จนดาลัด
กลายเป็นเมืองตากอากาศทางภาคใต้เวียดนาม 
นำท่านสัมผัสประสบการณ์สุดตื่นเต้นโดยการ นั่งรถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอันร่มรื่นเขียวชอุ่มลงสู่หุบเขา
เบื้องล่าง เพื่อชมและสัมผัสกับความสวยงามของ น้ำตกดาตันลา (Datanla Waterfall) (ราคาทัวร์รวมบริการนั่ง
รถรางแล้ว) อยู่ห่างจากตัวเมืองดาลัดไปทางทิศใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นน้ำตกไม่ใหญ่มากแต่มีความสวยงาม 
น้ำตกแห่งนี้จะเป็นน้ำตกที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดและไม่ควรพลาดในการมาเที่ยวชม 



 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (6) 
 นำท่านชม พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได่ (Bao Dai Palace) เป็นที่ประทับของจักรพรรดิองค์สุดท้ายของ

เวียดนาม ซึ่งก้าวขึ้นสู่บัลลังก์ในปี 2469 ตั้งแต่ครั้งมีพระชนม์เพียง 12 พรรษา เป็นที่ทราบกันดีว่าองค์เบ๋าได่น้ันมักจะ
ใช้เวลาส่วนมากแสวงสำราญจากงานปาร์ตี้ในขณะประทับอยู่ที่เมืองดาลัด โดยพระราชวังฤดูร้อนเบ๋าได่ เริ่มต้ น
ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2476 ประกอบด้วยอาคารอิมพีเรียล 3 หลัง โดยส่วนที่เรียกว่า Dinh 3 เป็นจุดที่โด่งดังและมีคน
มาเยี่ยมชมมากที่สุด แม้จะผ่านการการบูรณะมาแล้ว แต่ภายในอาคารก็ยังคงมีเครื่องเรือนจำนวนมากที่ถูกทิ้งไว้ใน
สภาพเดิม โดยส่วนที่เปิดให้ประชาชนเข้ามาเยี่ยมชมได้นั้น ประกอบด้วยบัลลังก์จักรพรรดิ ห้องทรงงาน ห้องบรรทม 
ห้องอาหาร รวมถึงส่วนที่พักของพระมเหสีด้วย และท่านยังจะได้ชมภาพถ่ายและรูปปั้นของราชวงศ์ที่ถูกจัดแสดงไว้
อีกด้วย (พระราชวังไม่อนุญาตให้บันทึกภาพภายในอาคาร) 
จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้า เพื่อเข้าไปเที่ยวชม วัดตั๊กลัม เป็นวัดพุทธในนิกายเซน แบบญี่ปุ่น ตั้งอยู่บนเทือกเขาเฟืองฮ
ว่าง ภายในบริเวณวัดนอกจากจะมีสิ่งก่อสร้างที่สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว ยังมีการจัดทัศนียภาพ
โดยรอบด้วยสวนดอกไม้ที่ผลิดอกบานสะพรั่ง นับได้ว่าเป็นวิหารซึ่งเป็นที่นิยมและงดงามที่สุดในดาลัด 
นำท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้เมืองหนาว (Dalat Flower Gardens) ดาลัดได้รับการขนานนามให้เป็นเมืองดอกไม้ 
เพราะเมืองแห่งนี้เป็นที่ขึ้นชื่อเรื่องสีสันของดอกไม้อันงดงามหลากหลายสายพันธุ์ อีกทั้งเมืองดาลัดยังมีงานเทศกาล
ดอกไม้ประจำปีอันลือชื่อ ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งจากในและต่างประเทศ โดยสวนดอกไม้เมืองหนาวซึ่งถูก
สร้างขึ้นในปี 2509 นี้ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของทะเลสาบซวนเฮืองที่อยู่ใจกลางเมืองดาลัด ที่สวนดอกไม้เมืองหนาว 
ท่านจะได้พบกับพรรณไม้นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ต้น และกล้วยไม้ รวมถึงดอกไม้กว่า 300 สาย
พันธุ์ ที่ผลัดกันเบ่งบานในช่วงเวลาต่างกันไปในรอบปี นั่นทำให้ไม่ว่าจะไปเยือนสวนแห่งนี้ในช่ วงเวลาใดก็ตาม ก็ยัง

สามารถพบกับดอกไม้สวย ๆ ที่เบ่งบานรอต้อนรับอยู่เสมอ และในบางโอกาสเรายังจะหาซื้อดอกไม้สวย ๆ ที่จัดช่อไว้
อย่างงดงามได้ท่ีสวนแห่งนี้อีกด้วย  

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (7)  

ที่พัก โรงแรม River Prince Dalat ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 



วันที่สี่     นครโฮจิมินห์ - ศาลาไปรษณีย์กลาง - โบสถ์นอร์ทเทอดาม - ถนนคนเดิน Nguyen Hue 
 
เชา้      บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

 นำท่านเดินทางกลับสู่ นครโฮจมินิห ์(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง) 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (9) 

