
 

   

 

 

  

  

 

 

เวยีดนามใต ้ 
 ดาลดั มยุเน ่3วนั2คนื 
เปิดตวัซุปตาร ์วาไรตี� 

กาํหนดการเดนิทาง เดอืนสงิหาคม 2562 - มนีาคม 2563 
โดยสายการบนิ  VIETJET AIR 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมัผสัการบรกิารสดุพเิศษบนิตรงสูเ่วยีดนาม ดว้ยสายการบนิเวยีดเจ็ทแอร ์



 

   

 

 

  

  

 

 

ชมเมอืงมยุเน ่เมอืงตากอากาศรมิทะเลที9ข ึ�นชื9อของเวยีดนาม ชมลําธารนางฟ้าหรอืแก
รนดแ์คนยอนแหง่เวยีดนาม สมัผสัทะเลทรายแดงและน ั9งรถจิ?บลยุทะเลทรายขาวที9ใหญ่

ที9สดุ น ั9งรถรางชมความสวยงามของนํ �าตกดาตนัลา ขึ�นกระเชา้ชมวดัต ั?กลมั 
ชมิไวนแ์ดงขึ�นชื9อของเวยีดนาม ชมสวนดอกไมเ้มอืงหนาวที9สวยงามของเมอืงดาลดั    

มนํี �าดื9มบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดี9ยว 

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 

31 ตลุาคม-02 พฤศจกิายน 2562 9,888 9,888 2,500 

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

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

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

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

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

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

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



 

   

 

 

  

  

 

 

 

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

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

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

01-03 ธนัวาคม 2562 8,999 8,999 2,500 

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

12-14 ธนัวาคม 2562 9,888 9,888 2,500 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดี9ยว 

14-16 ธนัวาคม 2562 9,888 9,888 2,500 

15-17 ธนัวาคม 2562 8,999 8,999 2,500 

19-21 ธนัวาคม 2562 9,888 9,888 2,500 

22-24 ธนัวาคม 2562 8,999 8,999 2,500 

26-28 ธนัวาคม 2562 9,888 9,888 2,500 

27-29 ธนัวาคม 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-01กมุภาพนัธ ์2563 9,888 9,888 2,500 

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

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

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



 

   

 

 

  

  

 

 

 
**จอยแลนด ์ไมเ่อาต ัKวเครื9องบนิ หกั 2,000 บาท/ทา่น** 

*ต ัKวเครื9องบนิสําหรบั Infant 2,000 บาท/ทา่น* 
 
 

ราคานี�ไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 800 บาท ตอ่คนลกูคา้ 1 ทา่น ในสว่นของ
หวัหนา้ทวัรท์ ี9ดแูลคณะจากเมอืงไทย ตามแตท่า่นจะเห็นสมควร** 

 
 

วนัแรก      กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานนานาชาตเิลยีนเคอืง เมอืงดาลดั - เมอืงมยุเน-่ลําธารนางฟ้า-ทะเลทราย
แดง-หมูบ่า้นชาวประมง 

 

08.00 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิประตทูางเขา้หมายเลข 3 เคาน์เตอร ์E 
สายการบนิเวยีดเจ็ทแอร ์(VZ)  โดยมเีจา้หนา้ที"คอยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางสําหรับทกุทา่นและนํา
ทา่นโหลดสมัภาระ  

 

11.10 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตเิลยีนเคอืง เมอืงดาลดั ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิ 
VIETJET AIR เที9ยวบนิที9 VZ940  

 

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

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

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

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดี9ยว 

20-22 กมุภาพนัธ ์2563 9,888 9,888 2,500 

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

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

28 กมุภาพนัธ-์01 มนีาคม 2563 9,888 9,888 2,500 

01-03 มนีาคม 2563 8,999 8,999 2,500 

05-07 มนีาคม 2563 9,888 9,888 2,500 

07-09 มนีาคม 2563 9,888 9,888 2,500 

08-10 มนีาคม 2563 8,999 8,999 2,500 

12-14 มนีาคม 2563 9,888 9,888 2,500 

13-15 มนีาคม 2563 9,888 9,888 2,500 

15-17 มนีาคม 2563 8,999 8,999 2,500 

19-21 มนีาคม 2563 9,888 9,888 2,500 

22-24 มนีาคม 2563 8,999 8,999 2,500 

26-28 มนีาคม 2563 9,888 9,888 2,500 



 

