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เวยีดนามใต ้ 
 ดาลดั มยุเน ่3วนั2คนื 
เปิดตวัซุปตาร ์วาไรตี ้

ก าหนดการเดนิทาง เดอืนสงิหาคม 2562 - มนีาคม 2563 
โดยสายการบนิ  VIETJET AIR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่เวียดนาม ด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร ์

ชมเมืองมุยเน่ เมืองตากอากาศริมทะเลที่ขึ้นชื่อของเวียดนาม ชมลำธารนางฟ้าหรือแกรนด์แคนยอนแห่งเวียดนาม สัมผัสทะเลทรายแดงและน่ัง
รถจ๊ิบลุยทะเลทรายขาวที่ใหญท่ี่สุด นั่งรถรางชมความสวยงามของน้ำตกดาตันลา ขึ้นกระเช้าชมวัดต๊ักลัม 

ชิมไวน์แดงขึ้นชื่อของเวียดนาม ชมสวนดอกไม้เมืองหนาวที่สวยงามของเมืองดาลัด    

มีน้ำด่ืมบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด 
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วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ ่ ราคาเด็ก พักเด่ียว 
05-07 สิงหาคม 2562 8,999 8,999 2,500 

07-09 สิงหาคม 2562 8,999 8,999 2,500 

14-16 สิงหาคม 2562 8,999 8,999 2,500 

17-19 สิงหาคม 2562 9,999 9,999 2,500 
21-23 สิงหาคม 2562 8,999 8,999 2,500 

28-30 สิงหาคม 2562 8,999 8,999 2,500 

04-06 กันยายน 2562 8,999 8,999 2,500 
11-13 กันยายน 2562 8,999 8,999 2,500 

14-16 กันยายน 2562 9,999 9,999 2,500 

20-22 กันยายน 2562 9,999 9,999 2,500 
31 ตุลาคม-02 พฤศจิกายน 2562 9,888 9,888 2,500 

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

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

07-09 พฤศจิกายน 2562 9,888 9,888 2,500 
10-12 พฤศจิกายน 2562 7,999 7,999 2,500 

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

17-19 พฤศจิกายน 2562 8,999 8,999 2,500 
21-23 พฤศจิกายน 2562 9,888 9,888 2,500 

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

24-26 พฤศจิกายน 2562 8,999 8,999 2,500 
28-30 พฤศจิกายน 2562 9,888 9,888 2,500 

01-03 ธันวาคม 2562 8,999 8,999 2,500 

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

12-14 ธันวาคม 2562 9,888 9,888 2,500 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ ่ ราคาเด็ก พักเด่ียว 

14-16 ธันวาคม 2562 9,888 9,888 2,500 
15-17 ธันวาคม 2562 8,999 8,999 2,500 

19-21 ธันวาคม 2562 9,888 9,888 2,500 

22-24 ธันวาคม 2562 8,999 8,999 2,500 
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26-28 ธันวาคม 2562 9,888 9,888 2,500 

27-29 ธันวาคม 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-01กุมภาพันธ์ 2563 9,888 9,888 2,500 

02-04 กุมภาพันธ์ 2563 8,999 8,999 2,500 
06-08 กุมภาพันธ์ 2563 9,888 9,888 2,500 

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

14-16 กุมภาพันธ์ 2563 9,888 9,888 2,500 
15-17 กุมภาพันธ์ 2563 9,888 9,888 2,500 

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

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ ่ ราคาเด็ก พักเด่ียว 
20-22 กุมภาพันธ์ 2563 9,888 9,888 2,500 

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

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

28 กุมภาพันธ์-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 
08-10 มีนาคม 2563 8,999 8,999 2,500 

12-14 มีนาคม 2563 9,888 9,888 2,500 

13-15 มีนาคม 2563 9,888 9,888 2,500 
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ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 800 บาท ตอ่คนลูกคา้ 1 ทา่น ในสว่นของ
หวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทย ตามแตท่า่นจะเห็นสมควร** 

 

วนัแรก      กรุงเทพฯ – ทา่อากาศยานนานาชาตเิลยีนเคอืง เมอืงดาลดั - เมอืงมุยเน-่ล าธารนางฟ้า-ทะเลทราย

แดง-หมูบ่า้นชาวประมง 
 

08.00 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิประตูทางเขา้หมายเลข 3 เคาน์เตอร ์E 

สายการบนิเวยีดเจ็ทแอร ์(VZ)  โดยมีเจา้หนา้ที่คอยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางส าหรับทุกท่านและน า
ท่านโหลดสัมภาระ  

 

