
 
 

เวยีดนามใต ้5 วนั 4 คนื  

โฮจมินห ์- มนุเน ่- ดาลดั 

ซุปตาร.์..ดาลดั โฮจมินิห ์มาแวว้วววว 
ก าหนดการเดนิทาง กรกฎาคม - ตลุาคม 2565 

โดยสายการบนิ แบมบ ูแอรเ์วส ์
 ลอ่งเรอืแมน่ า้ไซง่อ่น พรอ้มอาหารเย็นบนเรอื 
 เช็คอนิเมอืงมยุเน ่เมอืงตากอากาศรมิทะเลชือ่ดงั ชมทะเลทรายแดง และ น ัง่รถจ ิบ๊สุดตืน่เตน้ตะลุย ทะเลทราย

ขาว ทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้
 ชมล าธารนางฟ้าหรอืแกรนดแ์คนยอนแหง่เวยีดนาม  

 น ัง่รถรางชมความสวยงามของน า้ตกดาตนัลา ข ึน้กระเชา้ลอยฟ้า ชมวดัต ัก๊ลมั 

 ชมิไวนแ์ดงดาลดัขึน้ชือ่ของเวยีดนาม ชมสวนดอกไมเ้มอืงหนาวทีส่วยงามของเมอืงดาลดั    

 ชอ้ปป้ิงที ่ตลาดเบนทนั 

 “มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด” 



 
 

*ราคาไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถทอ้งถิน่ ตามท าเนยีม ทา่นละ 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ* 

(ยกเวน้เด็กต า่กวา่ 2 ขวบ) ส าหรบัหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย ตามความพงึพอใจในการบรกิาร 

**ราคาเด็กต า่กวา่ 2 ขวบ (Infant) โปรสอบถามอกีคร ัง้** 
 

 

วนัแรก       ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิ– ทา่อากาศยานนานาชาตเิตนิเซนิเญิต้  
 

14.30 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิประตู 5 เคานเ์ตอร ์L สายการ

บนิ แบมบู แอรเ์วส ์(QH) โดยมีเจา้หนา้ที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดนิทางส าหรับทุกท่านและน า
ท่านโหลดสมัภาระ  

16.35 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตเิตนิเซนิเญิต้ ประเทศเวยีดนาม โดย สายการบนิ แบมบู 

แอรเ์วส ์(QH) เทีย่วบนิที ่QH325 
18.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิตนิเซนิเญิต้ นครโฮจมินิห ์เมอืงใหญ่อนัดบัหนึง่ของประเทศ

เวียดนามซึง่ตัง้อยู่บรเิวณดนิดอนสามเหลี่ยมปากแม่น ้าโขง เป็นศูนย์กลางทางดา้นเศรษฐกจิของ
ประเทศ หลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมือง (เวลาทอ้งถิน่ประเทศเวยีดนามเหมือนกับเวลาทอ้งถิน่

ประเทศไทย) จากนัน้น าท่าน ลอ่งเรอืแมน่ า้ไซง่อ่น ชมบรรยากาศสองฟากฝ่ังยามค ่าคนืของเมืองโฮ
จมินิหซ์ติี ้พรอ้มอาหารเย็นบนเรอื 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น พรอ้มลอ่งเรอืแมน่ า้ไซง่อ่น (1) 

ทีพ่กั โรงแรม Oscar Saigon ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่อง       เมอืงมุยเน ่- ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง - หมูบ่า้นชาวประมง - ล าธารนางฟ้า 
 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมุยเน่ (Mui Ne) ตัง้อยู่ชายฝ่ังทะเลของมณฑลบิญ่ถ่วน (Binh Thuan) ใน

ภูมภิาคภาคกลางตอนใต ้ของประเทศเวยีดนาม ใชเ้วลาเดนิทางสู่เมืองมุยเน่ประมาณ 3- 4 ชั่วโมง 

เมืองแห่งน้ีมีชื่อเสียงในเรื่องของชายหาดทอดยาว สวยงาม และเงียบสงบ บริเวณชายหาดยาว

ประมาณ 10 กโิลเมตร ร่มรื่นไปดว้ยตน้มะพรา้วรมิชายหาดมากมาย ชาวบา้นยังคงมวีถิีชวีติแบบเรยีบ

