
 

 

รหัสทัวร TTN1904037 
ทัวรเวียดนามใต โฮจิมินห ดาลดั มุยเน 4 วัน 3 คืน (VN) 
บินตรงสูนครโฮจิมินห โดยเวียดนาม แอรไลน 
น่ังรถราง สูน้ําตกดาทันลา 
ผจญภัย..ทะเลทรายขาว และทะเลทรายแดง 
สัมผัสอากาศเย็น และความโรแมนติกที่เมืองดาลัด 
ชมความงามของแกรนดแคนยอนเวียดนาม 
สนุกสนานกับการชอปปم�งในตลาดเบนถั่ญ 
 

 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

 

 
**ราคานี้ไมรวมคาทิปไกดและคนขับ รวมเปน 1,000 บาท ตอคนลูกคา 1 ทาน  
ในสวนของหัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทย ตามแตทานจะเห็นสมควร** 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ ราคาเด็ก พักเด่ียว 
11-14 ตลุาคม 2562 12,888 12,888 4,000 
19-22 ตุลาคม 2562 10,888 10,888 4,000 
20-23 ตลุาคม 2562 13,888 13,888 4,000 

01-04 พฤศจิกายน 2562 12,888 12,888 4,000 
02-05 พฤศจิกายน 2562 12,888 12,888 4,000 
15-18 พฤศจิกายน 2562 12,888 12,888 4,000 
16-19 พฤศจิกายน 2562 12,888 12,888 4,000 

29 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2562 12,888 12,888 4,000 
30 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม 2562 12,888 12,888 4,000 

06-09 ธันวาคม 2562 13,888 13,888 4,000 
07-10 ธันวาคม 2562 13,888 13,888 4,000 
13-16 ธันวาคม 2562 12,888 12,888 4,000 
14-17 ธันวาคม 2562 12,888 12,888 4,000 
26-29 ธันวาคม 2562 18,888 18,888 4,000 
28-31 ธันวาคม 2562 18,888 18,888 4,000 

29 ธันวาคม-01 มกราคม 2563 18,888 18,888 4,000 
30 ธันวาคม-02 มกราคม 2563 18,888 18,888 4,000 

10-13 มกราคม 2563 12,888 12,888 4,000 
11-14 มกราคม 2563 12,888 12,888 4,000 
23-26 มกราคม 2563 18,888 18,888 4,000 
25-28 มกราคม 2563 18,888 18,888 4,000 

01-04 กุมภาพันธ 2563 17,888 17,888 4,000 
07-10 กุมภาพันธ 2563 12,888 12,888 4,000 
14-17 กุมภาพันธ 2563 12,888 12,888 4,000 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ ราคาเด็ก พักเดี่ยว 
21-24 กุมภาพันธ 2563 12,888 12,888 4,000 

28 กุมภาพันธ-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 



 

 

วันแรก      สนามบินสุวรรณภูมิ – นครโฮจิมินห – ฟานเทียด (มุยเน) 
 
09.00 น. คณะพรอมกันทีส่นามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารรับรองผูโดยสารระหวาง

ประเทศ ชั ้น 4 ประตู 6 เคานเตอร (L) สายการบินเวียดนามแอรไลน 
เจาหนาท่ีบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารแกทาน  

11.20 น.        ออกเดินทางสูนครโฮจิมินห ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
โดยเที่ยวบินที่ VN 600 สายการบินเวียดนามแอรไลน (มีบริการอาหารบน
เคร่ือง) (1) 

13.00 น. เดินทางถึง สนามบินเตินเซนเหยิด นครโฮจิมินห เมืองใหญอันดับหนึ ่งของ
ประเทศเวียดนามซึ่งตั้งอยูบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแมนํ้าโขง เปนศูนยกลาง
ทางดานเศรษฐกิจของประเทศ หลังผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว  

เที่ยง บริการอาหารวาง บั๋นหมี ขนมปงฝรั่งเศสไตล เวียดนาม (2) 
     นําทานเดินทางตอโดยรถบัสปรับอากาศสูเมืองมุยเน เมืองชายหาดริมทะเล 

(ระยะทางประมาณ 200 กม.ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชม.) 
คํ่า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (3) 
ที่พัก            โ ร งแรม  OCEAN FRONT HOTEL MUINE ระดั บ  3  ดาว  หรื อ

เทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (4) 
จากน้ัน  นําทานเดินทางสู ทะเลทรายแดง ที่เกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีชมพูแดงจน

กลายเปนลานทรายกวางที่มีช่ือเสียงของเมืองมุยเน และนําทานชม“แกรนดแคน
ยอนแหงเวียดนาม”ลาํธาร FAIRY STREAM ซึ่งจากภูเขาหินทรายขนาดใหญ 
ถูกกดัเซาะของน้ํามานานวัน จนเปนรองกวางกวา 20 เมตร มีช้ันหิน ชั้นทรายสีสัน
สวยงามที่สวยงามคลายๆกับแพะเมืองผีของประเทศไทย และมีลําธารเล็กๆระดับ
น้ําประมาณขอเทา ซึ่งพัดพาตะกอนทรายสีแดงไหลออกไปสูทะเล (เน่ืองจากตอง
เดินทางเปลาผานลาํธารน้ีเพ่ือชมบรรยากาศ ดังน้ันทานควรเลอืกสวมใส
รองเทาที่สะดวกแกการเดิน) 
จากน้ันนําทานเดินทางสู ทะเลทรายขาว เนินภูเขาทรายสีขาวกระจางตา มองไป
ทางไหนก็ จะเห็นเพียงผืนทรายอันกวางใหญ  และทองฟ�าเทาน้ัน ไมไกลกันมี
แหลงน้ําจืด (โอเอซิส) สําหรับใหนักทองเที่ยวใชพักผอนถายรูปและชมวิว ซึ่งจะทํา
ใหทานไดเพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลาย ไมวาจะเปนการเชารถจี๊ปหรือ  รถ 
ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกับการเลนแซนดดูนลื่นไถลจากจากเนินทราย
สูงกวา 40 เมตร ( คาใชจายในการกิจกรรมตางๆและคาทิปยังไมรวมใน
คาบริการทัวร รถจิ๊บนั่งได 5ทาน/คัน ราคาคันละ 700,000 ดอง เงินไทย 
1,200บาท ) 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) 
บาย นําทานออกเดินทางสู เมืองดาลัด ดินแดนเจาของสมญานาม“ปารีสแหงอินโดจีน”

ซึ่งตั้งอยูในจังหวัดลามดง ระดบัความสูงกวา 1,500 เมตรจากระดับน้ําทะเลและมี
อากาศคอนขางเย็นตลอดทั้งป โอบลอมดวยหุบเขาสูง แวดลอมไปดวยไรกาแฟ 
สวนดอกไมเมืองหนาวและป�าสน ตัวอาคารบานเรือนลวนปลูกสรางในแบบ
สถาปตยกรรมแบบฝร่ังเศส เน่ืองจากชวงน้ันเวียดนามตกเปนเปนเมอืงอาณานิคม
ของฝร่ังเศส เมืองน้ีคือแหลงพักตากอากาศยอดนิยมของชาวฝร่ังเศสและเศรษฐี
น่ันเอง (ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 4 
ช่ัวโมง)  

จากน้ัน เดินทางถึงเมืองดาลัด นําทานชม เจดียมังกร (dragon pagoda) เปนวัดพุทธ
นิกายเซนที่มีชื่อเสียงของเวียดนาม ภายในประกอบไปดวยหอระฆังที่สูงที่สุดใน
เวียดนามที่มีความสูงถึง 37 เมตร และผนังดานบนภายในวิหารยังมีภาพจิตรกรรม



 

 

ฝาผนังสีสันสดใส บอกเลาเรื่องราวพุทธประวัติตั้งแตประสูติ ตรัสรู และปรินิพพาน 
นอกจากนี้ ผูที่มาเยือนยังสามารถผอนคลายอารมณ ไดจากการชมทะเลสาบเล็ก 
ๆ และสวนดอกไมไดอีกดวย  

คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร(6) 
จากน้ัน        นําทานเดินทางสู ถนนคนเดิน เมืองดาลัด อิสระใหทานชอปปم�งตาม

อัธยาศัย 
ที่พัก           โรงแรม La Sapinette Hotel Dalat ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา  

 
 
 
 

 
วันที่สาม เมืองดาลัด – สวนดอกไมเมืองหนาว – นั่งกระเชาไฟฟ�า - วัดจรุ กลํา  

–น ํ ้ าตกดาตันลา – พระราชวังฤด ูร อนเบ า ได  –  โบสถ  โดเมนมารี  
- พิเศษ!ใหทุกทานไดชิมไวนแดงของดาลัด 

 
เชา     บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (7) 