   

 

 

  

  

 

 

12.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิลยีนเคอืง เมอืงดาลดั ประเทศเวยีดนาม ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้
เมืองและศุลกากร เรียบรอ้ยแลว้นําท่านรับสัมภาระ หลังจากนั.นนําท่านเดนิทางสู่ตัวเมืองดาลัด เพื"อ
รับประทานอาหารกลางวัน (เวลาทอ้งถิ9นประเทศเวยีดนามเหมอืนกบัเวลาทอ้งถิ9นประเทศไทย)  

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร เมนเูฝอเวยีดนาม (1) 
 

 

 หลังอาหารกลางวัน นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมยุเน ่(Mui Ne) ตั .งอยูช่ายฝั"งทะเลของมณฑลบิ"ญถว่น (Binh 
Thuan) ในภูมภิาคภาคกลางตอนใต ้ของประเทศเวียดนาม ใชเ้วลาเดนิทางสู่เมืองมุยเน่ประมาณ 3- 4 
ชั"วโมง เมืองแห่งนี.มีชื"อเสยีงในเรื"องของชายหาดทอดยาว สวยงาม และเงียบสงบ บรเิวณชายหาดยาว
ประมาณ 10 กโิลเมตร ร่มรื"นไปดว้ยตน้มะพรา้วรมิชายหาดมากมาย ชาวบา้นยังคงมวีถิชีวีติแบบเรยีบง่าย มี
อาชพีหลักคอืการทําประมง ภาพของเรอืหาปลาที"ออกลอ่งลอยไปกลางทะเลในรุ่งสาง และกลับมายังฝั"งใน
ยามเย็น เป็นภาพที"ปรากฏที"นี"ทุกวัน ทําใหช้ายทะเลมุยเน่มบีรรยากาศผ่อนคลาย น่าพักผ่อน ที"แห่งนี.จงึ
กลายเป็นสถานที"พักตากอากาศในฝันของนักท่องเที"ยวทุกคน จากนั.นนําท่านสู่ ลําธารนางฟ้า ( Fairy 
Stream) หรอืแกรนดแ์คนยอนแหง่เวยีดนาม ซึ"งจากภเูขาหนิทรายขนาดใหญ ่ถกูกดัเซาะของนํ.ามานานวัน 
จนเป็นร่องกวา้งกว่า 20 เมตร มชีั .นหนิ ชั .นทรายสสีันสวยงามที"สวยงามคลา้ยๆกับแพะเมอืงผขีองประเทศ
ไทย และมลํีาธารเล็กๆระดับนํ.าประมาณขอ้เทา้ ซึ"งพัดพาตะกอนทรายสแีดงไหลออกไปสูท่ะเล (เนื9องจาก
ตอ้งเดนิทางเปลา่ผา่นลําธารนี�เพื9อชมบรรยากาศ ดงัน ั�นทา่นควรเลอืกสวมใสร่องเทา้ที9สะดวกแก่
การเดนิ)  
 จากนั.นนําท่านเดนิทางสู่ ทะเลทรายแดง ซึ"งอยู่ใกล ้ชายทะเล ทําใหเ้กดิเม็ดทรายละเอยีดราวกับแป้ง 
มองเห็นเป็นสแีดง เราจะไดเ้ห็นความงดงามของเนนิทรายที"เปลี"ยนรูปร่างไปตามแรงลม ไปแตล่ะครั .ง เราก็
จะเห็นภาพแตกต่างจากเดมิ ผ่านชม หมู่บา้นชาวประมง จะไดเ้ห็นวถิีชวีติชาวประมงแบบดั .งเดมิ กับ
เรอืประมงที"เรยีงรายอยูนั่บรอ้ย กวา้งไกลสดุลกูหลูกูตาที"อบอวนไปดว้ยบรรยากาศแบบชาวประมงเวยีดนาม
แท ้ๆ  ซึ"งกลับเขา้ฝั"งหลังออกหาปลาในยามเย็น 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพื�นเมอืง (2)  