11.10 น. ออกเดนิทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตเิลยีนเคอืง เมอืงดาลดั ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิ 
VIETJET AIR เทีย่วบนิที ่VZ940  

 

12.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิลยีนเคอืง เมอืงดาลดั ประเทศเวยีดนาม ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้

เมืองและศุลกากร เรียบรอ้ยแลว้น าท่านรับสัมภาระ หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ตัวเมืองดาลัด เพื่อ
รับประทานอาหารกลางวัน (เวลาทอ้งถิน่ประเทศเวยีดนามเหมอืนกบัเวลาทอ้งถิน่ประเทศไทย)  

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร เมนูเฝอเวยีดนาม (1) 
 

 หลังอาหารกลางวัน น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงมุยเน ่(Mui Ne) ตัง้อยู่ชายฝ่ังทะเลของมณฑลบิญ่ถ่วน (Binh 

Thuan) ในภูมภิาคภาคกลางตอนใต ้ของประเทศเวียดนาม ใชเ้วลาเดนิทางสู่เมืองมุยเน่ประมาณ 3- 4 
ช่ัวโมง เมืองแห่งนี้มีชื่อเสียงในเรื่องของชายหาดทอดยาว สวยงาม และเงียบสงบ บริเวณชายหาดยาว
ประมาณ 10 กโิลเมตร ร่มรื่นไปดว้ยตน้มะพรา้วรมิชายหาดมากมาย ชาวบา้นยังคงมีวถิีชวีติแบบเรยีบง่าย มี

อาชพีหลักคอืการท าประมง ภาพของเรอืหาปลาทีอ่อกลอ่งลอยไปกลางทะเลในรุ่งสาง และกลับมายังฝ่ังใน
ยามเย็น เป็นภาพที่ปรากฏที่นี่ทุกวัน ท าใหช้ายทะเลมุยเน่มีบรรยากาศผ่อนคลาย น่าพักผ่อน ที่แห่งนี้จงึ

กลายเป็นสถานที่พักตากอากาศในฝันของนักท่องเที่ยวทุกคน จากนั้นน าท่านสู่ ล าธารนางฟ้า ( Fairy 
Stream) หรอืแกรนดแ์คนยอนแหง่เวยีดนาม ซึง่จากภเูขาหนิทรายขนาดใหญ่ ถูกกัดเซาะของน ้ามานานวัน 
จนเป็นร่องกวา้งกว่า 20 เมตร มีชัน้หนิ ชัน้ทรายสสัีนสวยงามที่สวยงามคลา้ยๆกับแพะเมืองผีของประเทศ

ไทย และมลี าธารเล็กๆระดับน ้าประมาณขอ้เทา้ ซึง่พัดพาตะกอนทรายสแีดงไหลออกไปสู่ทะเล (เนือ่งจาก
ตอ้งเดนิทางเปล่าผ่านล าธารนีเ้พือ่ชมบรรยากาศ ดงัน ัน้ท่านควรเลอืกสวมใส่รองเทา้ทีส่ะดวกแก่

การเดนิ)  
 จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ทะเลทรายแดง ซึง่อยู่ใกล ้ชายทะเล ท าใหเ้กดิเม็ดทรายละเอียดราวกับแป้ง 

มองเห็นเป็นสแีดง เราจะไดเ้ห็นความงดงามของเนินทรายที่เปลีย่นรูปร่างไปตามแรงลม ไปแต่ละครัง้ เราก็

จะเห็นภาพแตกต่างจากเดมิ ผ่านชม หมู่บา้นชาวประมง จะไดเ้ห็นวถิีชีวติชาวประมงแบบดัง้เดมิ กับ

เรอืประมงทีเ่รยีงรายอยู่นับรอ้ย กวา้งไกลสดุลกูหลูกูตาทีอ่บอวนไปดว้ยบรรยากาศแบบชาวประมงเวียดนาม

แท ้ๆ  ซึง่กลับเขา้ฝ่ังหลังออกหาปลาในยามเย็น 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (2)  

ทีพ่กั โรงแรม Peace Resort ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

15-17 มีนาคม 2563 8,999 8,999 2,500 

19-21 มีนาคม 2563 9,888 9,888 2,500 
22-24 มีนาคม 2563 8,999 8,999 2,500 

26-28 มีนาคม 2563 9,888 9,888 2,500 
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วนัทีส่อง เมอืงมุยเน ่- ทะเลทรายขาว(รวมคา่รถจิบ๊ลุยทะเลทราย) - เมอืงดาลดั – น ัง่รถรางชมน า้ตก 
 ดาตนัลา-พระราชวงัฤดูรอ้นของจกัรพรรดเิบ๋าได่-น ัง่กระเชา้ชมวดัต ั๊กลมั-เครซี่เฮ้าส ์ (Crazy 

