
 

 

รหัสทัวร TTN2000412 
ทัวรเวียดนามใต ดาลัด มุยเน เปดตัวซุปตาร วาไรตี้ 3วัน 2คืน (VZ) 
เมืองดาลัด - เมืองมุยเน-ลําธารนางฟ�า-ทะเลทรายแดง-หมูบานชาวประมง – สวนดอกไมเมือง
หนาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางการเดินทาง 
 

 

 
**จอยแลนด ไมเอาตัว๋เครื่องบิน หัก 2,000 บาท/ทาน** 
*ต๋ัวเครื่องบินสําหรับ Infant 2,000 บาท/ทาน* 
ราคานี้ไมรวมคาทิปไกดและคนขับ รวมเปน 800 บาท ตอคนลูกคา 1 ทาน ในสวนของ
หัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทย ตามแตทานจะเห็นสมควร** 
 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ ราคาเด็ก พักเด่ียว 
23-25 มกราคม 2563 9,888 9,888 2,500 

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 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 
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 
05-07 มีนาคม 2563 9,888 9,888 2,500 
07-09 มีนาคม 2563 9,888 9,888 2,500 
12-14 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 
26-28 มีนาคม 2563 9,888 9,888 2,500 



 

 

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

 
08.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกนั ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตูทางเขา

หมายเลข 3 เคานเตอร E สายการบินเวียดเจ็ทแอร (VZ)  โดยมีเจาหนาท่ีคอย
จัดเตรียมเอกสารการเดินทางสําหรับทุกทานและนําทานโหลดสัมภาระ  

11.10 น. ออกเดินทางสูทาอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง เมืองดาลัด ประเทศเวียดนาม 
โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ940  

12.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง เมืองดาลัด ประเทศเวียดนาม 
ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร เรยีบรอยแลวนําทานรับสัมภาระ หลังจาก
น้ันนําทานเดินทางสูตัวเมืองดาลัด เพ่ือรับประทานอาหารกลางวัน (เวลาทองถิ่น
ประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาทองถิ่นประเทศไทย)  

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนเูฝอเวียดนาม (1) 
 หลังอาหารกลางวัน นําทานเดินทางสู เมืองมุยเน (Mui Ne) ต้ังอยูชายฝم�งทะเลของ

มณฑลบิ่ญถวน (Binh Thuan) ในภูมิภาคภาคกลางตอนใต ของประเทศเวียดนาม 
ใชเวลาเดินทางสูเมืองมุยเนประมาณ 3- 4 ช่ัวโมง เมืองแหงน้ีมช่ืีอเสียงในเร่ืองของ
ชายหาดทอดยาว สวยงาม และเงียบสงบ บริเวณชายหาดยาวประมาณ 10 กิโลเมตร 
รมร่ืนไปดวยตนมะพราวริมชายหาดมากมาย ชาวบานยังคงมวีิถชีีวิตแบบเรียบงาย มี
อาชีพหลักคือการทําประมง ภาพของเรือหาปลาที่ออกลองลอยไปกลางทะเลในรุง
สาง และกลับมายังฝم�งในยามเย็น เปนภาพท่ีปรากฏท่ีน่ีทุกวัน ทําใหชายทะเลมุยเนมี
บรรยากาศผอนคลาย นาพักผอน ท่ีแหงน้ีจึงกลายเปนสถานท่ีพักตากอากาศในฝน
ของนักทองเที่ยวทุกคน จากน้ันนําทานสู ลําธารนางฟ�า ( Fairy Stream) หรือแก
รนดแคนยอนแหงเวียดนาม ซึ่งจากภูเขาหินทรายขนาดใหญ ถูกกดัเซาะของน้ํามา
นานวัน จนเปนรองกวางกวา 20 เมตร มีชั้นหิน ช้ันทรายสีสันสวยงามท่ีสวยงาม
คลายๆกับแพะเมืองผีของประเทศไทย และมีลําธารเล็กๆระดับน้ําประมาณขอเทา 
ซึ่งพัดพาตะกอนทรายสีแดงไหลออกไปสูทะเล (เน่ืองจากตองเดินทางเปลาผานลาํ
ธารนี้เพ่ือชมบรรยากาศ ดังน้ันทานควรเลือกสวมใสรองเทาที่สะดวกแกการเดิน)  



 

 

