
 

 

    

     
   
   
   
  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    

     
   
   
   
  
    

อตัราคา่บรกิาร 
 

***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลี�ยนแปลงคา่ต ั�วเครื�องบนิภาษสีนามบนิภาษนํี"ามนัของสายการบนิ*** 
***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ&ในการปรบัราคาขึ"นตามสายการบนิ*** 

 
วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิเลยีนเคอืง (เมอืงดาลดั) - จงัหวดัฟานเทยีต – ทะเลทรายขาว - 
  น ั�งรถจี4ปชมทะเลทราย (รวมคา่รถ JEEP แลว้) - ลาํธารแฟรร์ ี�สตรมี – มุย่เน ่                     ( - / L / D ) 
08.00น. คณะพรอ้มกันที�สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ั"น 4 ประตู 10 เคานเ์ตอร ์U สายการบนิ 

ไทยเวยีดเจ็ท แอร ์(VZ) มเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ
อํานวยความสะดวก 

11.20 น. เหนิฟ้าสู่เมอืงดาลัด โดยสายการบนิ ไทย เวยีดเจ็ท แอร ์เที�ยวบนิที� 
VZ940  

 (ราคาทัวรไ์มร่วมคา่อาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง)  เวลาทอ้งถิ�นเท่ากบั
ประเทศไทย 

13.05 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตเิลยีนเคอืง เมอืงดาลัด ภาคใตข้องประเทศ
เวยีดนาม ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร นําทกุทา่นโดยสารรถโคช้
ปรับอากาศนําเที�ยว ผา่นชมเมอืงดาลดั ดนิแดนเจา้ของสมญานาม “ปารสีแหง่อนิโดจนี” ซึ�งตั @งอยูใ่นจังหวัดลาม
ดง บนระดับความสงูกวา่ 1,500 เมตรจากระดับนํ@าทะเล มอีากาศคอ่นขา้งเย็นตลอดทั@งปี โอบลอ้มดว้ยหบุเขาสงู 
แวดลอ้มไปดว้ยไร่กาแฟ สวนดอกไมเ้มืองหนาว และป่าสน ตัวอาคารบา้นเรือนลว้นปลูกสรา้งในแบบ
สถาปัตยกรรมแบบฝรั�งเศส เนื�องจากในชว่งที�เวยีดนามเป็นเมอืงอาณานคิม เมอืงนี@คอืแหลง่พักตากอากาศยอด
นยิมของชาวฝรั�งเศสและเศรษฐนัี�นเอง  

เที�ยง บรกิารมื"อกลางวนั ณ รา้นอาหาร เมนูเฝอเวยีดนาม (มื"อที� 1) 
บา่ย นําคณะออกเดนิทางมุ่งหนา้ทศิใตสู้จั่งหวัดฟานเทยีต ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3-4 ชั�วโมง ผ่านชม ทา่เรอืมุยเน ่ที�อบอวนไปดว้ยบรรยากาศ
แบบชาวประมงเวยีดนามแท ้ๆ  ซึ�งกลับเขา้ฝั�งหลังออกหาปลาในยามคํ�า
คนื นําทา่นสู ่ทะเลทรายขาว กองเนนิภเูขาทรายสขีาวกระจ่างตากวา้ง
ใหญส่ดุสายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพยีงผนืทรายและทอ้งฟ้าเทา่นั@น 
ไม่ไกลกันมแีหล่งนํ@าจืด (โอเอซสิ) สําหรับใหนั้กท่องเที�ยวใชพั้กผ่อน  
ถ่ายรูป และชมววิ ใหท้่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับกจิกรรมน ั�งรถจี4ปชม
ทะเลทราย ดว้ยคนขับรถผูเ้ชยีวชาญ (ราคาทัวรร์วมบรกิารนั�งรถจีH ปแลว้) 
หรือหากมเีวลาพอ ท่านใดจะทา้ทายความสามารถดว้ยการเชา่รถ ATV 
ตะลุยเนินทราย สงูกว่า 40 เมตรกไ้ด ้(ค่าใชจ้่ายในการกจิกรรมนี@ ไม่รวมในคา่บรกิารทัวร)์ นําท่านชม “แกรนด์
แคนยอ่นแหง่เวยีดนาม” ลําธาร FAIRY STREAM ที�เกดิจากการกัดเซาะของนํ@าและลมเป็นลําธารลกึกวา่ 20 
เมตร เปิดใหเ้ห็นชั @นของดนิและทรายหลากส ีซึ�งทั @งหมดลว้นเกดิขึ@นเองตามธรรมชาต ิ(เนื�องจากตอ้งเดนิทาง

เดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดี�ยว จอยแลนด ์ หมายเหต ุ
วนัที� 12-14 ธนัวาคม 2561 7,987 7,987 4,000 5,999 ชําระเต็ม 
วนัที� 19-21 ธนัวาคม 2561 7,987 7,987 4,000 5,999 ชําระเต็ม 
วนัที� 26-28 ธนัวาคม 2561 8,987 8,987 4,000 5,999  
วนัที� 02-04 มกราคม 2562 8,987 8,987 4,000 5,999  
วนัที� 12-14 มกราคม 2562 9,876 9,876 4,000 6,999  
วนัที� 18-20 มกราคม 2562 9,876 9,876 4,000 6,999  
วนัที� 26-28 มกราคม 2562 9,876 9,876 4,000 6,999  

วนัที� 02-04 กมุภาพนัธ ์2562 10,876 10,876 4,000 7,999  
วนัที� 08-10 กมุภาพนัธ ์2562 10,876 10,876 4,000 7,999  
วนัที� 09-11 กมุภาพนัธ ์2562 10,876 10,876 4,000 7,999  
วนัที� 23-25 กมุภาพนัธ ์2562 9,876 9,876 4,000 6,999  

วนัที� 02-04 มนีาคม 2562 9,876 9,876 4,000 6,999  
วนัที� 08-10 มนีาคม 2562 9,876 9,876 4,000 6,999  
วนัที� 09-11 มนีาคม 2562 9,876 9,876 4,000 6,999  
วนัที� 16-18 มนีาคม 2562 9,876 9,876 4,000 6,999  
วนัที� 23-25 มนีาคม 2562 9,876 9,876 4,000 6,999  

INFANT (เด็กเล็กอาย ุไมเ่กนิ 2 ปี) ราคา 4,000 บาท 



 

 

    

     
   
   
   
  
    

เปลา่ผ่านลําธารนี@เพื�อชมบรรยากาศ ดังนั@นทา่นควรเลอืกสวมใสร่องเทา้ที�สะดวกแกก่ารเดนิ) สมควรแกเ่วลา พบ
กนั ณ จดุนัดหมาย 

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ รา้นอาหาร (มื"อที� 2) 
ที�พกั Peace Resort / Mui Ne Boutique Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัที�สอง มุย่เน ่– ดาลดั - วดัเจดยีม์งักร - โบสถส์ชีมพ ู- ถา่ยรปูรา้นกาแฟอาตโิชค (ไมร่วมคา่เครื�องดื�ม) – 
  รา้นคา้โอทอ๊ป - พระราชวงัฤดรูอ้นเบา๋ได ๋- บา้นเพี"ยน – กระเชา้ไฟฟ้า - นํ "าตกดาทนัลา (รวมรถราง) - 
  ชอ้ปปิ" งตลาดไนทบ์ารซ์า่                                                               ( B / L / D ) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื"อที� 3) 
 นําคณะเดนิทางจากมุย่เน่กลับสูเ่มอืงดาลัด ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3-

4 ชั�วโมง ชม วดัเจดยีม์งักร เป็นวัดพุทธนิกายเซนที�มีชื�อเสยีงของ
เวยีดนาม ภายในประกอบดว้ย หอระฆังที�สงูที�สดุในเวยีดนาม มคีวามสงู 
37 เมตร ผนังดา้นบนของวหิารมภีาพจติรกรรมฝาผนังสสีันสดใส บอก
เล่าเรื�องราวพุทธประวัตตัิ @งแตป่ระสตู ิตรัสรู ้และปรนิิพพาน ผ่อนคลาย
กับบรรยากาศร่มรื�นรายรอบวัด อาท ิทะเลสาบและสวนดอกไม ้นําชม
ศลิปะอนัสวยงาม ณ โบสถโ์ดเมนเดมาร ี(โบสถส์ชีมพ)ู ตั @งอยูบ่นเนนิ
เขาเตี@ยๆ บนถนนโงเกวี�ยน ทา่มกลางตน้สนใหญ ่เป็นโบสถส์ชีมพตัู @งอยู่
อยา่งสงบและสงา่งามยิ�งนัก โบสถแ์หง่นี@สรา้งขึ@นระหวา่งปี พ.ศ. 2483-
2485 โดย Zuzanne Humbert ภรยิาของผูว้า่การอนิโดไชน่าชาวฝรั�งเศส 
แวะถ่ายรูปคู่รา้นกาแฟ นามว่า Doha Cafe อันมีลักษณะเด่นคือโดม
ดอกอาร์ตโิชค (Atiso) เป็นดอกไมเ้มืองหนาวที�ปลูกเยอะมากในเมอืง
ดาลัด (ไม่รวมค่าเครื�องดื�ม) แวะ รา้นคา้โอทอ๊ปของเวยีดนาม ใหท้า่น
ไดอ้สิระเลือกซื@อสนิคา้ตามอัธยาศัย ชมิชาหรือขนมชื�อดังขึ@นชื�อของ
เวยีดนาม 

