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สมัผสัการบรกิารสดุพเิศษบนิตรงสูเ่วยีดนาม ดว้ยสายการบนิเวยีดเจ็ทแอร ์
ชมเมอืงมยุเน ่เมอืงตากอากาศรมิทะเลทขีนึชอืของเวยีดนาม ชมลําธารนางฟ้าหรอื

แกรนดแ์คนยอนแหง่เวยีดนาม สมัผสัทะเลทรายแดงและนงัรถจบิลยุทะเลทรายขาวที
ใหญท่สีดุ นงัรถรางชมความสวยงามของนําตกดาตนัลา ขนึกระเชา้ชมวดัตกัลมั 

ชมิไวนแ์ดงขนึชอืของเวยีดนาม ชมสวนดอกไมเ้มอืงหนาวทสีวยงามของเมอืงดาลดั 
มนํีาดมืบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดยีว 

03-05 เมษายน 2562 8,999 8,999 2,500 

10-12เมษายน 2562 8,999 8,999 2,500 

17-19เมษายน 2562 6,888 6,888 2,500 

24-26เมษายน 2562 8,999 8,999 2,500 

26-28เมษายน 2562 9,999 9,999 2,500 

08-10พฤษภาคม 2562 8,999 8,999 2,500 

10-12พฤษภาคม 2562 9,999 9,999 2,500 

15-17พฤษภาคม 2562 8,999 8,999 2,500 

17-19พฤษภาคม 2562 9,999 9,999 2,500 

22-24พฤษภาคม 2562 8,999 8,999 2,500 

24-26พฤษภาคม 2562 9,999 9,999 2,500 

08-10มถินุายน 2562 9,999 9,999 2,500 

12-14มถินุายน 2562 8,999 8,999 2,500 

14-16มถินุายน 2562 9,999 9,999 2,500 

19-21มถินุายน 2562 8,999 8,999 2,500 

24-26มถินุายน 2562 8,999 8,999 2,500 

26-28มถินุายน 2562 8,999 8,999 2,500 

03-05 กรกฎาคม 2562 8,999 8,999 2,500 

08-10 กรกฎาคม 2562 8,999 8,999 2,500 

10-12 กรกฎาคม 2562 8,999 8,999 2,500 

20-22 กรกฎาคม 2562 9,999 9,999 2,500 



 
**จอยแลนดไ์มเ่อาตวัเครอืงบนิ หกั 2,000 บาท/ทา่น** 

*ตวัเครอืงบนิสาํหรบั Infant 2,000 บาท/ทา่น* 
 
 

ราคานไีมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรวมเป็น800 บาทตอ่คนลูกคา้ 1 ทา่นในสว่นของ
หวัหนา้ทวัรท์ดีแูลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร** 

 

วนัแรก      กรุงเทพฯ–ท่าอากาศยานนานาชาตเิลยีนเคอืง เมอืงดาลดั - เมอืงมุยเน่-ลําธารนางฟ้า-
ทะเลทรายแดง-หมูบ่า้นชาวประมง 

 

08.00น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนัณทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิประตทูางเขา้หมายเลข 3เคาน์เตอร์
Eสายการบนิเวยีดเจ็ทแอร(์VZ)โดยมเีจา้หนา้ทคีอยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางสําหรับทุกท่าน
และนําทา่นโหลดสมัภาระ 

 

11.10น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตเิลยีนเคอืง เมอืงดาลดั ประเทศเวยีดนามโดยสายการ
บนิVIETJET AIR เทยีวบนิทVีZ940 

 

12.55น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิลยีนเคอืง เมอืงดาลดัประเทศเวยีดนามผา่นพธิกีารตรวจคน
เขา้เมอืงและศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้นําทา่นรับสมัภาระ หลังจากนันนําทา่นเดนิทางสูต่ัวเมอืงดาลัด เพอื
รับประทานอาหารกลางวัน (เวลาทอ้งถนิประเทศเวยีดนามเหมอืนกบัเวลาทอ้งถนิประเทศไทย) 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร เมนเูฝอเวยีดนาม (1) 
 

