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สมัผสัการบรกิารสดุพเิศษบนิตรงสูเ่วยีดนาม ดว้ยสายการบนิเวยีดเจ็ทแอร ์
ชมเมอืงมยุเน ่เมอืงตากอากาศรมิทะเลที9ข ึ�นชื9อของเวยีดนาม ชมลําธารนางฟ้าหรอืแกรนด์
แคนยอนแหง่เวยีดนาม สมัผสัทะเลทรายแดงและน ั9งรถจิ?บลยุทะเลทรายขาวที9ใหญท่ี9สดุ น ั9ง



 

รถรางชมความสวยงามของนํ �าตกดาตนัลา ขึ�นกระเชา้ชมวดัต ั?กลมั 
ชมิไวนแ์ดงขึ�นชื9อของเวยีดนาม ชมสวนดอกไมเ้มอืงหนาวที9สวยงามของเมอืงดาลดั    

มนํี �าดื9มบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 
 
 

**จอยแลนด ์ไมเ่อาต ัCวเครื9องบนิ หกั 2,000 บาท/ทา่น** 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดี9ยว 

03-05 เมษายน 2562 8,999 8,999 2,500 

10-12 เมษายน 2562 8,999 8,999 2,500 

17-19 เมษายน 2562 6,888 6,888 2,500 

24-26 เมษายน 2562 8,999 8,999 2,500 

26-28 เมษายน 2562 9,999 9,999 2,500 

08-10 พฤษภาคม 2562 8,999 8,999 2,500 

10-12 พฤษภาคม 2562 9,999 9,999 2,500 

15-17 พฤษภาคม 2562 8,999 8,999 2,500 

17-19 พฤษภาคม 2562 9,999 9,999 2,500 

22-24 พฤษภาคม 2562 8,999 8,999 2,500 

24-26 พฤษภาคม 2562 9,999 9,999 2,500 

08-10 มถินุายน 2562 9,999 9,999 2,500 

12-14 มถินุายน 2562 8,999 8,999 2,500 

14-16 มถินุายน 2562 9,999 9,999 2,500 

19-21 มถินุายน 2562 8,999 8,999 2,500 

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

26-28 มถินุายน 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 

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 



 

*ต ัCว

เครื9องบนิสาํหรบั Infant 2,000 บาท/ทา่น* 
 
 

ราคานี�ไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 800 บาท ตอ่คนลกูคา้ 1 ทา่น ในสว่นของหวัหนา้
ทวัรท์ ี9ดแูลคณะจากเมอืงไทย ตามแตท่า่นจะเห็นสมควร** 

 

วนัแรก      กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานนานาชาตเิลยีนเคอืง เมอืงดาลดั - เมอืงมยุเน-่ลําธารนางฟ้า-ทะเลทรายแดง-
หมูบ่า้นชาวประมง 

 

08.00 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิประตูทางเขา้หมายเลข 3 เคาน์เตอร ์E สาย
การบนิเวยีดเจ็ทแอร ์(VZ)  โดยมเีจา้หนา้ที"คอยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางสําหรับทกุทา่นและนําทา่นโหลด
สมัภาระ  

 

11.10 น. ออกเดนิทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตเิลยีนเคอืง เมอืงดาลดั ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิ 
VIETJET AIR เที9ยวบนิที9 VZ940  

 

12.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิลยีนเคอืง เมอืงดาลดั ประเทศเวยีดนาม ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง
และศุลกากร เรยีบรอ้ยแลว้นําท่านรับสัมภาระ หลังจากนั.นนําท่านเดนิทางสูต่ัวเมอืงดาลัด เพื"อรับประทานอาหาร
กลางวัน (เวลาทอ้งถิ9นประเทศเวยีดนามเหมอืนกบัเวลาทอ้งถิ9นประเทศไทย)  

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร เมนเูฝอเวยีดนาม (1) 
 

