
 

 

รหัสทัวร TTN1903069 

ทัวรเวียดนามใต ดาลัด มุยเน 3 วัน 2 คืน (VZ) 
ชมเมืองมุยเน   ลําธารนางฟ�า แกรนดแคนยอนแหงเวียดนาม 
สัมผัสทะเลทรายแดงและน่ังรถจิ๊บลุยทะเลทรายขาวที่ใหญที่สุด 
น่ังรถรางชมความสวยงามของน้ําตกดาตันลา   ขึ้นกระเชาชมวัดต๊ักลัม 
ชิมไวนแดงขึ้นช่ือของเวียดนาม   ชมสวนดอกไมเมอืงหนาว 

มีน้ําด่ืมบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด 

 



 

 

สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสูเวียดนาม ดวยสายการบินเวียดเจ็ทแอร 
 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ ราคาเด็ก พักเด่ียว 
05-07 สิงหาคม 2562 8,999 8,999 2,500 

07-09 สิงหาคม 2562 8,999 8,999 2,500 

14-16 สิงหาคม 2562 8,999 8,999 2,500 

17-19 สิงหาคม 2562 9,999 9,999 2,500 

21-23 สิงหาคม 2562 8,999 8,999 2,500 

28-30 สิงหาคม 2562 8,999 8,999 2,500 

04-06 กันยายน 2562 8,999 8,999 2,500 

11-13 กันยายน 2562 8,999 8,999 2,500 

14-16 กันยายน 2562 9,999 9,999 2,500 

20-22 กันยายน 2562 9,999 9,999 2,500 

31 ตุลาคม-02 พฤศจิกายน 2562 9,888 9,888 2,500 

02-04 พฤศจิกายน 2562 9,888 9,888 2,500 

03-05 พฤศจิกายน 2562 8,999 8,999 2,500 

07-09 พฤศจิกายน 2562 9,888 9,888 2,500 

10-12 พฤศจิกายน 2562 7,999 7,999 2,500 

14-16 พฤศจิกายน 2562 9,888 9,888 2,500 

17-19 พฤศจิกายน 2562 8,999 8,999 2,500 



 

 

 

21-23 พฤศจิกายน 2562 9,888 9,888 2,500 

23-25 พฤศจิกายน 2562 9,888 9,888 2,500 

24-26 พฤศจิกายน 2562 8,999 8,999 2,500 

28-30 พฤศจิกายน 2562 9,888 9,888 2,500 

01-03 ธันวาคม 2562 8,999 8,999 2,500 

05-07 ธันวาคม 2562 10,888 10,888 2,500 

12-14 ธันวาคม 2562 9,888 9,888 2,500 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ ราคาเด็ก พักเด่ียว 
14-16 ธันวาคม 2562 9,888 9,888 2,500 

15-17 ธันวาคม 2562 8,999 8,999 2,500 

19-21 ธันวาคม 2562 9,888 9,888 2,500 

22-24 ธันวาคม 2562 8,999 8,999 2,500 

26-28 ธันวาคม 2562 9,888 9,888 2,500 

27-29 ธันวาคม 2562 11,888 11,888 3,500 

02-04 มกราคม 2563 9,888 9,888 2,500 

04-06 มกราคม 2563 9,888 9,888 2,500 

05-07 มกราคม 2563 8,999 8,999 2,500 

09-11 มกราคม 2563 9,888 9,888 2,500 

12-14 มกราคม 2563 8,999 8,999 2,500 



 

 

 

16-18 มกราคม 2563 9,888 9,888 2,500 

17-19 มกราคม 2563 9,888 9,888 2,500 

19-21 มกราคม 2563 8,999 8,999 2,500 

23-25 มกราคม 2563 9,888 9,888 2,500 

25-27 มกราคม 2563 11,888 11,888 3,500 

26-28 มกราคม 2563 11,888 11,888 3,500 

30มกราคม-01กุมภาพันธ 2563 9,888 9,888 2,500 

02-04 กุมภาพันธ 2563 8,999 8,999 2,500 

06-08 กุมภาพันธ 2563 9,888 9,888 2,500 

13-15 กุมภาพนัธ 2563 9,888 9,888 2,500 

14-16 กุมภาพันธ 2563 9,888 9,888 2,500 

15-17 กุมภาพันธ 2563 9,888 9,888 2,500 

16-18 กุมภาพันธ 2563 8,999 8,999 2,500 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ ราคาเด็ก พักเด่ียว 
20-22 กุมภาพันธ 2563 9,888 9,888 2,500 