 หลังอาหารกลางวัน นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงมุยเน ่(Mui Ne) ตังอยูช่ายฝังทะเลของมณฑลบญิถ่วน 
(BinhThuan) ในภมูภิาคภาคกลางตอนใตข้องประเทศเวยีดนามใชเ้วลาเดนิทางสูเ่มอืงมยุเน่ประมาณ 
3- 4 ชวัโมงเมอืงแห่งนมีชีอืเสยีงในเรอืงของชายหาดทอดยาวสวยงามและเงยีบสงบบรเิวณชายหาด
ยาวประมาณ 10 กโิลเมตรรม่รนืไปดว้ยตน้มะพรา้วรมิชายหาดมากมายชาวบา้นยงัคงมวีถิชีวีติแบบเรยีบ
งา่ยมอีาชพีหลักคอืการทําประมงภาพของเรอืหาปลาทอีอกลอ่งลอยไปกลางทะเลในรุง่สางและกลบัมา
ยังฝังในยามเย็นเป็นภาพทปีรากฏทนีีทุกวันทําใหช้ายทะเลมยุเน่มบีรรยากาศผ่อนคลายน่าพักผ่อนที
แห่งนีจงึกลายเป็นสถานทีพักตากอากาศในฝันของนักท่องเทียวทุกคน จากนันนําท่านสู่ ลําธาร
นางฟ้า( Fairy Stream)หรอืแกรนดแ์คนยอนแห่งเวยีดนามซงึจากภเูขาหนิทรายขนาดใหญ่ถูกกัด

22-24 กรกฎาคม 2562 8,999 8,999 2,500 

24-26 กรกฎาคม 2562 8,999 8,999 2,500 

31 กรกฎาคม-2 สงิหาคม 2562 8,999 8,999 2,500 

05-07 สงิหาคม 2562 8,999 8,999 2,500 

07-09 สงิหาคม 2562 8,999 8,999 2,500 

14-16 สงิหาคม 2562 8,999 8,999 2,500 

17-19 สงิหาคม 2562 9,999 9,999 2,500 

21-23 สงิหาคม 2562 8,999 8,999 2,500 

28-30 สงิหาคม 2562 8,999 8,999 2,500 

04-06 กนัยายน 2562 8,999 8,999 2,500 

11-13 กนัยายน 2562 8,999 8,999 2,500 

14-16 กนัยายน 2562 9,999 9,999 2,500 

20-22 กนัยายน 2562 9,999 9,999 2,500 



เซาะของนํามานานวันจนเป็นรอ่งกวา้งกวา่ 20 เมตรมชีนัหนิชนัทรายสสีันสวยงามทสีวยงามคลา้ยๆกับ
แพะเมอืงผขีองประเทศไทยและมลํีาธารเล็กๆระดับนําประมาณขอ้เทา้ ซงึพัดพาตะกอนทรายสแีดง
ไหลออกไปสู่ทะเล(เนอืงจากตอ้งเดนิทางเปลา่ผา่นลําธารนเีพอืชมบรรยากาศดงันนัทา่นควร
เลอืกสวมใสร่องเทา้ทสีะดวกแกก่ารเดนิ) 
 จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ทะเลทรายแดง ซงึอยูใ่กลช้ายทะเลทําใหเ้กดิเม็ดทรายละเอยีดราวกับแป้ง
มองเห็นเป็นสแีดงเราจะไดเ้ห็นความงดงามของเนนิทรายทเีปลยีนรปูรา่งไปตามแรงลมไปแตล่ะครังเรา
ก็จะเห็นภาพแตกต่างจากเดมิผ่านชมหมูบ่า้นชาวประมงจะไดเ้ห็นวถิชีวีติชาวประมงแบบดังเดมิกับ
เรือประมงทเีรียงรายอยู่นับรอ้ยกวา้งไกลสุดลูกหูลูกตาทอีบอวนไปดว้ยบรรยากาศแบบชาวประมง
เวยีดนามแท ้ๆ ซงึกลับเขา้ฝังหลังออกหาปลาในยามเย็น 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพนืเมอืง (2) 

ทพีกั โรงแรมPeace Resortระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 
 

วนัทสีอง เมอืงมยุเน ่- ทะเลทรายขาว(รวมคา่รถจบิลยุทะเลทราย)- เมอืงดาลดั – นงัรถรางชมนําตก 
 ดาตนัลา-พระราชวงัฤดรูอ้นของจกัรพรรดเิบา๋ได-่นงักระเชา้ชมวดัตกัลมั-เครซเีฮา้ส ์(Crazy 