 หลังอาหารกลางวัน นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงมุยเน่ (Mui Ne) ตั .งอยู่ชายฝั" งทะเลของมณฑลบิ"ญถ่วน (Binh 
Thuan) ในภูมภิาคภาคกลางตอนใต ้ของประเทศเวยีดนาม ใชเ้วลาเดนิทางสู่เมอืงมุยเน่ประมาณ 3- 4 ชั"วโมง 
เมืองแห่งนี.มีชื"อเสียงในเรื"องของชายหาดทอดยาว สวยงาม และเงียบสงบ บรเิวณชายหาดยาวประมาณ 10 
กโิลเมตร รม่รื"นไปดว้ยตน้มะพรา้วรมิชายหาดมากมาย ชาวบา้นยังคงมวีถิชีวีติแบบเรยีบงา่ย มอีาชพีหลักคอืการทํา
ประมง ภาพของเรอืหาปลาที"ออกลอ่งลอยไปกลางทะเลในรุ่งสาง และกลับมายังฝั"งในยามเย็น เป็นภาพที"ปรากฏ
ที"นี"ทุกวัน ทําใหช้ายทะเลมุยเน่มบีรรยากาศผ่อนคลาย น่าพักผ่อน ที"แห่งนี.จงึกลายเป็นสถานที"พักตากอากาศใน
ฝันของนักท่องเที"ยวทุกคน จากนั.นนําท่านสู่ ลําธารนางฟ้า ( Fairy Stream) หรือแกรนด์แคนยอนแห่ง
เวยีดนาม ซึ"งจากภเูขาหนิทรายขนาดใหญ ่ถกูกดัเซาะของนํ.ามานานวัน จนเป็นรอ่งกวา้งกวา่ 20 เมตร มชีั .นหนิ ชั .น
ทรายสสีนัสวยงามที"สวยงามคลา้ยๆกับแพะเมอืงผขีองประเทศไทย และมลํีาธารเล็กๆระดับนํ.าประมาณขอ้เทา้ ซึ"ง
พัดพาตะกอนทรายสแีดงไหลออกไปสู่ทะเล (เนื9องจากตอ้งเดนิทางเปลา่ผา่นลําธารนี�เพื9อชมบรรยากาศ 
ดงัน ั�นทา่นควรเลอืกสวมใสร่องเทา้ที9สะดวกแกก่ารเดนิ)  
 จากนั.นนําท่านเดนิทางสู ่ทะเลทรายแดง ซึ"งอยูใ่กล ้ชายทะเล ทําใหเ้กดิเม็ดทรายละเอยีดราวกับแป้ง มองเห็น
เป็นสแีดง เราจะไดเ้ห็นความงดงามของเนินทรายที"เปลี"ยนรูปร่างไปตามแรงลม ไปแต่ละครั .ง เราก็จะเห็นภาพ
แตกตา่งจากเดมิ ผ่านชม หมูบ่า้นชาวประมง จะไดเ้ห็นวถิชีวีติชาวประมงแบบดั .งเดมิ กับเรอืประมงที"เรยีงรายอยู่
นับรอ้ย กวา้งไกลสดุลกูหลููกตาที"อบอวนไปดว้ยบรรยากาศแบบชาวประมงเวยีดนามแท ้ๆ  ซึ"งกลับเขา้ฝั"งหลังออก
หาปลาในยามเย็น 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพื�นเมอืง (2)  

ที9พกั โรงแรม Peace Resort ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

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 



 

 

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

ตลาดไนทบ์ารซ์า่ พเิศษ! ชมิไวนแ์ดงของดาลดั 
 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
 จากนั.นนําท่านเดนิทางสู่ ทะเลทรายขาว ทะเลทรายที"ไดรั้บสมญานามว่าเป็น ซาฮาร่าแห่งเวียดนาม เป็น
ทะเลทรายที"ใหญท่ี"สดุของเวยีดนาม เม็ดทรายขาวละเอยีดราวกบัวา่ไดไ้ปซาฮารา่ ไม ่
ไกลกันมแีหลง่นํ.าจดื (โอเอซสิ) สําหรับใหนั้กทอ่งเที"ยวใชพั้กผอ่น ถา่ยรูป และชมววิ ใหท้า่นจะไดเ้พลดิเพลนิกับ
กจิกรรมนั"งรถจีHปชมทะเลทราย ดว้ยคนขบัรถผูเ้ชยีวชาญ (ราคาทัวรร์วมบรกิารนั"งรถจีHปแลว้) สมควรแกเ่วลานําทา่น
เดนิทางกลับสู ่เมอืงดาลดั ชื"อ ดาลัด มาจากคํา 2 คํา คอื ดา หมายถงึแหลง่กําเนดิหรอืแมนํ่.ากามล ีสว่นคําวา่ ลัด 
เป็นชื"อของชนกลุม่นอ้ยเผ่าหนึ"งที"อยูอ่าศัยอยูท่ี"นี" ดาลัดเป็นเมอืงเล็กๆตั .งอยูบ่นที"ราบสงูทางภาคใตข้องเวยีดนาม 
ในอดตีเป็นเพยีงดนิแดนหา่งไกลความเจรญิที"ชาวบา้นอยูก่ันอยา่งสงบ ที"ไมม่คีวามเจรญิของเมอืงใหญ่กลํ.ากราย 
แต่แลว้เมืองในหุบเขาเล็กๆ ก็ตอ้งเริ"มเปิดเผยความบรสิุทธิIใหค้นภายนอกไดป้ระจักษ์ เมื"อชนชั .นปกครองชาว
ฝรั"งเศสไดเ้ขา้มาสมัผัสแลว้พัฒนาพื.นที"ตา่งๆ ขึ.นมาเพื"อการพักผอ่น นําขา่วสารแหง่ความงามของดนิแดนกลางหบุ
เขา ไปบอกเล่าใหก้ับคนจากอกีซกีโลกไดรั้บรู ้เมื"อพวกเขาหมดภารกจิบนดนิแดนอนิโดจีน จนดาลัดกลายเป็น
เมอืงตากอากาศทางภาคใตเ้วยีดนาม 