23-25 กุมภาพันธ 2563 8,999 8,999 2,500 

27-29 กุมภาพันธ 2563 9,888 9,888 2,500 

28 กุมภาพันธ-01 มีนาคม 2563 9,888 9,888 2,500 

01-03 มีนาคม 2563 8,999 8,999 2,500 



 

 

 
**จอยแลนด ไมเอาตัว๋เครื่องบิน หัก 2,000 บาท/ทาน** 

*ตั๋วเครื่องบินสําหรับ Infant 2,000 บาท/ทาน* 
 

ราคานี้ไมรวมคาทิปไกดและคนขับ รวมเปน 800 บาท ตอคนลกูคา 1 ทาน ในสวนของ
หัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทย ตามแตทานจะเห็นสมควร** 

 
 

วันแรก      กรุงเทพฯ – ทาอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง เมืองดาลัด - เมืองมุยเน-ลํา
ธารนางฟ�า-ทะเลทรายแดง-หมูบานชาวประมง 

 
08.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตูทางเขา

หมายเลข 3 เคานเตอร E สายการบินเวียดเจ็ทแอร (VZ)  โดยมีเจาหนาที่คอย
จัดเตรียมเอกสารการเดินทางสําหรับทุกทานและนําทานโหลดสัมภาระ  

 

05-07 มีนาคม 2563 9,888 9,888 2,500 

07-09 มีนาคม 2563 9,888 9,888 2,500 

08-10 มีนาคม 2563 8,999 8,999 2,500 

12-14 มีนาคม 2563 9,888 9,888 2,500 

13-15 มีนาคม 2563 9,888 9,888 2,500 

15-17 มีนาคม 2563 8,999 8,999 2,500 

19-21 มีนาคม 2563 9,888 9,888 2,500 

22-24 มีนาคม 2563 8,999 8,999 2,500 

26-28 มีนาคม 2563 9,888 9,888 2,500 



 

 

11.10 น. ออกเดินทางสู ท าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง เมืองดาลัด ประเทศ
เวียดนาม โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ940  

 
12.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง เมืองดาลัด ประเทศเวียดนาม 

ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร เรียบรอยแลวนําทานรับสัมภาระ 
หลังจากนั้นนําทานเดินทางสูตัวเมืองดาลัด เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน (เวลา
ทองถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาทองถิ่นประเทศไทย)  

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูเฝอเวียดนาม (1) 

 
 หลังอาหารกลางวัน นําทานเดินทางสู เมืองมุยเน (Mui Ne) ตั้งอยูชายฝم�งทะเล

ของมณฑลบิ ่ญถวน (Binh Thuan) ในภูมิภาคภาคกลางตอนใต ของประเทศ
เวียดนาม ใชเวลาเดินทางสูเมืองมุยเนประมาณ 3- 4 ชั่วโมง เมืองแหงนี้มีชื่อเสียง
ในเรื่องของชายหาดทอดยาว สวยงาม และเงียบสงบ บริเวณชายหาดยาวประมาณ 
10 กิโลเมตร รมรื่นไปดวยตนมะพราวริมชายหาดมากมาย ชาวบานยังคงมีวิถีชีวิต
แบบเรียบงาย มีอาชีพหลักคือการทําประมง ภาพของเรือหาปลาที่ออกลองลอยไป
กลางทะเลในรุงสาง และกลับมายังฝم�งในยามเย็น เปนภาพที่ปรากฏที่น่ีทุกวัน ทําให
ชายทะเลมุยเนมีบรรยากาศผอนคลาย นาพักผอน ที่แหงนี้จึงกลายเปนสถานที่พัก
ตากอากาศในฝนของนักทองเที่ยวทุกคน จากนั้นนําทานสู ลําธารนางฟ�า ( Fairy 
Stream) หรือแกรนดแคนยอนแหงเวียดนาม ซึ่งจากภูเขาหินทรายขนาดใหญ ถูก
กัดเซาะของนํ้ามานานวัน จนเปนรองกวางกวา 20 เมตร มีชั้นหิน ชั้นทรายสีสัน
สวยงามที่สวยงามคลายๆกับแพะเมืองผีของประเทศไทย และมีลําธารเล็กๆระดับ
นํ้าประมาณขอเทา ซึ่งพัดพาตะกอนทรายสีแดงไหลออกไปสูทะเล (เนื่องจากตอง
เดินทางเปลาผานลําธารนี ้เพื่อชมบรรยากาศ ดังนั ้นทานควรเลือกสวมใส
รองเทาที่สะดวกแกการเดิน)  
 จากนั้นนําทานเดินทางสู ทะเลทรายแดง ซึ่งอยูใกล ชายทะเล ทําใหเกิดเม็ดทราย
ละเอียดราวกับแป�ง มองเห็นเปนสีแดง เราจะไดเห็นความงดงามของเนินทรายที่
เปลี่ยนรูปรางไปตามแรงลม ไปแตละครั้ง เราก็จะเห็นภาพแตกตางจากเดิม ผานชม 
หมูบานชาวประมง จะไดเห็นวิถีชีวิตชาวประมงแบบดั้งเดิม กับเรือประมงที่เรียง