ง่าย มีอาชพีหลักคอืการท าประมง ภาพของเรือหาปลาที่ออกล่องลอยไปกลางทะเลในรุ่งสาง และ

กลับมายังฝ่ังในยามเย็น เป็นภาพที่ปรากฏที่น่ีทุกวัน ท าใหช้ายทะเลมุยเน่มบีรรยากาศผ่อนคลาย น่า

พักผ่อน ทีแ่ห่งน้ีจงึกลายเป็นสถานทีพ่ักตากอากาศในฝันของนักท่องเทีย่วทุกคน 

น าท่านชม ทะเลทรายขาว ทะเลทรายทีไ่ดร้ับสมญานามวา่เป็น ซาฮาร่าแห่งเวยีดนาม เป็นทะเลทราย

ที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม เม็ดทรายขาวละเอียดราวกับว่าไดไ้ปซาฮาร่า ไม่ไกลกันมีแหล่งน ้าจืด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

9 - 13 กรกฎาคม 2565 13,888 3,500 

23 - 27 กรกฎาคม 2565 13,888 3,500 

6 - 10 สงิหาคม 2565 13,888 3,500 

20 - 24 สงิหาคม 2565 11,888 3,500 

3 -7 กนัยายน 2565 12,888 3,500 

17 - 21 กนัยายน 2565 12,888 3,500 

1 - 5 ตลุาคม 2565 12,888 3,500 

8 - 12 ตลุาคม 2565 12,888 3,500 

15 - 19 ตลุาคม 2565 12,888 3,500 

22 - 26 ตลุาคม 2565 13,888 3,500 



(โอเอซสิ) ส าหรับใหนั้กท่องเทีย่วใชพ้ักผ่อน ถ่ายรูป และชมววิ ใหท้่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบักจิกรรมน่ัง

รถจี๊ปชมทะเลทราย ดว้ยคนขบัรถผูเ้ชยีวชาญ (ราคาทัวรร์วมบรกิารน่ังรถจี๊ปแลว้) 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (3) 
น าท่านชม ทะเลทรายแดง ซึง่อยู่ใกล ้ชายทะเล ท าใหเ้กดิเม็ดทรายละเอยีดราวกบัแป้ง มองเห็นเป็น

สแีดง เราจะไดเ้ห็นความงดงามของเนินทรายทีเ่ปลีย่นรูปร่างไปตามแรงลม ไปแต่ละครัง้ เราก็จะเห็น
ภาพแตกต่างจากเดมิ ผ่านชม หมู่บา้นชาวประมง จะไดเ้ห็นวถิีชีวติชาวประมงแบบดัง้เดมิ กับ
เรือประมงที่เรียงรายอยู่นับรอ้ย กวา้งไกลสุดลูกหูลูกตาที่อบอวนไปดว้ยบรรยากาศแบบชาวประมง

เวยีดนามแท ้ๆ  ซึง่กลบัเขา้ฝ่ังหลงัออกหาปลาในยามเย็น 
จากนัน้น าท่านสู่ ล าธารนางฟ้า (Fairy Stream) หรือแกรนดแ์คนยอนแห่งเวยีดนาม ซึง่จากภูเขา
หนิทรายขนาดใหญ่ ถูกกดัเซาะของน ้ามานานวนั จนเป็นร่องกวา้งกวา่ 20 เมตร มชีัน้หนิ ชัน้ทรายสสีนั

สวยงามทีส่วยงามคลา้ยๆกบัแพะเมอืงผขีองประเทศไทย และมลี าธารเล็กๆระดบัน ้าประมาณขอ้เทา้ ซึง่
พัดพาตะกอนทรายสีแดงไหลออกไปสู่ทะเล (เน่ืองจากตอ้งเดินทางเปล่าผ่านล าธารน้ีเพื่อชม
บรรยากาศ ดงันัน้ท่านควรเลอืกสวมใสร่องเทา้ทีส่ะดวกแกก่ารเดนิ) 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (4) 
ทีพ่กั โรงแรม Little Paris Muine ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม     เมอืงดาลดั - น ัง่รถรางชมน า้ตกดาตนัลา - พระราชวงัฤดูรอ้นของจกัรพรรดเิบ๋าได่ - น ัง่