 นําทา่นสมัผัสประสบการณ์สดุตื"นเตน้โดยการน ั9งรถราง (Roller Coaster) ผา่นผนืป่าอนัรม่รื"นเขยีวชอุม่ลงสูห่บุ
เขาเบื.องลา่ง เพื"อชมและสมัผัสกบัความสวยงามของ นํ �าตกดาตนัลา (Datanla Waterfall) อยูห่า่งจากตัว
เมอืงดาลัดไปทางทศิใตป้ระมาณ 5 กโิลเมตร เป็นนํ.าตกไมใ่หญม่ากแตม่คีวามสวยงาม นํ.าตกแหง่นี.จะเป็นนํ.าตกที"
มนัีกทอ่งเที"ยวมาเยอืนมากที"สดุและไมค่วรพลาดในการมาเที"ยวชม  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื�นเมอืง (4) 
หลังอาหารกลางวันนําทา่นชม พระราชวงัฤดรูอ้นของจกัรพรรดเิบา๋ได ่เป็นที"ประทับของจักรพรรดอิงคส์ดุทา้ย
ของเวยีดนาม ซึ"งกา้วขึ.นสูบ่ัลลังกใ์นปี 2469 ตั .งแตค่รั .งมพีระชนมเ์พยีง 12 พรรษา เป็นที"ทราบกนัดวีา่องคเ์บา๋ได่
นั.นมักจะใชเ้วลาสว่นมากแสวงสําราญจากงานปารต์ี.ในขณะประทับอยูท่ี"เมอืงดาลัด โดยพระราชวังฤดรูอ้นเบา๋ได ่
เริ"มตน้กอ่สรา้งเมื"อปี พ.ศ.2476 ประกอบดว้ยอาคารอมิพเีรยีล 3 หลัง โดยสว่นที"เรยีกวา่ Dinh 3 เป็นจดุที"โดง่ดัง
และมคีนมาเยี"ยมชมมากที"สดุ แมจ้ะผา่นการการบรูณะมาแลว้ แตภ่ายในอาคารก็ยังคงมเีครื"องเรอืนจํานวนมากที"ถกู
ทิ.งไวใ้นสภาพเดมิ โดยสว่นที"เปิดใหป้ระชาชนเขา้มาเยี"ยมชมไดนั้.น ประกอบดว้ยบลัลังกจั์กรพรรด ิหอ้งทรงงาน 
หอ้งบรรทม หอ้งอาหาร รวมถงึสว่นที"พักของพระมเหสดีว้ย และทา่นยังจะไดช้มภาพถา่ยและรปูปั.นของราชวงศท์ี"
ถกูจัดแสดงไวอ้กีดว้ย (พระราชวังไมอ่นุญาตใหบ้นัทกึภาพภายในอาคาร) 
จากนั.น นําท่านขึ�นกระเชา้ เพื9อเขา้ไปเที9ยวชม วดัต ั?กลมั เป็นวัดพุทธในนิกายเซน แบบญี"ปุ่ น ตั .งอยู่บน
เทอืกเขาเฟืองฮวา่ง ภายในบรเิวณวัดนอกจากจะมสีิ"งกอ่สรา้งที"สวยงาม สะอาด เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยแลว้ ยังมกีาร
จัดทัศนียภาพโดยรอบดว้ยสวนดอกไมท้ี"ผลดิอกบานสะพรั"ง นับไดว้่าเป็นวหิารซึ"งเป็นที"นิยมและงดงามที"สดุใน
ดาลัด  
 