 

 

รายอยูนับรอย กวางไกลสุดลูกหูลูกตาที่อบอวนไปดวยบรรยากาศแบบชาวประมง
เวยีดนามแทๆ ซึ่งกลับเขาฝم�งหลังออกหาปลาในยามเย็น 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง (2)  
ที่พัก โรงแรม Peace Resort ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 

 
วันที่สอง เมืองมุยเน - ทะเลทรายขาว(รวมคารถจิ๊บลุยทะเลทราย) - เมืองดาลัด – นั่ง

รถรางชมนํ้าตกดาตันลา-พระราชวังฤดูรอนของจักรพรรดิเบาได-นั่งกระเชา
ชมวัดตั๊กลัม-เครซี่เฮาส (Crazy House) - ตลาดไนทบารซา พิเศษ! ชิมไวน
แดงของดาลัด 

 
เชา      บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 

 จากนั้นนําทานเดินทางสู ทะเลทรายขาว ทะเลทรายที่ไดรับสมญานามวาเปน ซา
ฮาราแหงเวียดนาม เปนทะเลทรายที่ใหญที่สุดของเวียดนาม เม็ดทรายขาวละเอียด
ราวกับวาไดไปซาฮารา ไม 
ไกลกันมีแหลงน้ําจืด (โอเอซิส) สําหรับใหนักทองเที่ยวใชพักผอน ถายรูป และชมวิว 
ใหทานจะไดเพลิดเพลินกับกิจกรรมน่ังรถจี๊ปชมทะเลทราย ดวยคนขับรถผูเชียวชาญ 
(ราคาทัวรรวมบริการนั่งรถจี๊ปแลว) สมควรแกเวลานําทานเดินทางกลับสู เมือง
ดาลัด ชื่อ ดาลัด มาจากคํา 2 คํา คือ ดา หมายถึงแหลงกําเนิดหรือแมนํ้ากามลี 
สวนคําวา ลัด เปนชื่อของชนกลุมนอยเผาหนึ่งที่อยูอาศัยอยูที่น่ี ดาลัดเปนเมือง
เล็กๆตั้งอยูบนที่ราบสูงทางภาคใตของเวียดนาม ในอดีตเปนเพียงดินแดนหางไกล
ความเจริญที่ชาวบานอยูกันอยางสงบ ที่ไมมีความเจริญของเมืองใหญกลํ้ากราย แต
แลวเมืองในหุบเขาเล็กๆ ก็ตองเริ่มเปดเผยความบริสุทธิ์ใหคนภายนอกไดประจักษ 



 

 

เมื่อชนชั้นปกครองชาวฝรั่งเศสไดเขามาสัมผัสแลวพัฒนาพื้นที่ตางๆ ขึ้นมาเพื่อการ
พักผอน นําขาวสารแหงความงามของดินแดนกลางหุบเขา ไปบอกเลาใหกับคนจาก
อีกซีกโลกไดรับรู เมื่อพวกเขาหมดภารกิจบนดินแดนอินโดจีน จนดาลัดกลายเปน
เมืองตากอากาศทางภาคใตเวียดนาม 

 นําทานสัมผัสประสบการณสุดตื่นเตนโดยการนั่งรถราง (Roller Coaster) ผาน
ผืนป�าอันรมรื่นเขียวชอุมลงสูหุบเขาเบ้ืองลาง เพ่ือชมและสัมผัสกับความสวยงาม
ของ นํ้าตกดาตันลา (Datanla Waterfall) อยูหางจากตัวเมืองดาลัดไปทางทิศ
ใตประมาณ 5 กิโลเมตร เปนน้ําตกไมใหญมากแตมีความสวยงาม น้ําตกแหงน้ีจะ
เปนน้ําตกที่มีนักทองเท่ียวมาเยือนมากที่สุดและไมควรพลาดในการมาเที่ยวชม  