กระเชา้ชมวดัต ัก๊ลมั - สวนดอกไมเ้มอืงหนาว 
 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงดาลดั (Da Lat) ชือ่ ดาลดั มาจากค า 2 ค า คอื ดา หมายถงึแหลง่ก าเนดิหรอื

แม่น ้ากามล ีสว่นค าวา่ ลดั เป็นชือ่ของชนกลุม่นอ้ยเผ่าหนึง่ทีอ่ยู่อาศยัอยู่ทีน่ี่ ดาลดัเป็นเมอืงเล็กๆตัง้อยู่

บนที่ราบสูงทางภาคใตข้องเวยีดนาม ในอดตีเป็นเพียงดนิแดนห่างไกลความเจรญิที่ชาวบา้นอยู่กัน

อย่างสงบ ที่ไม่มีความเจรญิของเมืองใหญ่กล ้ากราย แต่แลว้เมืองในหุบเขาเล็กๆ ก็ตอ้งเริม่เปิดเผย

ความบรสิทุธิใ์หค้นภายนอกไดป้ระจักษ์ เมือ่ชนชัน้ปกครองชาวฝรั่งเศสไดเ้ขา้มาสมัผัสแลว้พัฒนาพืน้ที่

ต่างๆ ขึน้มาเพื่อการพักผ่อน น าข่าวสารแห่งความงามของดนิแดนกลางหุบเขา ไปบอกเล่าใหก้ับคน

จากอกีซกีโลกไดร้ับรู ้ เมือ่พวกเขาหมดภารกจิบนดนิแดนอนิโดจนี จนดาลดักลายเป็นเมืองตากอากาศ

ทางภาคใตเ้วยีดนาม 



น าท่านสมัผัสประสบการณส์ดุตืน่เตน้โดยการ น ัง่รถราง (Roller Coaster) ผ่านผนืป่าอนัร่มรืน่เขยีว

ชอุ่มลงสู่หุบเขาเบื้องล่าง เพื่อชมและสัมผัสกับความสวยงามของ น า้ตกดาตนัลา (Datanla 

Waterfall) (ราคาทัวร์รวมบริการน่ังรถรางแลว้) อยู่ห่างจากตัวเมืองดาลัดไปทางทิศใตป้ระมาณ 5 

กโิลเมตร เป็นน ้าตกไม่ใหญ่มากแตม่ีความสวยงาม น ้าตกแห่งน้ีจะเป็นน ้าตกทีม่นัีกท่องเทีย่วมาเยอืน

มากทีส่ดุและไม่ควรพลาดในการมาเทีย่วชม 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (6) 
 น าท่านชม พระราชวงัฤดูรอ้นของจกัรพรรดิเบ๋าได่ (Bao Dai Palace) เป็นที่ประทับของ

จักรพรรดอิงคส์ุดทา้ยของเวียดนาม ซึง่กา้วขึน้สู่บัลลังกใ์นปี 2469 ตัง้แต่ครัง้มีพระชนมเ์พียง 12 
พรรษา เป็นที่ทราบกันดวี่าองคเ์บ๋าได่นั้นมักจะใชเ้วลาส่วนมากแสวงส าราญจากงานปาร์ตี้ในขณะ
ประทับอยู่ที่เมืองดาลัด โดยพระราชวังฤดูรอ้นเบ๋าได่ เริม่ตน้ก่อสรา้งเมื่อปี พ.ศ.2476 ประกอบดว้ย

อาคารอมิพเีรยีล 3 หลงั โดยสว่นทีเ่รยีกวา่ Dinh 3 เป็นจุดทีโ่ดง่ดงัและมคีนมาเยีย่มชมมากทีส่ดุ แมจ้ะ
ผ่านการการบูรณะมาแลว้ แตภ่ายในอาคารก็ยังคงมเีครือ่งเรอืนจ านวนมากทีถู่กทิง้ไวใ้นสภาพเดมิ โดย
ส่วนที่เปิดใหป้ระชาชนเขา้มาเยีย่มชมไดนั้น้ ประกอบดว้ยบัลลงักจ์ักรพรรด ิหอ้งทรงงาน หอ้งบรรทม 