House) - ตลาดไนทบ์ารซ่์า พเิศษ! ชมิไวนแ์ดงของดาลดั 
 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ทะเลทรายขาว ทะเลทรายที่ไดร้ับสมญานามว่าเป็น ซาฮาร่าแห่งเวยีดนาม เป็น
ทะเลทรายทีใ่หญ่ทีส่ดุของเวยีดนาม เม็ดทรายขาวละเอยีดราวกับว่าไดไ้ปซาฮาร่า ไม ่
ไกลกันมีแหล่งน ้าจืด (โอเอซิส) ส าหรับใหนั้กท่องเที่ยวใชพ้ักผ่อน ถ่ายรูป และชมวิว ใหท่้านจะได ้

เพลดิเพลนิกับกจิกรรมน่ังรถจี๊ปชมทะเลทราย ดว้ยคนขับรถผูเ้ชยีวชาญ (ราคาทัวรร์วมบรกิารน่ังรถจี๊ปแลว้) 
สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางกลับสู่ เมอืงดาลดั ชือ่ ดาลัด มาจากค า 2 ค า คอื ดา หมายถงึแหลง่ก าเนดิ

หรอืแม่น ้ากามล ีสว่นค าว่า ลัด เป็นชือ่ของชนกลุม่นอ้ยเผ่าหนึ่งทีอ่ยู่อาศัยอยู่ทีน่ี่ ดาลัดเป็นเมอืงเล็กๆตัง้อยู่
บนทีร่าบสงูทางภาคใตข้องเวยีดนาม ในอดตีเป็นเพยีงดนิแดนหา่งไกลความเจรญิทีช่าวบา้นอยู่กันอย่างสงบ 
ที่ไม่มีความเจรญิของเมืองใหญ่กล ้ากราย แต่แลว้เมืองในหุบเขาเล็กๆ ก็ตอ้งเริม่เปิดเผยความบรสิุทธิใ์หค้น

ภายนอกไดป้ระจักษ์ เมื่อชนชัน้ปกครองชาวฝรั่งเศสไดเ้ขา้มาสัมผัสแลว้พัฒนาพื้นที่ต่างๆ ขึน้มาเพื่อการ
พักผ่อน น าข่าวสารแห่งความงามของดนิแดนกลางหุบเขา ไปบอกเล่าใหก้ับคนจากอกีซกีโลกไดร้ับรู ้เมื่อ

พวกเขาหมดภารกจิบนดนิแดนอนิโดจนี จนดาลัดกลายเป็นเมอืงตากอากาศทางภาคใตเ้วยีดนาม 
 น าท่านสัมผัสประสบการณ์สดุตืน่เตน้โดยการน ัง่รถราง (Roller Coaster) ผ่านผนืป่าอันร่มรืน่เขยีวชอุม่ลง

สูห่บุเขาเบือ้งลา่ง เพือ่ชมและสัมผัสกับความสวยงามของ น า้ตกดาตนัลา (Datanla Waterfall) อยู่หา่ง

จากตวัเมอืงดาลัดไปทางทศิใตป้ระมาณ 5 กโิลเมตร เป็นน ้าตกไม่ใหญ่มากแตม่คีวามสวยงาม น ้าตกแหง่นี้
จะเป็นน ้าตกทีม่นัีกท่องเทีย่วมาเยอืนมากทีส่ดุและไม่ควรพลาดในการมาเทีย่วชม  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (4) 

 หลังอาหารกลางวันน าท่านชม พระราชวงัฤดูรอ้นของจกัรพรรดเิบา๋ได ่เป็นทีป่ระทับของจกัรพรรดอิงค์
สดุทา้ยของเวยีดนาม ซึง่กา้วขึน้สูบ่ัลลังกใ์นปี 2469 ตัง้แตค่รัง้มพีระชนมเ์พยีง 12 พรรษา เป็นทีท่ราบกันดี

ว่าองคเ์บา๋ไดนั่น้มกัจะใชเ้วลาสว่นมากแสวงส าราญจากงานปารต์ีใ้นขณะประทับอยู่ทีเ่มอืงดาลดั โดย
พระราชวังฤดรูอ้นเบา๋ได ่เริม่ตน้กอ่สรา้งเมือ่ปี พ.ศ.2476 ประกอบดว้ยอาคารอมิพเีรยีล 3 หลัง โดยสว่นที่
เรยีกว่า Dinh 3 เป็นจุดทีโ่ดง่ดังและมคีนมาเยีย่มชมมากทีส่ดุ แมจ้ะผ่านการการบรูณะมาแลว้ แตภ่ายใน