 

ชมบา้นตุ๊กตาและแกลลอรี"ศลิปะหรอืที"เรยีกวา่ เครซี9เฮา้ส ์(Crazy House) ซึ"งเป็นที"โดง่ดังดว้ยแนวความคดิอัน
แปลกแหวกแนว ในรูปแบบเหมือนกับบา้นตน้ไม ้ผลงานการออกแบบของสถาปนิกDang Viet Nga ลูกสาว
ประธานาธบิดคีนที" 2 ของเวยีดนาม ซึ"งเรยีนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรั"งเศส โดยไดแ้รงบันดาลใจจากนยิายเรื"อง
ดัง “Alice in the Wonderland” เริ"มกอ่สรา้งในปี 2533 ภายในเครซี"เฮา้สป์ระกอบไปดว้ยหอ้งขนาดเล็กกว่า 10 
หอ้ง ที"มธีมีแยกแตกต่างกันออกไป และที"นี"ทา่นจะไดพ้บกับความประทับใจจากการเยี"ยมชมที"ตอ้งใชเ้สน้ทางทั .ง
อโุมงค ์บันได และยังจะไดพ้บกบัเหลา่สตัวต์า่ง ๆ ที"สรา้งขึ.นจากคอนกรตี รวมทั.งหากเราโชคดกี็อาจจะไดม้โีอกาส
พบปะและพดูคยุกบั Dang Viet Nga เจา้ของผลงานการออกแบบที"นี"อกีดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

ที9พกั  โรงแรม Dragon King ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 



 

วนัที9สาม เมอืงดาลดั – สวนดอกไมเ้มอืงหนาว - ทา่อากาศยานนานาชาตเิลยีนเคอืง เมอืงดาลดั – กรงุเทพฯ 
 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
  

หลังอาหารเชา้ นําท่านเดนิทางสู่ สวนดอกไมเ้มอืงหนาว (Dalat Flower Gardens) ดาลัดไดรั้บการขนาน
นามใหเ้ป็นเมอืงดอกไม ้เพราะเมอืงแหง่นี.เป็นที"ข ึ.นชื"อเรื"องสสีันของดอกไมอ้ันงดงามหลากหลายสายพันธุ ์อกีทั .ง
เมอืงดาลัดยังมงีานเทศกาลดอกไมป้ระจําปีอันลอืชื"อ ซึ"งเป็นที"นยิมของนักท่องเที"ยวทั .งจากในและต่างประเทศ 
โดยสวนดอกไมเ้มอืงหนาวซึ"งถูกสรา้งขึ.นในปี 2509 นี. ตั .งอยูท่างตอนเหนือของทะเลสาบซวนเฮอืงที"อยูใ่จกลาง
เมอืงดาลัด ที"สวนดอกไมเ้มอืงหนาว ท่านจะไดพ้บกับพรรณไมน้านาชนดิ ไม่ว่าจะเป็นไมด้อก ไมป้ระดับ ไมต้น้ 
และกลว้ยไม ้รวมถงึดอกไมก้วา่ 300 สายพันธุ ์ที"ผลัดกันเบง่บานในชว่งเวลาตา่งกันไปในรอบปี นั"นทําใหไ้มว่า่จะ
ไปเยอืนสวนแหง่นี.ในชว่งเวลาใดก็ตาม ก็ยังสามารถพบกับดอกไมส้วย ๆ ที"เบง่บานรอตอ้นรับอยูเ่สมอ และในบาง
โอกาสเรายังจะหาซื.อดอกไมส้วย ๆ ที"จัดชอ่ไวอ้ยา่งงดงามไดท้ี"สวนแหง่นี.อกีดว้ย 
สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตเิลยีนเคอืง เมอืงดาลดั ประเทศเวยีดนาม เพื"อ
เดนิทางกลับประเทศไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

13.35 น. เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสายการบนิ VIETJET AIR (VZ) เที9ยวบนิ
ที9 VZ941  