หอ้งอาหาร รวมถงึสว่นที่พักของพระมเหสดีว้ย และท่านยังจะไดช้มภาพถ่ายและรูปปั้นของราชวงศท์ี่
ถูกจัดแสดงไวอ้กีดว้ย (พระราชวงัไม่อนุญาตใหบ้ันทกึภาพภายในอาคาร) 
จากนัน้น าท่าน น ัง่กระเชา้ เพือ่เขา้ไปเทีย่วชม วดัต ัก๊ลมั เป็นวดัพุทธในนกิายเซน แบบญีปุ่่ น ตัง้อยู่

บนเทือกเขาเฟืองฮว่าง ภายในบริเวณวัดนอกจากจะมีสิง่ก่อสรา้งที่สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ
เรียบรอ้ยแลว้ ยังมีการจัดทัศนียภาพโดยรอบดว้ยสวนดอกไมท้ีผ่ลดิอกบานสะพรั่ง นับไดว้่าเป็นวหิาร
ซึง่เป็นทีน่ยิมและงดงามทีส่ดุในดาลดั 

น าท่านเดนิทางสู ่สวนดอกไมเ้มอืงหนาว (Dalat Flower Gardens) ดาลดัไดร้ับการขนานนามให ้
เป็นเมอืงดอกไม ้เพราะเมอืงแห่งน้ีเป็นทีข่ ึน้ชือ่เรือ่งสสีนัของดอกไมอ้นังดงามหลากหลายสายพันธุ ์อกี
ทัง้เมอืงดาลดัยังมงีานเทศกาลดอกไมป้ระจ าปีอนัลอืชือ่ ซึง่เป็นทีน่ยิมของนักท่องเทีย่วทัง้จากในและ

ตา่งประเทศ โดยสวนดอกไมเ้มอืงหนาวซึง่ถูกสรา้งขึน้ในปี 2509 น้ี ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของทะเลสาบ
ซวนเฮอืงทีอ่ยู่ใจกลางเมืองดาลัด ทีส่วนดอกไมเ้มอืงหนาว ท่านจะไดพ้บกบัพรรณไมน้านาชนดิ ไม่วา่
จะเป็นไมด้อก ไมป้ระดับ ไมต้น้ และกลว้ยไม ้รวมถงึดอกไมก้ว่า 300 สายพันธุ ์ที่ผลัดกันเบ่งบานใน

ช่วงเวลาต่างกันไปในรอบปี น่ันท าใหไ้ม่ว่าจะไปเยอืนสวนแห่งน้ีในชว่งเวลาใดก็ตาม ก็ยังสามารถพบ
กบัดอกไมส้วย ๆ ทีเ่บ่งบานรอตอ้นรับอยู่เสมอ และในบางโอกาสเรายังจะหาซือ้ดอกไมส้วย ๆ ทีจ่ัดชอ่
ไวอ้ย่างงดงามไดท้ีส่วนแห่งน้ีอกีดว้ย  

 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (7)  

ทีพ่กั โรงแรม River Prince Dalat ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 



วนัทีส่ ี ่    นครโฮจมินิห ์- ศาลาไปรษณียก์ลาง - โบสถน์อรท์เทอดาม - ถนนคนเดนิ Nguyen Hue 
 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

 น าท่านเดนิทางกลบัสู ่นครโฮจมินิห ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7 ช ัว่โมง) 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (9) 

 น าท่านชม ศาลาไปรษณียก์ลาง เป็นอาคารทรงยุโรปภายในสวยงามมาก จากนัน้น าท่านชม โบสถ์
นอรท์เทอดาม โบถสท์รงสงูทีส่รา้งในสมัยเวยีดนามยังอยู่ในอาณานิคมฝรั่งเศสเป็นโบถสป์ระจ าเมือง
ไซง่่อน อสิระใหท้่านเดนิเลน่ ถนนคนเดนิ Nguyen Hue 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (10)  

ทีพ่กั โรงแรม Oscar Saigon ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้     ตลาดเบนทนั - ทา่อากาศยานนานาชาตเิตนิเซนิเญิต้ - ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิ
 

 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11) 

 จากนัน้อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงที ่ตลาดเบนทนั กบัสนิคา้ราคาถูกจน  

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิตนิเซนิเญิต้ ประเทศเวยีดนาม เพือ่