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง (4) 
 
 หลังอาหารกลางวันนําทานชม พระราชวังฤดูรอนของจักรพรรดิเบาได เปนที่

ประทับของจักรพรรดิองคสุดทายของเวียดนาม ซึ่งกาวขึ้นสูบัลลังกในป 2469 
ตั้งแตคร้ังมีพระชนมเพียง 12 พรรษา เปนที่ทราบกันดีวาองคเบาไดน้ันมักจะใช
เวลาสวนมากแสวงสําราญจากงานปารตี้ในขณะประทับอยูท่ีเมืองดาลัด โดย
พระราชวังฤดรูอนเบาได เร่ิมตนกอสรางเมื่อป พ.ศ.2476 ประกอบดวยอาคาร
อิมพีเรียล 3 หลัง โดยสวนที่เรียกวา Dinh 3 เปนจุดที่โดงดงัและมีคนมาเยี่ยมชม
มากที่สุด แมจะผานการการบูรณะมาแลว แตภายในอาคารก็ยังคงมเีครื่องเรือน
จํานวนมากที่ถูกทิ้งไวในสภาพเดิม โดยสวนที่เปดใหประชาชนเขามาเยี่ยมชมไดน้ัน 
ประกอบดวยบัลลังกจกัรพรรดิ หองทรงงาน หองบรรทม หองอาหาร รวมถึงสวนที่
พักของพระมเหสีดวย และทานยังจะไดชมภาพถายและรูปปم�นของราชวงศที่ถกูจัด
แสดงไวอีกดวย (พระราชวังไมอนุญาตใหบันทึกภาพภายในอาคาร) 
จากน้ัน นําทานขึ้นกระเชา เพ่ือเขาไปเที่ยวชม วัดตั๊กลัม เปนวัดพุทธในนิกายเซน 
แบบญี่ปุ�น ตั้งอยูบนเทือกเขาเฟองฮวาง ภายในบริเวณวัดนอกจากจะมีสิ่งกอสรางที่
สวยงาม สะอาด เปนระเบียบเรียบรอยแลว ยังมีการจัดทัศนียภาพโดยรอบดวยสวน
ดอกไมที ่ผลิดอกบานสะพรั่ง นับไดวาเปนวิหารซึ่งเปนที่นิยมและงดงามที่สุดใน
ดาลัด  

 



 

 

ชมบานตุกตาและแกลลอรี่ศิลปะหรือที่เรียกวา เครซี่เฮาส (Crazy House) ซึ่ง
เปนที่โดงดังดวยแนวความคิดอันแปลกแหวกแนว ในรูปแบบเหมือนกับบานตนไม 
ผลงานการออกแบบของสถาปนิกDang Viet Nga ลูกสาวประธานาธิบดีคนที่ 2 
ของเวียดนาม ซึ่งเรียนจบสถาปตยกรรมมาจากฝรั่งเศส โดยไดแรงบันดาลใจจาก
นิยายเรื่องดัง “Alice in the Wonderland” เริ่มกอสรางในป 2533 ภายในเคร
ซี่เฮาสประกอบไปดวยหองขนาดเล็กกวา 10 หอง ที่มีธีมแยกแตกตางกันออกไป 
และที่น่ีทานจะไดพบกับความประทับใจจากการเยี่ยมชมที่ตองใชเสนทางทั้งอุโมงค 
บันได และยังจะไดพบกับเหลาสัตวตาง ๆ ที่สรางขึ้นจากคอนกรีต รวมทั้งหากเรา
โชคดีก็อาจจะไดมีโอกาสพบปะและพูดคุยกับ Dang Viet Nga เจาของผลงานการ
ออกแบบที่น่ีอีกดวย 
 
 
 
 
 

 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (5) พิเศษ!ใหทุกทานไดชิมไวน
แดงของดาลัด  

 หลังอาหารคํ่า ใหเวลาทานไดเดินชอปปم�งซื ้อของฝากและสัมผัสบรรยากาศชวง
กลางคืนของเมืองดาลัด ณ ตลาดไนทบารซา 

ที่พัก  โรงแรม Dragon King ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
วันที่สาม เมืองดาลัด – สวนดอกไมเมืองหนาว - ทาอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง 