จากน้ัน นําทานเที่ยวชม DALAT FLOWER GARDENS หรือ สวนดอกไมเมือง
หนาว ดาลัดไดรับการขนานนามใหเปนเมืองแหงดอกไม ท่ีน่ีจึงมีดอกไมบานสะพรั่ง
ไปท่ัวเมืองตลอดท้ังป และหากตองการท่ีจะเห็นพรรณไมของดาลัดก็จะตองไป สวน
ดอกไมเมืองหนาว ที่ไดทําการรวบรวมไวอยางมากมายทั้งไมดอก ไมประดับ ไมตน 
และกลวยไม ที่มีมากมาย  

 จากน้ันนําทานเดินทางสู สถานีกระเชาไฟฟ�าเคเบิลคาร กระเชาไฟฟ�าแหงนี้เปน
กระเชาไฟฟ�าที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนาม  และมีความปลอดภัยสูง
ที่สุดทานจะได ชมวิว ของเมืองดาลัด ที่มองเห็นได ท้ังเมือง ที่ต้ังอยูทามกลางหุบ
เขาอันสวยงาม  จากนั้นนําทาน ชมวัดจรุกลํา เปนวัดที่สรางอยูบนเนินเขาเหนือ 
ทะเลสาบเตวียนลาม แวดลอมไปดวยใบไมดอกไม นานาพันธุ กับทิวสนท่ียืนตน
ตระหงานปกคลุมทุกหุบเขา สมควรแกเวลานําทานสัมผัสประสบการณสุดตื่นเตน
โดยการนั่งรถราง (Roller Coaster) ผานผืนป�าอันรมร่ืนเขียวชอุมลงสูหุบเขา
เบ้ืองลาง เพื่อชมและสัมผัสกับความสวยงามของ นํ้าตกดาตนัลา (Datanla 
Waterfall) อยูหางจากตัวเมืองดาลัดไปทางทิศใตประมาณ 5 กิโลเมตร เปน



 

 

น้ําตกไมใหญมากแตมีความสวยงาม น้ําตกแหงน้ีจะเปนนํ้าตกที่มีนักทองเที่ยวมา
เยือนมากที่สุดและไมควรพลาดในการมาเที่ยวชม  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8) 
บาย นําทานชม พระราชวังฤดูรอนของจักรพรรดิเบาได เปนที่ประทับของจักรพรรดิ

องคสุดทายของเวียดนาม ซึ่งกาวขึ้นสูบัลลังกในป 2469 ตั้งแตครัง้มีพระชนม
เพียง 12 พรรษา เปนที่ทราบกันดีวาองคเบาไดนั้นมักจะใชเวลาสวนมากแสวง
สําราญจากงานปารตี้ในขณะประทับอยูท่ีเมืองดาลัด โดยพระราชวังฤดูรอนเบาได 
เร่ิมตนกอสรางเม่ือป พ.ศ.2476 ประกอบดวยอาคารอิมพีเรียล 3 หลัง โดยสวนที่
เรียกวา Dinh 3 เปนจุดที่โดงดังและมีคนมาเยี่ยมชมมากที่สุด แมจะผานการการ
บูรณะมาแลว แตภายในอาคารก็ยังคงมีเครื่องเรือนจํานวนมากที่ถูกทิ้งไวในสภาพ
เดิม โดยสวนที่เปดใหประชาชนเขามาเยี่ยมชมไดน้ัน ประกอบดวยบัลลังก
จักรพรรดิ หองทรงงาน หองบรรทม หองอาหาร รวมถึงสวนที่พักของพระมเหสี
ดวย และทานยังจะไดชมภาพถายและรูปปم�นของราชวงศที่ถกูจัดแสดงไวอีกดวย 
(พระราชวังไมอนุญาตใหบันทึกภาพภายในอาคาร) 
จากน้ันนําทานชมความสวยงามของ โบสถโดเมนเดมารี ตั้งอยูบริเวณเนินเขา
เต้ียๆ บนถนนโงเกวี่ยนตัวอาคารเปนสีชมพู สรางขึ้นในระหวางป พ.ศ. 2483 – 
2485 โดยภริยาของผูวาการอินโดไชนาชาวฝรั่งเศส จากน้ันแมชีของทาง
คอนแวนตเร่ิมมีรายไดจากการการปลูกและขายพืชผักผลไม แตภายหลังไดเปลี่ยน
ใหเปนสวนดอกเพ่ือรองรับนักทองเท่ียวที่เปนคริสตศาสนิกชน และคนทั่วไป  