ที9พกั โรงแรม Peace Resort ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 
 

วนัที9สอง เมอืงมยุเน ่- ทะเลทรายขาว(รวมคา่รถจิ?บลยุทะเลทราย) - เมอืงดาลดั – น ั9งรถรางชมนํ�าตก 
 ดาตนัลา-พระราชวงัฤดูรอ้นของจกัรพรรดเิบ๋าได่-น ั9งกระเชา้ชมวดัต ั?กลมั-เครซี9เฮา้ส ์(Crazy 

House) - ตลาดไนทบ์ารซ์า่ พเิศษ! ชมิไวนแ์ดงของดาลดั 
 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
 จากนั.นนําทา่นเดนิทางสู ่ทะเลทรายขาว ทะเลทรายที"ไดรั้บสมญานามวา่เป็น ซาฮาร่าแห่งเวยีดนาม เป็น
ทะเลทรายที"ใหญท่ี"สดุของเวยีดนาม เม็ดทรายขาวละเอยีดราวกบัวา่ไดไ้ปซาฮารา่ ไม ่
ไกลกันมีแหล่งนํ.าจืด (โอเอซสิ) สําหรับใหนั้กท่องเที"ยวใชพั้กผ่อน ถ่ายรูป และชมวิว ใหท้่านจะได ้
เพลดิเพลนิกับกจิกรรมนั"งรถจีH ปชมทะเลทราย ดว้ยคนขับรถผูเ้ชยีวชาญ (ราคาทัวรร์วมบรกิารนั"งรถจีH ปแลว้) 
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงดาลดั ชื"อ ดาลัด มาจากคํา 2 คํา คอื ดา หมายถงึแหลง่กําเนดิ
หรอืแมนํ่.ากามล ีสว่นคําวา่ ลัด เป็นชื"อของชนกลุม่นอ้ยเผ่าหนึ"งที"อยูอ่าศัยอยูท่ี"นี" ดาลัดเป็นเมอืงเล็กๆตั .งอยู่
บนที"ราบสงูทางภาคใตข้องเวยีดนาม ในอดตีเป็นเพยีงดนิแดนหา่งไกลความเจรญิที"ชาวบา้นอยูก่นัอยา่งสงบ 
ที"ไมม่คีวามเจรญิของเมอืงใหญก่ลํ.ากราย แตแ่ลว้เมอืงในหบุเขาเล็กๆ ก็ตอ้งเริ"มเปิดเผยความบรสิทุธิIใหค้น
ภายนอกไดป้ระจักษ์ เมื"อชนชั .นปกครองชาวฝรั"งเศสไดเ้ขา้มาสัมผัสแลว้พัฒนาพื.นที"ต่างๆ ขึ.นมาเพื"อการ



 

   

 

 

  

  

 

 

พักผ่อน นําขา่วสารแห่งความงามของดนิแดนกลางหุบเขา ไปบอกเล่าใหก้ับคนจากอกีซกีโลกไดรั้บรู ้เมื"อ
พวกเขาหมดภารกจิบนดนิแดนอนิโดจนี จนดาลัดกลายเป็นเมอืงตากอากาศทางภาคใตเ้วยีดนาม 

 นําทา่นสมัผัสประสบการณ์สดุตื"นเตน้โดยการน ั9งรถราง (Roller Coaster) ผา่นผนืป่าอนัรม่รื"นเขยีวชอุม่
ลงสูห่บุเขาเบื.องลา่ง เพื"อชมและสมัผัสกบัความสวยงามของ นํ �าตกดาตนัลา (Datanla Waterfall) อยู่
หา่งจากตัวเมอืงดาลัดไปทางทศิใตป้ระมาณ 5 กโิลเมตร เป็นนํ.าตกไมใ่หญม่ากแตม่คีวามสวยงาม นํ.าตก
แหง่นี.จะเป็นนํ.าตกที"มนัีกทอ่งเที"ยวมาเยอืนมากที"สดุและไมค่วรพลาดในการมาเที"ยวชม  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื�นเมอืง (4) 
 
 
 หลังอาหารกลางวันนําทา่นชม พระราชวงัฤดรูอ้นของจกัรพรรดเิบา๋ได ่เป็นที"ประทับของจักรพรรดอิงค์