 จากน้ันนําทานเดินทางสู ทะเลทรายแดง ซึ่งอยูใกล ชายทะเล ทําใหเกิดเม็ดทราย
ละเอียดราวกับแป�ง มองเห็นเปนสีแดง เราจะไดเห็นความงดงามของเนินทรายท่ี
เปลี่ยนรูปรางไปตามแรงลม ไปแตละคร้ัง เราก็จะเห็นภาพแตกตางจากเดิม ผานชม 
หมูบานชาวประมง จะไดเห็นวิถีชีวติชาวประมงแบบด้ังเดิม กับเรือประมงที่เรียงราย
อยูนับรอย กวางไกลสุดลูกหูลูกตาท่ีอบอวนไปดวยบรรยากาศแบบชาวประมง
เวียดนามแทๆ ซึ่งกลับเขาฝم�งหลังออกหาปลาในยามเย็น 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง (2)  
ที่พัก โรงแรม Peace Resort ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่สอง เมืองมุยเน - ทะเลทรายขาว(รวมคารถจิ๊บลุยทะเลทราย) - เมืองดาลัด – นั่ง

รถรางชมน้ําตกดาตันลา-พระราชวังฤดูรอนของจักรพรรดิเบาได-นั่งกระเชาชม
วัดตั๊กลัม-เครซี่เฮาส (Crazy House) - ตลาดไนทบารซา พิเศษ! ชิมไวนแดง
ของดาลัด 

 
เชา      บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 

 จากน้ันนําทานเดินทางสู ทะเลทรายขาว ทะเลทรายท่ีไดรับสมญานามวาเปน ซาฮา
ราแหงเวียดนาม เปนทะเลทรายท่ีใหญท่ีสุดของเวียดนาม เม็ดทรายขาวละเอียดราว
กับวาไดไปซาฮารา ไม 
ไกลกันมีแหลงน้ําจืด (โอเอซิส) สําหรับใหนักทองเท่ียวใชพักผอน ถายรูป และชมวิว 
ใหทานจะไดเพลิดเพลินกับกิจกรรมน่ังรถจี๊ปชมทะเลทราย ดวยคนขับรถผูเชียวชาญ 
(ราคาทัวรรวมบริการน่ังรถจีป๊แลว) สมควรแกเวลานําทานเดินทางกลับสู เมืองดาลัด 



 

 

ช่ือ ดาลัด มาจากคํา 2 คํา คือ ดา หมายถึงแหลงกําเนิดหรือแมน้ํากามลี สวนคําวา 
ลัด เปนช่ือของชนกลุมนอยเผาหน่ึงท่ีอยูอาศัยอยูท่ีน่ี ดาลัดเปนเมืองเล็กๆตั้งอยูบนที่
ราบสูงทางภาคใตของเวียดนาม ในอดีตเปนเพียงดินแดนหางไกลความเจริญที่
ชาวบานอยูกันอยางสงบ ที่ไมมีความเจริญของเมืองใหญกลํ้ากราย แตแลวเมืองใน
หุบเขาเล็กๆ ก็ตองเร่ิมเปดเผยความบริสุทธ์ิใหคนภายนอกไดประจักษ เมื่อชนช้ัน
ปกครองชาวฝรัง่เศสไดเขามาสัมผัสแลวพัฒนาพื้นที่ตางๆ ขึ้นมาเพ่ือการพักผอน นํา
ขาวสารแหงความงามของดินแดนกลางหุบเขา ไปบอกเลาใหกับคนจากอีกซีกโลกได
รับรู เม่ือพวกเขาหมดภารกิจบนดนิแดนอินโดจีน จนดาลัดกลายเปนเมืองตากอากาศ
ทางภาคใตเวียดนาม 

 นําทานสัมผัสประสบการณสุดตื่นเตนโดยการนั่งรถราง (Roller Coaster) ผานผืน
ป�าอันรมร่ืนเขียวชอุมลงสูหุบเขาเบ้ืองลาง เพ่ือชมและสัมผัสกับความสวยงามของ 
นํ้าตกดาตันลา (Datanla Waterfall) อยูหางจากตัวเมืองดาลัดไปทางทิศใต
ประมาณ 5 กโิลเมตร เปนน้ําตกไมใหญมากแตมีความสวยงาม น้ําตกแหงน้ีจะเปน
น้ําตกท่ีมีนักทองเที่ยวมาเยือนมากที่สุดและไมควรพลาดในการมาเท่ียวชม  

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง (4) 
 หลังอาหารกลางวันนําทานชม พระราชวังฤดูรอนของจักรพรรดิเบาได เปนท่ี