คํ่า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  (9) พิเศษ!ใหทุกทานไดชิมไวนแดงของดาลดั 
พักที่  โรงแรม   La Sapinette Hotel Dalat ระดับ  4  ดาว หรือเทียบเทา  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

วันที่สี่ เมืองดาลัด – เมืองโฮจิมินห – โบสถนอรทเทอดาม – ศาลาไปรษณียกลาง 
- ชอปปم�งตลาดเบนถัน-สนามบินสุวรรณภูมิ พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ�ตนานาชาติ 

 
เชา      บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (10) 
 หลังรับประทานอาหารนําทานเขาสูสนามบินเมืองดาลัด 
08.30 น.  ออกเดินทางสูนครโฮจิมินห โดยสายการบินเวียดนามแอรไลน เที่ยวบินที่ VN 
1381 
09.20 น.  เดินทางถึงสนามบนิเตินเซนเหยิดนครโฮจิมินห หลังผานการตรวจทางสนามบิน

เรียบรอย  
แลวนําทานเดินทางสูเมืองโฮจิมินห 

11.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ�ตนานาชาติ (11) 
บาย  จากน้ันนําทานชม โบสถนอรทเทอดาม โบถสทรงสูงที่สรางในสมัยเวียดนามยังอยู

ในอาณานิคมฝรั่งเศสเปนโบถสประจําเมืองไซงอนและใกลๆกันนําทานชม ศาลา
ไปรษณียกลาง เปนอาคารทรงยุโรปภายในสวยงามมากจากน้ันผานชม อนุสาวรีย
ทานประธานโฮจิมินห ซึ่งตั้งอยูหนาศาลาวาการ กอสรางดวยสถาปตยกรรมแบบ
ฝรั่งเศสดวยเชนกัน จากนั้นอิสระใหทานไดชอปปم�งที่ ตลาดเบนทัน กับสินคาราคา
ถูกจน สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 

16.50 น.  ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเวียดนามแอรไลน เที่ยวบินที่ VN 
603  
(มีบริการอาหารบนเครือ่ง) 

18.30 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ  
 
 
 
 
 
 

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



 

 

**ราคาไมรวมคาทิป ทานละ 1,000บาท** 
ในสวนของหัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทย ตามแตทานจะเห็นสมควร 

* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ 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-กลับกรุงเทพฯ – โฮจิมินห // ดาลัด - โฮจิมินห – กรุงเทพชั้นประหยัด 
 คารถโคชปรับอากาศ  
 โรงแรมท่ีพักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
 คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
 คาเบี ้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที ่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผู เดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เครื่องด่ืม คาซักรีด           คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศเวียดนาม กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง 
(เนื่องจากทางเวียดนามไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศใหกับคนไทยสําหรับผูที่
ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไมเกิน 30 วัน) 



 

 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

× คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,000 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความ
พึงพอใจของทาน 

× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 
 
เดินทางขึ้นตํ่า 20 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไป
ในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

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

 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
 หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม

มีเงื่อนไข 
 เมื ่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับ

เงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 
 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงาน

ขายมาทางแฟกซ 
 



 

 

 สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย
เซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง
, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด
ชื่อ-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
สงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว 
ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ 
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและ
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผู

รวมคณะไมถึง 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 อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื ่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที ่เขาพัก  โดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของ
ผูท่ีพัก ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

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

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วันเสาร
อาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดย
เปนดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจาก
ผูเดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวัน 
15. การบริการของรถบัสนําเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถใหบริการวันละ 

10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

16. ในกรณีที่พาสปอรตของทานชํารุด และสายการบินแจงวาไมสามารถเดินทางได ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไมวากรณีใดๆทั้งสิน เนื่องจากทางบริษัทไดมีการชําระคาใชจาย
ทั้งหมดไปเรียบรอยแลว 

 
 



 

 

ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร.................................................................................. วันเดินทาง........................................ 

ช่ือผูติดตอ (ผูจอง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเดินทางทั้งหมด.................คน   (ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุต่ํากวา 12 ป..............ทาน) 

จํานวนหองพักที่ใชทั้งหมด.............หอง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายช่ือผูเดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนังสือเดนิทาง เรียงตามหองพัก) 

 
หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอ่ืนตามที่ทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร   ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหมู  ไมทานสัตวปก  ทานมังสาวิรัต 

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

ขาพเจารับทราบเงือ่นไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 
 

ลงช่ือ.............................................................ผูจอง 
(..............................................................) 

ลําดับ ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วันเกิด (ว/ด/ป) 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    