เมืองดาลัด – กรุงเทพฯ 
 
เชา      บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 
  

หลังอาหารเชา นําทานเดินทางสู สวนดอกไมเมืองหนาว (Dalat Flower 
Gardens) ดาลัดไดรับการขนานนามใหเปนเมืองดอกไม เพราะเมืองแหงนี้เปนที่



 

 

ขึ้นชื่อเรื่องสีสันของดอกไมอันงดงามหลากหลายสายพันธุ อีกทั้งเมืองดาลัดยังมีงาน
เทศกาลดอกไมประจําปอันลือชื่อ ซึ ่งเปนที่นิยมของนักทองเที่ยวทั้งจากในและ
ตางประเทศ โดยสวนดอกไมเมืองหนาวซึ่งถูกสรางขึ้นในป 2509 น้ี ตั้งอยูทางตอน
เหนือของทะเลสาบซวนเฮืองที่อยูใจกลางเมืองดาลัด ที่สวนดอกไมเมืองหนาว ทาน
จะไดพบกับพรรณไมนานาชนิด ไมวาจะเปนไมดอก ไมประดับ ไมตน และกลวยไม 
รวมถึงดอกไมกวา 300 สายพันธุ ที่ผลัดกันเบงบานในชวงเวลาตางกันไปในรอบป 
นั่นทําใหไมวาจะไปเยือนสวนแหงนี้ในชวงเวลาใดก็ตาม ก็ยังสามารถพบกับดอกไม
สวย ๆ ที่เบงบานรอตอนรับอยูเสมอ และในบางโอกาสเรายังจะหาซ้ือดอกไมสวย ๆ 
ที่จัดชอไวอยางงดงามไดที่สวนแหงน้ีอีกดวย 
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง เมืองดาลัด 
ประเทศเวียดนาม เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย 
 
 
 
 
 

 
13.35 น. เดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน 

VIETJET AIR (VZ) เที่ยวบินที่ VZ941  
15.20 น.     เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
พรอมความประทับใจ 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
**ราคาไมรวมคาทิป ทานละ 800 บาท** 

* ทานใดมีไฟลทบนิภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร * 
** ทั้งนี้เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 



 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจาก
สภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการ
ของรถบัสนําเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง 
มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน
เวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
อัตราคาบริการรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน  
 คารถโคชปรับอากาศ  
 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
 คามัคคุเทศกทองถิน่ และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
 คาเบี ้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที ่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม 
คาซักรีด           คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศเวียดนาม กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง 
(เนื่องจากทางเวียดนามไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศใหกับคนไทยสําหรับผูที่
ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไมเกิน 30 วัน) 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

× คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 800 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึง
พอใจของทาน 

× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 



 

 

 
เดินทางขึ้นตํ่า 20 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไป
ในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

 มัดจําทานละ 5,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทํา
การจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็ม
จํานวน  

 จอยแลนดไมเอาตั๋วหัก 2,000 บาท/ทาน 
 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 

 หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม

มีเงื่อนไข 
 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

และขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 
 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงาน

ขายมาทางแฟกซ 
 

 สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย
เซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง, 
เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-
นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใชในการจองต๋ัวเครื่องบินทั้งสิ้น 

 



 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และ
เหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
เนื่องจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เลื ่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีที ่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถา
ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไม
อาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวม

คณะไมถึง 20ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น

กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก

สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 

การประทวง, การนัดหยุดงาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  



 

 

7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทาง
ไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 
หองพักเด่ียว โดยไมมีคาใชจายเพ่ิม  

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วันเสารอาทิตย 
รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทาง
ในบางครั้งที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวัน 
15. การบริการของรถบัสนําเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถใหบริการวันละ 

10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 



 

 

ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร.................................................................................. วันเดินทาง........................................ 
ชื่อผูติดตอ (ผูจอง) .................................................................. โทร...................................................... 
จํานวนผูเดินทางทั้งหมด.................คน    
(ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป..............ทาน) 
จํานวนหองพักที่ใชทั้งหมด.............หอง   
(TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 
 

รายช่ือผูเดินทาง (กรณุากรอกช่ือไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนังสือเดินทาง เรียง
ตามหองพัก) 

 
 
 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วันเกิด (ว/ด/
ป) 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    



 

 

หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอ่ืนตามที่ทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร   ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหมู  ไมทานสัตวปก  

 ทานมังสาวิรัต 
รายละเอียดอ่ืนๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 
 

ขาพเจารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 
 

ลงชื่อ.............................................................ผูจอง 
 

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