15.20 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

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

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

** ท ั�งนี�เพื9อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิw :  รายการทวัรส์ามารถเปลี9ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื9องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สาย
การบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสันําเที9ยว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม 
สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ั9วโมง มอิาจเพิ9มเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ั�นๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิwในการปรบัเปลี9ยนเวลาทอ่งเที9ยวตามสถานที9
ในโปรแกรมการเดนิทาง 

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           คา่มนิบิารใ์น
หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที"มไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม กรณีประกาศใหก้ลับมายื"นรอ้งขอวซีา่อกีครั .ง (เนื"องจากทางเวยีดนามไดป้ระกาศ
ยกเวน้การยื"นวซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ี"ประสงคพํ์านักระยะสั .นในประเทศเวยีดนามไมเ่กนิ 30 วัน) 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีที"กระเป๋าสมัภาระที"มนํี.าหนักเกนิกวา่ที"สายการบนินั.นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× 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"ากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที"จะชําระค่าบรกิารเพิ"ม
เพื"อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี"จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิIในการงด
ออกเดนิทางและเลื"อนการเดนิทางไปในวันอื"นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 
เง ื9อนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

� มดัจําทา่นละ 5,000 บาท ภายหลังจากที"ทา่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 20 
วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิIในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

� จอยแลนดไ์มเ่อาต ัCวหกั 2,000 บาท/ทา่น 

� สว่นที"เหลอื ชาํระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

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

• หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงื"อนไข 

• เมื"อทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทั .งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงื"อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที"ไดร้ะบไุว ้
ทั .งหมดนี.แลว้ 

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุื9อพนกังานขายมาทางแฟกซ ์

 

• ส่งรายชื9อสํารองที9น ั9ง ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งสําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื9อพรอ้มยนืยนัว่า
ตอ้งการเดนิทางทอ่งเที9ยวทรปิใด, วนัที9ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง 
(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิwไม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการ
สะกดชื9อ-นามสกลุ และอื9นๆ เพื9อใชใ้นการจองต ัCวเครื9องบนิท ั�งส ิ�น 

 

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

เง ื9อนไขยกเลกิการจอง : 

เนื"องจากเป็นราคาตัfวเครื"องบนิโปรโมชั"น เมื"อจองทัวรช์ําระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลื"อน ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี 
และกรณีที"กองตรวจคนเขา้เมอืงทั .งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที"ระบุไว ้ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิIที"จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั .งสิ.น รวมถงึ เมื"อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใช ้
บรกิารรายการใดรายการหนึ"ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิI ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณี
ใดๆ ทั .งสิ.น 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั�งหมดกอ่นทําการจอง เพื9อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น
ลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิwท ี9จะเลื9อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ�นในกรณีที9มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิIการเก็บคา่นํ.ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ"ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ.นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิIในการเปลี"ยนเที"ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื"องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั .งสิ.น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน,

การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ"งของผดิกฎหมาย ซึ"งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  



 

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั .งสิ.น หากเกดิสิ"งของสญูหาย อันเนื"องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที"ยวเอง  

6. เมื"อท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรอืค่าทัวรทั์ .งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื"อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั .งหมด  

7. รายการนี.เป็นเพียงขอ้เสนอที"ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั .งหนึ"ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที"พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ"งอาจจะปรับเปลี"ยนตามที"ระบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื"องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที"เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี" / ปลอดบหุรี"ได ้
โดยอาจจะขอเปลี"ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี"พัก ทั .งนี.ข ึ.นอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนั.นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั .งสิ.นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั.น 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื"องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที"ผูเ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเที"ยว อันเนื"องมาจากการกระทําที"สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื"น ๆ  

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

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การทอ่งเที"ยวและ ชอ้ปปิ.งแตล่ะสถานที"นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการบรหิารเวลา ซึ"งอาจจะ
ขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั .งที"ตอ้งเรง่รบี เพื"อใหไ้ดท้อ่งเที"ยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ.าดื"มทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 
15. การบรกิารของรถบสันําเที"ยว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั"วโมง ในวันนั.นๆ มอิาจเพิ"มเวลา

ได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั .งนี.ข ึ.นอยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั.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) 

 

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    



 

หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ื"นตามที"ทา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

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

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

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงื9อนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

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

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

7    

8    

9    

10    