ประทับของจักรพรรดิองคสุดทายของเวียดนาม ซึ่งกาวข้ึนสูบัลลังกในป 2469 ต้ังแต
ครั้งมีพระชนมเพียง 12 พรรษา เปนท่ีทราบกันดีวาองคเบาไดนั้นมกัจะใชเวลา
สวนมากแสวงสําราญจากงานปารต้ีในขณะประทับอยูท่ีเมืองดาลัด โดยพระราชวังฤดู
รอนเบาได เร่ิมตนกอสรางเม่ือป พ.ศ.2476 ประกอบดวยอาคารอิมพีเรียล 3 หลัง 
โดยสวนที่เรียกวา Dinh 3 เปนจุดท่ีโดงดังและมีคนมาเย่ียมชมมากที่สุด แมจะผาน
การการบูรณะมาแลว แตภายในอาคารก็ยังคงมีเครื่องเรือนจํานวนมากที่ถูกทิ้งไวใน
สภาพเดิม โดยสวนท่ีเปดใหประชาชนเขามาเยี่ยมชมไดนั้น ประกอบดวยบัลลังก
จักรพรรดิ หองทรงงาน หองบรรทม หองอาหาร รวมถึงสวนที่พักของพระมเหสีดวย 
และทานยังจะไดชมภาพถายและรูปปم�นของราชวงศท่ีถกูจัดแสดงไวอีกดวย 
(พระราชวังไมอนุญาตใหบันทึกภาพภายในอาคาร) 
จากน้ัน นาํทานข้ึนกระเชา เพ่ือเขาไปเที่ยวชม วัดตั๊กลัม เปนวัดพุทธในนิกายเซน 
แบบญี่ปุ�น ต้ังอยูบนเทือกเขาเฟองฮวาง ภายในบริเวณวดันอกจากจะมีส่ิงกอสรางท่ี



 

 

สวยงาม สะอาด เปนระเบียบเรียบรอยแลว ยงัมีการจดัทัศนียภาพโดยรอบดวยสวน
ดอกไมที่ผลิดอกบานสะพร่ัง นับไดวาเปนวิหารซ่ึงเปนที่นิยมและงดงามท่ีสุดในดาลัด  
ชมบานตุกตาและแกลลอรี่ศิลปะหรือที่เรียกวา เครซี่เฮาส (Crazy House) ซึ่งเปน
ที่โดงดังดวยแนวความคิดอันแปลกแหวกแนว ในรปูแบบเหมือนกับบานตนไม ผลงาน
การออกแบบของสถาปนิกDang Viet Nga ลูกสาวประธานาธิบดีคนท่ี 2 ของ
เวียดนาม ซึ่งเรียนจบสถาปตยกรรมมาจากฝร่ังเศส โดยไดแรงบันดาลใจจากนิยาย
เร่ืองดัง “Alice in the Wonderland” เริม่กอสรางในป 2533 ภายในเครซี่เฮาส
ประกอบไปดวยหองขนาดเล็กกวา 10 หอง ท่ีมีธีมแยกแตกตางกันออกไป และที่น่ี
ทานจะไดพบกับความประทับใจจากการเยี่ยมชมทีต่องใชเสนทางทั้งอุโมงค บันได 
และยังจะไดพบกับเหลาสัตวตาง ๆ ที่สรางข้ึนจากคอนกรีต รวมท้ังหากเราโชคดีก็
อาจจะไดมีโอกาสพบปะและพูดคุยกับ Dang Viet Nga เจาของผลงานการ
ออกแบบท่ีน่ีอีกดวย 
 
 
 
 
 

 
 
ค่ํา  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง (5) พิเศษ!ใหทุกทานไดชิมไวนแดง

ของดาลัด  
 หลังอาหารค่ํา ใหเวลาทานไดเดินชอปปم�งซื้อของฝากและสัมผัสบรรยากาศชวง
กลางคืนของเมืองดาลดั ณ ตลาดไนทบารซา 

ทีพั่ก  โรงแรม Dragon King ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
 
 
 



 

 

วันที่สาม เมืองดาลัด – สวนดอกไมเมืองหนาว - ทาอากาศยานนานาชาตเิลียนเคือง 
เมืองดาลัด – กรุงเทพฯ 