 นำท่านชม ศาลาไปรษณีย์กลาง เป็นอาคารทรงยุโรปภายในสวยงามมาก จากนั้นนำท่านชม โบสถ์นอร์ทเทอดาม 
โบถส์ทรงสูงที่สร้างในสมัยเวียดนามยังอยู่ในอาณานิคมฝรั่งเศสเป็นโบถส์ประจำเมืองไซ่ง่อน อิสระให้ท่านเดินเล่น 
ถนนคนเดิน Nguyen Hue 
 
 
 
 
 
 
 

 
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (10)  

ที่พัก โรงแรม Oscar Saigon ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า     ตลาดเบนทัน - ท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ต - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
 

 
เชา้      บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11) 

 จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งที่ ตลาดเบนทนั กับสินค้าราคาถูกจน  
 ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตเิตนิเซินเญิ้ต ประเทศเวียดนาม เพื่อเดินทางกลับประเทศ

ไทย  
14.00 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดย สายการบิน แบมบู แอร์เวส์ (QH) เที่ยวบินที่ QH325 
15.35 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 

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

 

 

 

 

 

หมายเหตสุ าคญั :  

เน่ืองจากเป็นการจองทัวรล์่วงหนา้ ณ วันเดนิทางจรงิ อาจจะมเีหตกุารณ์ทีท่ าใหไ้ฟลท์บนิลา่ชา้ หรอืเปลีย่นแปลง

เวลาบนิ หากทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรอืตา่งประเทศกอ่นหรอืหลังจากการเดนิทาง โปรดส ารองเวลาใน

การจองตั๋วเครือ่งบนิไวอ้ยา่งต า่ 4-5 ชัว่โมง ทัง้น้ีเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ่้าย

ทีเ่กดิขึน้ในสว่นของตั๋วเครือ่งบนิทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกับโปรแกรมทัวร ์

 



 

 

บริษัทขอสงวนสทิธิ ์: ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการสลบัโปรแกรมทวัรต์ามความเหมาสม โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ อันเนื่องมาจาก
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย เช่น เหตุการณ์ทางธรรมชาติ การเมือง สภาพการจราจรทั้งทางบกและทางอากาศ 
สถานะห้องพักของแต่ละโรงแรม รวมไปถึงสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย ทั้งนี้ทางเราจะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของ
ลูกค้าเป็นสำคัญ และการบริการของรถบัสนำเที่ยว ตามกฎหมายของเวียดนาม สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลา ได้ 
โดยมัคคเุทศก์และคนขับจะเปน็ผู้บรหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ ๆ เป็นหลกั จึงขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง  

อตัราคา่บรกิารรวม 
✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน  

✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  
✓ โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  
✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ    
✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
✓ ค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 
✓ ค่าเบ้ียประกันโควิด -19 ในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินค่ารักษาพยาบาล 50,000 US 

(ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศ) 
✓ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  
✓ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด           ค่ามินิบาร์ในห้อง
และค่าพาหนะต่าง ๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสำหรับคนไทย กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางเวียดนามได้
ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไม่เกิน 30 วัน) 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสำหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินน้ัน ๆ กำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน  
 

 

 

 



เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน  : 

 มัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 1 วัน  กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 30 วัน 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน  

 ส่วนท่ีเหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

• หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่น่ังให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ 

• หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

• เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด
นี้แล้ว 

• หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ 

• ส่งรายชือ่สำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสอืเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพรอ้มยนืยันว่าต้องการเดินทาง
ท่องเทีย่วทรปิใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่สง่สำเนาหนังสอืเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบรษิทัฯขอ
สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋ว
เครื่องบินทั้งสิ้น 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้าหากไม่
มั่นใจโปรดสอบถาม 

 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

✓ เนื่องจากยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง  
ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วัน 

✓ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และ
ค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ 

✓ ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด  
✓ หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วน

หนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง นโยบายห้ามเข้าออกประเทศฯลฯ 
✓ กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อนออกเดินทาง 

กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสำคัญด้วย กรุณาสอบถามกับ
เจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

✓ กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดำเนินการ
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการดำเนินการจองครั้งแรก ตามจำนวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
 
 
 



หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท  

1. กรณีผู้ร่วมคณะยินดีที่จะเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ ไม่มีหัวหัวหน้าทัวร์  (มีไกด์ท้องถิ่นตลอดการเดินทางที่
เวียดนาม) 

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,การ

ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และ 

อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อย

แล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดย

อาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ท่ีพัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบรษิัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดนิทาง มิฉะนั้น

บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่าง ๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่าน

การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้อง
ให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเด่ียว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการ
ท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความ
ร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1 ขวด/ท่าน/วัน  
15. การบริการของรถบัสนำเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ 

โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

16. ในกรณีที่พาสปอร์ตของท่านชำรุด หรือมีตราปั้มใดๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง และสายการบินแจ้งว่าไม่สามารถใช้เดินทางได้ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากทางบริษัทได้มีการชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดไปเรียบรอ้ย
แล้ว 

 

 



หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด  -> https://lin.ee/5nDHUO6 

➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ไดเ้ช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรือโทร 02-234-5936 
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