สดุทา้ยของเวยีดนาม ซึ"งกา้วขึ.นสูบ่ลัลังกใ์นปี 2469 ตั .งแตค่รั .งมพีระชนมเ์พยีง 12 พรรษา เป็นที"ทราบกนัดี
วา่องคเ์บา๋ไดนั่.นมักจะใชเ้วลาสว่นมากแสวงสําราญจากงานปารต์ี.ในขณะประทับอยูท่ี"เมอืงดาลัด โดย
พระราชวังฤดรูอ้นเบา๋ได ่เริ"มตน้กอ่สรา้งเมื"อปี พ.ศ.2476 ประกอบดว้ยอาคารอมิพเีรยีล 3 หลัง โดยสว่นที"
เรยีกวา่ Dinh 3 เป็นจดุที"โดง่ดังและมคีนมาเยี"ยมชมมากที"สดุ แมจ้ะผา่นการการบรูณะมาแลว้ แตภ่ายใน
อาคารก็ยังคงมเีครื"องเรอืนจํานวนมากที"ถกูทิ.งไวใ้นสภาพเดมิ โดยสว่นที"เปิดใหป้ระชาชนเขา้มาเยี"ยมชมได ้
นั.น ประกอบดว้ยบลัลังกจั์กรพรรด ิหอ้งทรงงาน หอ้งบรรทม หอ้งอาหาร รวมถงึสว่นที"พักของพระมเหสดีว้ย 
และทา่นยังจะไดช้มภาพถา่ยและรปูปั.นของราชวงศท์ี"ถกูจัดแสดงไวอ้กีดว้ย (พระราชวังไมอ่นุญาตให ้
บนัทกึภาพภายในอาคาร) 
จากนั.น นําทา่นขึ�นกระเชา้ เพื9อเขา้ไปเที9ยวชม วดัต ั?กลมั เป็นวัดพุทธในนกิายเซน แบบญี"ปุ่ น ตั .งอยูบ่น
เทอืกเขาเฟืองฮว่าง ภายในบรเิวณวัดนอกจากจะมสีิ"งกอ่สรา้งที"สวยงาม สะอาด เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยแลว้ 
ยังมกีารจัดทัศนียภาพโดยรอบดว้ยสวนดอกไมท้ี"ผลดิอกบานสะพรั"ง นับไดว้่าเป็นวหิารซึ"งเป็นที"นิยมและ
งดงามที"สดุในดาลัด  
 

 

ชมบา้นตุ๊กตาและแกลลอรี"ศ ิลปะหรือที"เรียกว่า เครซี9เฮ ้าส ์(Crazy House) ซึ"งเป็นที"โด่งดังดว้ย
แนวความคดิอันแปลกแหวกแนว ในรูปแบบเหมอืนกับบา้นตน้ไม ้ผลงานการออกแบบของสถาปนกิDang 
Viet Nga ลูกสาวประธานาธบิดคีนที" 2 ของเวยีดนาม ซึ"งเรยีนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรั"งเศส โดยไดแ้รง
บันดาลใจจากนยิายเรื"องดัง “Alice in the Wonderland” เริ"มกอ่สรา้งในปี 2533 ภายในเครซี"เฮา้สป์ระกอบ
ไปดว้ยหอ้งขนาดเล็กกว่า 10 หอ้ง ที"มธีมีแยกแตกต่างกันออกไป และที"นี"ท่านจะไดพ้บกับความประทับใจ
จากการเยี"ยมชมที"ตอ้งใชเ้สน้ทางทั .งอุโมงค์ บันได และยังจะไดพ้บกับเหล่าสัตว์ต่าง ๆ ที"สรา้งขึ.นจาก
คอนกรตี รวมทั.งหากเราโชคดกี็อาจจะไดม้โีอกาสพบปะและพูดคยุกับ Dang Viet Nga เจา้ของผลงานการ
ออกแบบที"นี"อกีดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คํ9า  รบัประทานอาหารคํ9า ณ ภตัตาคารพื�นเมอืง (5) พเิศษ!ใหท้กุทา่นไดช้มิไวนแ์ดงของดาลดั  
 หลังอาหารคํ"า ใหเ้วลาทา่นไดเ้ดนิชอ้ปปิ.งซื.อของฝากและสัมผัสบรรยากาศชว่งกลางคนืของเมอืงดาลัด ณ 
ตลาดไนทบ์ารซ์า่ 