House) - ตลาดไนทบ์ารซ์า่พเิศษ! ชมิไวนแ์ดงของดาลดั 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม(3) 
 จากนันนําท่านเดนิทางสู่ ทะเลทรายขาวทะเลทรายทไีดร้ับสมญานามว่าเป็นซาฮาร่าแห่งเวยีดนาม
เป็นทะเลทรายทใีหญท่สีดุของเวยีดนามเม็ดทรายขาวละเอยีดราวกบัวา่ไดไ้ปซาฮารา่ไม ่
ไกลกันมีแหล่งนําจืด (โอเอซสิ) สําหรับใหนั้กท่องเทยีวใชพ้ักผ่อนถ่ายรูปและชมววิใหท้่านจะได ้
เพลดิเพลนิกับกจิกรรมนังรถจปีชมทะเลทรายดว้ยคนขับรถผูเ้ชยีวชาญ(ราคาทัวรร์วมบรกิารนังรถจปี
แลว้)สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางกลับสู่ เมอืงดาลดัชือดาลัดมาจากคํา 2 คําคือดาหมายถึง
แหล่งกําเนดิหรอืแมนํ่ากามลสีว่นคําว่าลัดเป็นชอืของชนกลุ่มนอ้ยเผ่าหนงึทอียูอ่าศัยอยูท่นีดีาลัดเป็น
เมอืงเล็กๆตังอยู่บนทรีาบสูงทางภาคใตข้องเวยีดนามในอดตีเป็นเพยีงดนิแดนห่างไกลความเจรญิที
ชาวบา้นอยูก่นัอยา่งสงบทไีมม่คีวามเจรญิของเมอืงใหญก่ลํากรายแตแ่ลว้เมอืงในหบุเขาเล็กๆก็ตอ้งเรมิ
เปิดเผยความบรสิุทธใิหค้นภายนอกไดป้ระจักษ์เมอืชนชันปกครองชาวฝรังเศสไดเ้ขา้มาสัมผัสแลว้
พัฒนาพนืทตี่างๆขนึมาเพอืการพักผ่อนนําข่าวสารแห่งความงามของดนิแดนกลางหุบเขาไปบอกเล่า
ใหก้บัคนจากอกีซกีโลกไดรั้บรูเ้มอืพวกเขาหมดภารกจิบนดนิแดนอนิโดจนีจนดาลัดกลายเป็นเมอืงตาก
อากาศทางภาคใตเ้วยีดนาม 

 นําทา่นสมัผัสประสบการณส์ดุตนืเตน้โดยการนงัรถราง (Roller Coaster)ผา่นผนืป่าอนัรม่รนืเขยีว
ชอุม่ลงสูห่บุเขาเบอืงลา่งเพอืชมและสมัผสักบัความสวยงามของนําตกดาตนัลา (Datanla 
Waterfall) อยูห่า่งจากตัวเมอืงดาลัดไปทางทศิใตป้ระมาณ 5 กโิลเมตรเป็นนําตกไมใ่หญม่ากแตม่ี
ความสวยงามนําตกแหง่นจีะเป็นนําตกทมีนัีกทอ่งเทยีวมาเยอืนมากทสีดุและไมค่วรพลาดในการมา
เทยีวชม  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพนืเมอืง (4) 
หลังอาหารกลางวันนําทา่นชม พระราชวงัฤดรูอ้นของจกัรพรรดเิบา๋ไดเ่ป็นทปีระทับของจักรพรรดิ
องคส์ดุทา้ยของเวยีดนามซงึกา้วขนึสูบ่ลัลังกใ์นปี 2469 ตังแตค่รงัมพีระชนมเ์พยีง 12 พรรษาเป็นที
ทราบกันดวีา่องคเ์บา๋ไดนั่นมกัจะใชเ้วลาสว่นมากแสวงสําราญจากงานปารต์ใีนขณะประทับอยูท่เีมอืง
ดาลัดโดยพระราชวังฤดรูอ้นเบา๋ไดเ่รมิตน้กอ่สรา้งเมอืปีพ.ศ.2476 ประกอบดว้ยอาคารอมิพเีรยีล 3 หลัง
โดยสว่นทเีรยีกวา่Dinh3 เป็นจดุทโีดง่ดังและมคีนมาเยยีมชมมากทสีดุแมจ้ะผา่นการการบรูณะมา
แลว้แตภ่ายในอาคารก็ยงัคงมเีครอืงเรอืนจํานวนมากทถีกูทงิไวใ้นสภาพเดมิโดยสว่นทเีปิดใหป้ระชาชน
เขา้มาเยยีมชมไดนั้นประกอบดว้ยบลัลังกจ์ักรพรรดหิอ้งทรงงานหอ้งบรรทมหอ้งอาหารรวมถงึสว่นทพีัก
ของพระมเหสดีว้ยและทา่นยงัจะไดช้มภาพถา่ยและรปูปันของราชวงศท์ถีกูจดัแสดงไวอ้กีดว้ย
(พระราชวังไมอ่นุญาตใหบ้นัทกึภาพภายในอาคาร) 
จากนัน นําทา่นขนึกระเชา้ เพอืเขา้ไปเทยีวชมวดัตกัลมัเป็นวัดพุทธในนกิายเซนแบบญปีุ่ นตังอยู่
บนเทอืกเขาเฟืองฮวา่งภายในบรเิวณวัดนอกจากจะมสีงิกอ่สรา้งทสีวยงามสะอาดเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย



แลว้ยังมกีารจัดทัศนียภาพโดยรอบดว้ยสวนดอกไมท้ผีลดิอกบานสะพรังนับไดว้่าเป็นวหิารซงึเป็นที
นยิมและงดงามทสีดุในดาลัด 
 

 

ชมบา้นตุ๊กตาและแกลลอรีศลิปะหรือทีเรียกว่าเครซเีฮา้ส(์Crazy House)ซงึเป็นทโีด่งดังดว้ย
แนวความคดิอนัแปลกแหวกแนวในรปูแบบเหมอืนกบับา้นตน้ไมผ้ลงานการออกแบบของสถาปนกิDang 
Viet Ngaลกูสาวประธานาธบิดคีนท2ีของเวยีดนามซงึเรยีนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรังเศสโดยไดแ้รง
บันดาลใจจากนยิายเรอืงดัง “Alice inthe Wonderland”เรมิก่อสรา้งในปี 2533 ภายในเครซเีฮา้ส์
ประกอบไปดว้ยหอ้งขนาดเล็กกวา่ 10 หอ้งทมีธีมีแยกแตกตา่งกนัออกไปและทนีทีา่นจะไดพ้บกบัความ
ประทับใจจากการเยยีมชมทตีอ้งใชเ้สน้ทางทังอโุมงคบ์ันไดและยังจะไดพ้บกับเหล่าสัตวต์่างๆทสีรา้ง
ขนึจากคอนกรตีรวมทังหากเราโชคดกี็อาจจะไดม้โีอกาสพบปะและพูดคุยกับDang Viet Nga เจา้ของ
ผลงานการออกแบบทนีอีกีดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารพนืเมอืง (5)พเิศษ!ใหท้กุทา่นไดช้มิไวนแ์ดงของดาลดั  
 หลังอาหารคํา ใหเ้วลาท่านไดเ้ดนิชอ้ปปิงซอืของฝากและสัมผัสบรรยากาศชว่งกลางคืนของเมอืง
ดาลัด ณ ตลาดไนทบ์ารซ์า่ 

ทพีกั  โรงแรมDragon King ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

วนัทสีาม เมอืงดาลดั – สวนดอกไมเ้มืองหนาว- ท่าอากาศยานนานาชาตเิลยีนเคอืงเมอืงดาลดั– 
กรงุเทพฯ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม(6) 
  

หลังอาหารเชา้ นําท่านเดนิทางสูส่วนดอกไมเ้มอืงหนาว (Dalat Flower Gardens) ดาลัดไดรั้บ
การขนานนามใหเ้ป็นเมืองดอกไมเ้พราะเมืองแห่งนีเป็นทีขนึชอืเรืองสีสันของดอกไมอ้ันงดงาม
หลากหลายสายพันธุ์อกีทังเมอืงดาลัดยังมงีานเทศกาลดอกไมป้ระจําปีอันลอืชอืซงึเป็นทนีิยมของ
นักท่องเทยีวทังจากในและต่างประเทศโดยสวนดอกไมเ้มอืงหนาวซงึถูกสรา้งขนึในปี 2509 นีตังอยู่
ทางตอนเหนือของทะเลสาบซวนเฮอืงทอียูใ่จกลางเมอืงดาลัดทสีวนดอกไมเ้มอืงหนาวท่านจะไดพ้บ
กับพรรณไมน้านาชนดิไม่ว่าจะเป็นไมด้อกไมป้ระดับไมต้น้และกลว้ยไมร้วมถงึดอกไมก้ว่า 300 สาย
พันธุท์ผีลัดกนัเบง่บานในชว่งเวลาตา่งกนัไปในรอบปีนันทําใหไ้มว่า่จะไปเยอืนสวนแหง่นใีนชว่งเวลาใด
ก็ตามก็ยังสามารถพบกับดอกไมส้วยๆทเีบ่งบานรอตอ้นรับอยู่เสมอและในบางโอกาสเรายังจะหาซอื
ดอกไมส้วยๆทจัีดชอ่ไวอ้ยา่งงดงามไดท้สีวนแหง่นอีกีดว้ย 
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตเิลยีนเคอืงเมอืงดาลดัประเทศเวยีดนาม
เพอืเดนิทางกลับประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

13.35น. เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูมปิระเทศไทยโดยสายการบนิVIETJET AIR (VZ) 
เทยีวบนิท ีVZ941  

15.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูมกิรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 



 