 
เชา      บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 

หลังอาหารเชา นําทานเดินทางสู สวนดอกไมเมืองหนาว (Dalat Flower 
Gardens) ดาลัดไดรับการขนานนามใหเปนเมืองดอกไม เพราะเมอืงแหงน้ีเปนท่ีขึ้น
ช่ือเรื่องสีสันของดอกไมอันงดงามหลากหลายสายพันธุ อีกท้ังเมืองดาลัดยังมงีาน
เทศกาลดอกไมประจําปอันลือชื่อ ซึ่งเปนที่นิยมของนักทองเท่ียวท้ังจากในและ
ตางประเทศ โดยสวนดอกไมเมืองหนาวซ่ึงถูกสรางขึ้นในป 2509 น้ี ต้ังอยูทางตอน
เหนือของทะเลสาบซวนเฮืองท่ีอยูใจกลางเมืองดาลัด ที่สวนดอกไมเมืองหนาว ทาน
จะไดพบกับพรรณไมนานาชนิด ไมวาจะเปนไมดอก ไมประดับ ไมตน และกลวยไม 
รวมถึงดอกไมกวา 300 สายพันธุ ท่ีผลัดกันเบงบานในชวงเวลาตางกันไปในรอบป 
น่ันทําใหไมวาจะไปเยือนสวนแหงน้ีในชวงเวลาใดก็ตาม ก็ยังสามารถพบกบัดอกไม
สวย ๆ ท่ีเบงบานรอตอนรับอยูเสมอ และในบางโอกาสเรายังจะหาซ้ือดอกไมสวย ๆ 
ที่จัดชอไวอยางงดงามไดท่ีสวนแหงน้ีอีกดวย 
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง เมืองดาลัด 
ประเทศเวียดนาม เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย 
 
 
 
 
 

 
 
13.35 น. เดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน 

VIETJET AIR (VZ) เท่ียวบินที่ VZ941  
15.20 น.    เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอม

ความประทับใจ 



 

 

**ราคาไมรวมคาทิป ทานละ 800 บาท** 
* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร * 
** ทั้งนี้เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจาก
สภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการ
ของรถบัสนําเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง 
มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ี
ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน
เวลาทองเท่ียวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
 
อัตราคาบริการรวม 

 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน  
 คารถโคชปรับอากาศ  
 โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบ ุหรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการท่ีระบุ    
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
 คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม 

คาซักรีดคามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ 
× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศเวียดนาม กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง 

(เน่ืองจากทางเวียดนามไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศใหกับคนไทยสําหรับผูท่ี
ประสงคพํานักระยะส้ันในประเทศเวียดนามไมเกิน 30 วัน) 

× คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 



 

 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเคร่ืองบินไปแลว 
× คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 800 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึง

พอใจของทาน 
× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

 
เดินทางขึ้นตํ่า 20 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปใน
วันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

 มัดจําทานละ 5,000 บาท ภายหลังจากท่ีทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทําการ
จองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน  

 จอยแลนดไมเอาตั๋วหกั 2,000 บาท/ทาน 
 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 

 หากไมชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
 หากชําระไมครบตามจาํนวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัตโิดยไมมี

เงื่อนไข 
 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

และขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 
 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงาน

ขายมาทางแฟกซ 
 สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย

เซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันทีใ่ด, ไปกับใครบาง, 
เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-
นามสกุล และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งส้ิน 

 



 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และ
เหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถา
ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจ
เรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวม

คณะไมถึง 20ทาน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนกอน

วันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบนิ, 

การประทวง, การนัดหยุดงาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษัิทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด  

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  



 

 

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกบักรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจดัการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมสิีทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรบัผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปน
กองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการ
กระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือ 
การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

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

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วนัเสารอาทิตย 
รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางใน
บางครัง้ท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวัน 
15. การบริการของรถบัสนําเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถใหบริการวันละ 10 

ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมคัคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความ
เหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวนัเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 
 
 
 



 

 

ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร.................................................................................. วันเดินทาง........................................ 
ช่ือผูติดตอ (ผูจอง) .................................................................. โทร...................................................... 
จํานวนผูเดินทางทั้งหมด.................คน   (ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุต่ํากวา 12 ป..............ทาน) 
จํานวนหองพักที่ใชทั้งหมด.............หอง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 
 
รายช่ือผูเดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนงัสือเดนิทาง เรียงตามหองพัก) 
 

 
หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอื่นตามที่ทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร   ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหม ู  ไมทานสัตวปก  ทานมังสาวิรัต 
รายละเอียดอ่ืนๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 
 
ขาพเจารับทราบเงือ่นไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 
ลงช่ือ.............................................................ผูจอง 
 
        (..............................................................) 

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