ที9พกั  โรงแรม Dragon King ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที9สาม เมอืงดาลดั – สวนดอกไมเ้มอืงหนาว - ทา่อากาศยานนานาชาตเิลยีนเคอืง เมอืงดาลดั – กรงุเทพฯ 
 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
  

หลังอาหารเชา้ นําท่านเดนิทางสู ่สวนดอกไมเ้มอืงหนาว (Dalat Flower Gardens) ดาลัดไดรั้บการ
ขนานนามใหเ้ป็นเมอืงดอกไม ้เพราะเมอืงแหง่นี.เป็นที"ข ึ.นชื"อเรื"องสสีนัของดอกไมอ้ันงดงามหลากหลายสาย



 

   

 

 

  

  

 

 

พันธุ ์อกีทั .งเมอืงดาลัดยังมงีานเทศกาลดอกไมป้ระจําปีอันลอืชื"อ ซึ"งเป็นที"นยิมของนักท่องเที"ยวทั .งจากใน
และตา่งประเทศ โดยสวนดอกไมเ้มอืงหนาวซึ"งถกูสรา้งขึ.นในปี 2509 นี. ตั .งอยูท่างตอนเหนือของทะเลสาบ
ซวนเฮอืงที"อยูใ่จกลางเมอืงดาลัด ที"สวนดอกไมเ้มอืงหนาว ทา่นจะไดพ้บกบัพรรณไมน้านาชนดิ ไมว่า่จะเป็น
ไมด้อก ไมป้ระดับ ไมต้น้ และกลว้ยไม ้รวมถงึดอกไมก้ว่า 300 สายพันธุ ์ที"ผลัดกันเบ่งบานในช่วงเวลา
ตา่งกันไปในรอบปี นั"นทําใหไ้มว่า่จะไปเยอืนสวนแหง่นี.ในชว่งเวลาใดก็ตาม ก็ยังสามารถพบกับดอกไมส้วย 
ๆ ที"เบง่บานรอตอ้นรับอยู่เสมอ และในบางโอกาสเรายังจะหาซื.อดอกไมส้วย ๆ ที"จัดชอ่ไวอ้ยา่งงดงามไดท้ี"
สวนแหง่นี.อกีดว้ย 
สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิลยีนเคอืง เมอืงดาลดั ประเทศเวยีดนาม 
เพื"อเดนิทางกลับประเทศไทย 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

13.35 น. เดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิ VIETJET AIR (VZ) 
เที9ยวบนิที9 VZ941  

15.20 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

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

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

** ท ั�งนี�เพื9อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิv :  รายการทวัรส์ามารถเปลี9ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื9องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสันําเที9ยว ตามกฎหมายของประเทศ
เวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ั9วโมง มอิาจเพิ9มเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตาม
ความเหมาะสม ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ั�นๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิvในการปรบัเปลี9ยนเวลา
ทอ่งเที9ยวตามสถานที9ในโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
� คา่ตัfวเครื"องบนิไป-กลับตามรายการที"ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ.ามัน  

� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

� โรงแรมที"พักตามที"ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  



 

   

 

 

  

  

 

 

� คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที"ตา่งๆ ตามรายการที"ระบ ุ   

� คา่อาหาร ตามรายการที"ระบ ุ  

� คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิ"น และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

� คา่เบี.ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที"ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื"อนไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครื"องดื"ม คา่ซกัรดี           คา่มนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที"มไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศเวยีดนาม กรณีประกาศใหก้ลับมายื"นรอ้งขอวซี่าอกีครั .ง (เนื"องจากทางเวยีดนามได ้
ประกาศยกเวน้การยื"นวซีา่เขา้ประเทศใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ี"ประสงคพํ์านักระยะสั .นในประเทศเวยีดนามไมเ่กนิ 30 
วัน) 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที"กระเป๋าสัมภาระที"มีนํ.าหนักเกนิกว่าที"สายการบนินั.นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน 

× คา่ภาษีนํ.ามัน ที"สายการบนิเรยีกเก็บเพิ"ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัfวเครื"องบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 800 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิ"ม 7 % และภาษีหัก ณ ที"จา่ย 3 % 