เดนิทางกลบัประเทศไทย  

14.00 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ โดย สายการบนิ แบมบู แอรเ์วส  ์(QH) 

เทีย่วบนิที ่QH325 
15.35 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

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

 

 

 

 

 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการสลบัโปรแกรมทวัรต์ามความเหมาสม โดยไม่แจง้ให้

ทราบล่วงหนา้ อนัเนือ่งมาจากเหตุการณ์ตา่ง ๆ  ทีอ่าจเกดิขึน้จากเหตุสุดวสิยั เช่น เหตุการณ์ทางธรรมชาต ิ

การเมอืง สภาพการจราจรท ัง้ทางบกและทางอากาศ สถานะหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม รวมไปถงึสภาพ

อากาศทีไ่มเ่อ ือ้อ านวย ท ัง้นีท้างเราจะค านงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั และการ

บรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมายของเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้

โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนั

เดนิทางน ัน้ ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

หมายเหตสุ าคญั :  

เน่ืองจากเป็นการจองทัวรล์่วงหนา้ ณ วนัเดนิทางจรงิ อาจจะมเีหตกุารณท์ีท่ าใหไ้ฟลท์บนิล่าชา้ หรอืเปลีย่นแปลง

เวลาบนิ หากท่านใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรอืตา่งประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดนิทาง โปรดส ารองเวลาใน

การจองตัว๋เครือ่งบนิไวอ้ย่างต า่ 4-5 ชัว่โมง ทัง้น้ีเพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง ทางบรษัิทจะไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ย

ทีเ่กดิขึน้ในสว่นของตัว๋เครือ่งบนิทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัโปรแกรมทัวร  ์

 



อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

✓ คา่เบีย้ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

✓ ค่ า เ บี้ ย ป ร ะ กั น โค วิด  - 1 9  ใ น ก า ร เ ดินท า งท่ อ ง เที่ ย ว  ว ง เ งิ น ค่ า รั กษ าพ ยาบ าล  5 0 ,0 0 0  US 

(ไม่รวมคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางกลบัประเทศ) 

✓ ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 %  

✓ ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด           

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่ง ๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลบัมายื่นรอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เน่ืองจาก

ทางเวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศ

เวยีดนามไม่เกนิ 30 วนั) 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับชาวตา่งชาต ิทีไ่ม่ไดร้ับการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ ๆ ก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 30 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั 

• หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

• เมือ่ท่านช าระเงนิไม่วา่จะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและขอ้ตกลงต่างๆ

ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

• หากช าระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

• ส่งรายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่ง

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่าง

ต า่ 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

✓ เน่ืองจากยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ  

ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนักขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกอ่น 45 วนั 

✓ ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใชจ้่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋ว
เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้่ายจ าเป็นอืน่ๆ 



✓ ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  

✓ หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ และ คนื
คา่ทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้่านไดไ้ม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทูตปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง นโยบาย

หา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

✓ กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 21 วัน 

ก่อนออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ ทางบรษัิทขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้นจริงทั ้งหมด ทั ้งน้ีขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และ
กระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

✓ กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรียดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าใชจ้่าย
การด าเนินการตา่งๆ ที่เกดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณี

ใดๆทัง้สิน้ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. กรณีผูร้่วมคณะยนิดที ีจ่ะเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน ทางบรษิทัสงวนสทิธิ ์ไม่มหีวัหวัหนา้ทวัร  ์(มไีกด์

ทอ้งถิน่ตลอดการเดนิทางทีเ่วยีดนาม) 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงื่อนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั ้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี่ / 

ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น

การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเท่านัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตวัแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก

เมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธิ

ในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่มคีา่ใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า

ใหเ้วลาในการท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการ

บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ท่านวนัละ 1 ขวด/ท่าน/วนั  

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มิ

อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภาพการจราจร

ในวนัเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. ในกรณีที่พาสปอร์ตของท่านช ารุด หรือมีตราปั้มใดๆที่ไม่เกี่ยวขอ้งกับการเดนิทาง และสายการบินแจง้ว่าไม่
สามารถใชเ้ดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบรษัิทไดม้ีการช าระ

คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางทัง้หมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 