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

**ราคาไมร่วมคา่ทปิ ทา่นละ 800 บาท** 
* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ทงันเีพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ:รายการทวัรส์ามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนอืงจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเทยีวตามกฎหมาย
ของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชวัโมง มอิาจเพมิเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็น
ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทงันขีนึอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนนัๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ
ในการปรบัเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับตามรายการทรีะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํามนั  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทพีักตามทรีะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทรีะบ ุ  
 คา่มคัคเุทศกท์อ้งถนิ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบยีประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทยีว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
× ค่าใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครอืงดมื ค่าซกัรดี ค่ามนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทมีไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม กรณปีระกาศใหก้ลับมายนืรอ้งขอวซีา่อกีครงั (เนอืงจากทางเวยีดนามได ้

ประกาศยกเวน้การยนืวซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ปีระสงคพํ์านักระยะสนัในประเทศเวยีดนามไมเ่กนิ 
30 วัน) 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทกีระเป๋าสัมภาระทมีนํีาหนักเกนิกว่าทสีายการบนินันๆกําหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน 

× คา่ภาษีนํามนั ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 800 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3 % 

 
เดนิทางขนึตํา 20 ท่านหากตํากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีทีจะชําระ
คา่บรกิารเพมิเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีจีะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทางและเลือนการเดนิทางไปในวันอนืต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ
ลว่งหนา้  
 
เงอืนไขการจอง และ การชําระเงนิ: 

 มดัจําทา่นละ 5,000 บาท ภายหลังจากททีา่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง
ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 จอยแลนดไ์มเ่อาตวัหกั 2,000 บาท/ทา่น 

 สว่นทเีหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่าํระมดัจําตามทกํีาหนด ขออนุญาตตัดทนัีงใหล้กูคา้ทา่นอนืทรีออยู ่

 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงอืนไข 

 เมอืทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทังหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงอืนไขและขอ้ตกลงต่างๆ
ทไีดร้ะบไุวท้งัหมดนแีลว้ 

 หากชําระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชอืพนกังานขายมาทาง
แฟกซ ์



 

 สง่รายชอืสํารองทนีงั ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์อืพรอ้ม
ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทยีวทรปิใด, วนัทใีด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่
สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั
เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชอื-นามสกลุ และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิทงัสนิ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขนึไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่ง
ตํา 2 หนา้หากไมม่นัใจโปรดสอบถาม 

เงอืนไขยกเลกิการจอง : 

เนอืงจากเป็นราคาตัวเครอืงบนิโปรโมชนั เมอืจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลอืน ขอคนืเงนิ ได ้
ทกุกรณ ีและกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที
ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ รวมถงึ เมอืทา่นออกเดนิทางไป
กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธ ิไม่อาจ
เรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทงัหมดกอ่นทําการจอง เพอืความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขนึในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20
ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุ่างๆ 
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อนัเนอืงเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง  
6. เมอืทา่นตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์งัหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงอืนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทงัหมด  
7. รายการนีเป็นเพียงขอ้เสนอทตีอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครังหนงึ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทพีักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรับเปลยีนตามทรีะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรอืงหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทเีขา้พักโดยมหีอ้งพักสําหรับผูสู้บบุหร ี/ 

ปลอดบหุรไีด ้โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พีัก ทังนขีนึอยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้

9. กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน 

11. ผูจั้ดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นอืงจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทผีู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทยีว อันเนอืงมาจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีนื ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีงTRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดยีว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพมิ  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทํา
ใหเ้วลาในการทอ่งเทยีวและ ชอ้ปปิงแต่ละสถานทนีอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซงึอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครงัทตีอ้งเรง่รบี เพอืใหไ้ดท้อ่งเทยีวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนําดมืทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 
15. การบรกิารของรถบสันําเทยีว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชวัโมง ในวันนันๆ มิ

อาจเพมิเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนขีนึอยูก่ับสภาพการจราจร
ในวันเดนิทางนันๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 



 

ใบจองทวัร ์/ BOOKING FORM 
 
รายการทัวร.์.................................................................................วันเดนิทาง........................................ 

ชอืผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) ..................................................................โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทังหมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ท่าน / เด็กอายตํุากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จํานวนหอ้งพักทใีชท้ังหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชอืผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชอืไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์นืตามททีา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  ไมท่านเนอืวัว  ไมท่านเนอืหม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวริัต 

รายละเอยีดอนืๆ.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงอืนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชอื.............................................................ผูจ้อง 
 

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

ลําดบั ชอื-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชอื-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