 
เดนิทางขึ�นตํ9า 20 ทา่น หากตํ"ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีี"จะชาํระคา่บรกิารเพิ"ม
เพื"อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี"จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิIในการ
งดออกเดนิทางและเลื"อนการเดนิทางไปในวันอื"นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 
เง ื9อนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

� มดัจําทา่นละ 5,000 บาท ภายหลังจากที"ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองก่อนวันเดนิทาง
ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิIในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

� จอยแลนดไ์มเ่อาต ัKวหกั 2,000 บาท/ทา่น 

� สว่นที"เหลอื ชาํระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมช่าํระมัดจําตามที"กําหนด ขออนุญาตตัดที"นั"งใหล้กูคา้ทา่นอื"นที"รออยู ่

• หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงื"อนไข 

• เมื"อทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทั .งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื"อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที"ได ้
ระบไุวทั้ .งหมดนี.แลว้ 

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุื9อพนกังานขายมาทางแฟกซ ์

 

• สง่รายชื9อสํารองที9น ั9ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื9อพรอ้มยนืยนั
วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเที9ยวทรปิใด, วนัที9ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอื
เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิvไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ
ผดิพลาดจากการสะกดชื9อ-นามสกลุ และอื9นๆ เพื9อใชใ้นการจองต ัKวเครื9องบนิท ั�งส ิ�น 

 



 

   

 

 

  

  

 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ.นไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ"า 2 
หนา้หากไมม่ั"นใจโปรดสอบถาม 

เง ื9อนไขยกเลกิการจอง : 

เนื"องจากเป็นราคาตัfวเครื"องบนิโปรโมชั"น เมื"อจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื"อน ขอคนืเงนิ ไดท้กุ
กรณี และกรณีที"กองตรวจคนเขา้เมอืงทั .งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที"ระบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิIที"จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั .งสิ.น รวมถงึ เมื"อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ"ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิI ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิ
มัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั .งสิ.น 

 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั�งหมดกอ่นทําการจอง เพื9อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิvท ี9จะเลื9อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ�นในกรณีที9มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิIการเก็บคา่นํ.ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ"ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ.นกอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิIในการเปลี"ยนเที"ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื"องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั .งสิ.น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ"งของผดิกฎหมาย ซึ"งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั .งสิ.น หากเกดิสิ"งของสูญหาย อันเนื"องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที"ยวเอง  

6. เมื"อท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทั .งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื"อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั .งหมด  

7. รายการนี.เป็นเพยีงขอ้เสนอที"ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั .งหนึ"ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที"พักในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ"งอาจจะปรับเปลี"ยนตามที"ระบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื"องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที"เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี" / ปลอด
บหุรี"ได ้โดยอาจจะขอเปลี"ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี"พัก ทั .งนี.ข ึ.นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนั.นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั .งสิ.นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั.น 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื"องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที"ผู ้
เดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเที"ยว อันเนื"องมาจากการกระทําที"ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื"น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดี"ยว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิ"ม  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําให ้
เวลาในการท่องเที"ยวและ ชอ้ปปิ.งแต่ละสถานที"นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการบรหิาร
เวลา ซึ"งอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั .งที"ตอ้งเรง่รบี เพื"อใหไ้ดท้อ่งเที"ยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ.าดื"มทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 



 

   

 

 

  

  

 

 

15. การบรกิารของรถบัสนําเที"ยว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั"วโมง ในวันนั.นๆ มอิาจ
เพิ"มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั .งนี.ข ึ.นอยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนั.นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิIในการปรับเปลี"ยนเวลาทอ่งเที"ยวตามสถานที"ในโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 
 



 

   

 

 

  

  

 

 

รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชื"อผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทั .งหมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุ"ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จํานวนหอ้งพักที"ใชทั้ .งหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชื9อผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชื9อไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ื"นตามที"ทา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  � ไมท่านเนื.อวัว � ไมท่านเนื.อหม ู � ไมท่านสตัวปี์ก � ทานมังสาวรัิต 

รายละเอยีดอื"นๆ .................................................................................................................................. 

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงื9อนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชื9อ.............................................................ผูจ้อง 
 

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

ลาํดบั ชื9อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชื9อ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