อาคารก็ยังคงมเีครือ่งเรอืนจ านวนมากทีถู่กทิง้ไวใ้นสภาพเดมิ โดยสว่นทีเ่ปิดใหป้ระชาชนเขา้มาเยีย่มชมได ้
นัน้ ประกอบดว้ยบลัลังกจ์กัรพรรด ิหอ้งทรงงาน หอ้งบรรทม หอ้งอาหาร รวมถงึสว่นทีพ่ักของพระมเหสดีว้ย 

และท่านยังจะไดช้มภาพถ่ายและรูปปัน้ของราชวงศท์ีถู่กจัดแสดงไวอ้กีดว้ย (พระราชวังไม่อนญุาตให ้
บันทกึภาพภายในอาคาร) 
จากนัน้ น าท่านขึน้กระเชา้ เพือ่เขา้ไปเทีย่วชม วดัต ัก๊ลมั เป็นวัดพุทธในนิกายเซน แบบญี่ปุ่ น ตัง้อยู่บน

เทือกเขาเฟืองฮว่าง ภายในบรเิวณวัดนอกจากจะมีสิง่ก่อสรา้งที่สวยงาม สะอาด เป็นระเบยีบเรียบรอ้ยแลว้ 
ยังมีการจัดทัศนียภาพโดยรอบดว้ยสวนดอกไมท้ี่ผลดิอกบานสะพรั่ง นับไดว้่าเป็นวหิารซึง่เป็นที่นิยมและ
งดงามทีส่ดุในดาลัด  

 

ชมบา้นตุ๊กตาและแกลลอรี่ศ ิลปะหรือที่เรียกว่า เครซี่เฮ้าส์ (Crazy House) ซึ่งเป็นที่โด่งดังดว้ย
แนวความคดิอันแปลกแหวกแนว ในรูปแบบเหมือนกับบา้นตน้ไม ้ผลงานการออกแบบของสถาปนิกDang 

Viet Nga ลูกสาวประธานาธบิดคีนที่ 2 ของเวยีดนาม ซึง่เรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรั่งเศส โดยไดแ้รง
บันดาลใจจากนิยายเรือ่งดัง “Alice in the Wonderland” เริม่ก่อสรา้งในปี 2533 ภายในเครซีเ่ฮา้สป์ระกอบ

ไปดว้ยหอ้งขนาดเล็กกว่า 10 หอ้ง ที่มีธีมแยกแตกต่างกันออกไป และที่นี่ท่านจะไดพ้บกับความประทับใจ
จากการเยี่ยมชมที่ตอ้งใชเ้สน้ทางทัง้อุโมงค์ บันได และยังจะไดพ้บกับเหล่าสัตว์ต่าง ๆ ที่สรา้งขึน้จาก
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คอนกรีต รวมทัง้หากเราโชคดกี็อาจจะไดม้ีโอกาสพบปะและพูดคุยกับ Dang Viet Nga เจา้ของผลงานการ

ออกแบบทีน่ี่อกีดว้ย 
 
 

 
 
 

 
 
 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (5) พเิศษ!ใหทุ้กทา่นไดช้มิไวนแ์ดงของดาลดั  

 หลังอาหารค ่า ใหเ้วลาท่านไดเ้ดนิชอ้ปป้ิงซือ้ของฝากและสัมผัสบรรยากาศช่วงกลางคนืของเมอืงดาลัด ณ 

ตลาดไนทบ์ารซ่์า 

ทีพ่กั  โรงแรม Dragon King ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม เมอืงดาลดั – สวนดอกไมเ้มอืงหนาว - ทา่อากาศยานนานาชาตเิลยีนเคอืง เมอืงดาลดั – กรุงเทพฯ 
 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
  

หลังอาหารเชา้ น าท่านเดนิทางสู่ สวนดอกไมเ้มอืงหนาว (Dalat Flower Gardens) ดาลัดไดร้ับการ

ขนานนามใหเ้ป็นเมอืงดอกไม ้เพราะเมอืงแหง่นี้เป็นทีข่ ึน้ชือ่เรือ่งสสัีนของดอกไมอ้ันงดงามหลากหลายสาย

พันธุ ์อกีทัง้เมืองดาลัดยังมีงานเทศกาลดอกไมป้ระจ าปีอันลอืชือ่ ซึง่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทัง้จากใน

และต่างประเทศ โดยสวนดอกไมเ้มืองหนาวซึง่ถูกสรา้งขึน้ในปี 2509 นี้ ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของทะเลสาบ

ซวนเฮอืงทีอ่ยู่ใจกลางเมอืงดาลัด ทีส่วนดอกไมเ้มอืงหนาว ท่านจะไดพ้บกับพรรณไมน้านาชนดิ ไม่ว่าจะเป็น

ไมด้อก ไมป้ระดับ ไมต้น้ และกลว้ยไม ้รวมถงึดอกไมก้ว่า 300 สายพันธุ์ ที่ผลัดกันเบ่งบานในช่วงเวลา

ตา่งกันไปในรอบปี น่ันท าใหไ้ม่ว่าจะไปเยอืนสวนแหง่นี้ในชว่งเวลาใดก็ตาม ก็ยังสามารถพบกับดอกไมส้วย ๆ  

ทีเ่บง่บานรอตอ้นรับอยู่เสมอ และในบางโอกาสเรายังจะหาซือ้ดอกไมส้วย ๆ ทีจ่ัดชอ่ไวอ้ย่างงดงามไดท้ีส่วน

แหง่นี้อกีดว้ย 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตเิลยีนเคอืง เมอืงดาลดั ประเทศเวยีดนาม 

เพือ่เดนิทางกลับประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.35 น. เดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิ VIETJET AIR (VZ) 

เทีย่วบนิที ่VZ941  

15.20 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

☺☺☺☺ ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใชบ้ริการ ☺☺☺☺ 
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**ราคาไมร่วมคา่ทปิ ทา่นละ 800 บาท** 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศ

เวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตาม

ความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลา

ทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

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

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

✓ คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

✓ คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี           คา่มนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศเวยีดนาม กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวซี่าอกีครัง้ (เนื่องจากทางเวียดนามได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซี่าเขา้ประเทศใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ี่ประสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศเวยีดนามไม่เกนิ 30 

วัน) 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

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

× ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

เดนิทางขึน้ต า่ 20 ทา่น หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่

เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท่้านตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

งดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท่้านทราบลว่งหนา้  
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เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 กรุณาวางเงนิมดัจ า ทา่นละ 5,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านไดท้ าการจอง 

ช ำระเงินโดยโอนเงินเข้ำบัญชีกรรมกำรบริษัท รักยิม้ทัวร์ ช่ือบัญชี : อรินทร์ชยำ  บรรเจิดศิริ 

 

 

 

 

หลังจำกท ำกำรโอนเงินแล้วรบกวนส่งหน้ำหนังสือเดินทำง(พำสปอร์ต)พร้อมระบุหมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับระบุ

โปรแกรม วันเดินทำงมำที่ไลน์ออฟฟิค Line ID: @rakyimtour / rakyimtour / rakyimtour2 / 0613934433 / 

0818171514 / 0936952758 / suksiritrip   หรืออีเมลล์ E-Mail : rakyimtour@gmail.com 

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

• หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

• เมื่อท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ด ้

ระบไุวทั้ง้หมดนี้แลว้ 

• หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์

• สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัว่า

ตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนงัสอื

เดนิทาง (Passport) มาให้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่างต ่า 2 

หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมช่ัน เมื่อจองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก

กรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้

ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิ

มัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

ธนาคารกสิกรไทย       เลขที่  760-2-60427–0 สาขาเดอะพาซิโอลาดกระบัง   

ธนาคารไทยพาณิชย ์   เลขที ่ 405-0-14046-4 สาขาเดอะพาซิโอ(ลาดกระบัง

ธนาคาร กรุงเทพ        เลขที่  919-0-20407–4 สำขำสุขุมวิท 77 (ประเวศ)

ธนำคำรกรุงไทย            เลขที่  845-0-11221-4               สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบัง) 

ธนำคำรทหำรไทย         เลขที่  262-2-02142-2               สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบัง 
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หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง

ทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด
งาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี ่/ ปลอด
บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ

ไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการ

เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเท่านัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรอืกรมแรงงานของ

ทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 
เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธใิน

การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่มคีา่ใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวยีดนาม หรือ วันเสาร์อาทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าให ้
เวลาในการท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการบรหิาร

เวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท่้องเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

15. การบรกิารของรถบัสน าเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ช่ัวโมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ
เพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
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ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 

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

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ท่าน / เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี..............ท่าน) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชทั้ง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรุณากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถูกตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหตุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่่านตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสัตวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

รายละเอยีดอืน่ๆ .................................................................................................................................. 

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

 

 
ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 

 
ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 

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

 

ล าดบั ชือ่-นามสกุล (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