เที�ยง บรกิารมื"อกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มื"อที� 4) 
บา่ย จากนั@นชม พระราชวงัฤดูรอ้นเบ๋าได๋ วังที�ประทับของกษัตรยิเ์บา๋ได๋ 

จักรพรรดอิงค์สุดทา้ยของประเทศเวียดนาม ซึ�งกา้วขึ@นสู่บัลลังกใ์นปี 
พ.ศ. 2469 ตั @งแต่ครั @งมพีระชนมเ์พยีง 12 พรรษา ในยามที�พระองคเ์ด็จ
แปรพระราชฐานมา ณ เมอืงดาลัด ที�นี�นับวา่เป็นพระราชวังหลังสดุทา้ยที�
สรา้งขึ@นในสมัยฝรั�งเศสเรืองอํานาจ เริ�มตน้ก่อสรา้งเมื�อปี พ.ศ. 2476 
ประกอบดว้ยอาคารอมิพเีรยีล 3 หลัง โดยสว่นที�เรยีกวา่ Dinh 3 เป็นจดุที�
โดง่ดังและมคีนมาเยี�ยมชมมากที�สดุ แมจ้ะผ่านการการบรูณะมาแลว้ แต่
ภายในอาคารก็ยังคงมเีครื�องเรอืนจํานวนมากที�ถกูทิ@งไวใ้นสภาพเดมิ โดย
ส่วนที�เปิดใหป้ระชาชนเขา้มาเยี�ยมชมไดนั้@น ประกอบดว้ยบัลลังก์
จักรพรรด ิหอ้งทรงงาน หอ้งบรรทม หอ้งอาหาร รวมถงึสว่นที�พักของพระ
มเหสดีว้ย พรอ้มกนันั@นผูม้าเยี�ยมเยอืนยังจะไดช้มภาพถา่ยและรปูปั@นของ
ราชวงศท์ี�ถกูจัดแสดงไวอ้กีดว้ย (ไมอ่นุญาตใหบ้นัทกึภาพภายในอาคาร) 
นําชม บา้นเพี"ยน บา้นสไตลแ์ปลกๆที�โดง่ดังดว้ยคอนเซ็ปตก์ารออกแบบ
อันแปลกแหวกแนว โดยฝีมือของสถาปนิก Dang Viet Nga ลูกสาว
ประธานาธบิดีคนที� 2 ของเวียดนาม ซึ�งเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจาก
ฝรั�งเศส โดยไดแ้รงบนัดาลใจจากนยิายเรื�องดัง “Alice in Wonderland” 
ลักษณะเป็บบา้นตน้ไม ้ภายในประกอบดว้ยหอ้งขนาดเล็กแยกแตกตา่ง
ตามธมีกวา่ 10 หอ้ง เยี�ยมชมอโุมงค ์บันได และเหลา่สัตวต์า่ง ๆ ที�สรา้ง
ขึ@นจากคอนกรตี จากนั@นนําทา่นนั�ง กระเชา้ไฟฟ้า ที�ทันสมัยที�สดุในประเทศเวยีดนามขึ@นสูจ่ดุชมววิ ใหเ้วลาทา่น
ไดช้มและถา่ยรปูววิเมอืงดาลัดในมมุมองที�สดุพเิศษไวเ้ป็นที�ระลกึ นําทา่นลิ@มลองประสบการณืสดุตื�นเตน้โดยการ 
น ั�งรถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอันร่มรื�นเขียวชอุ่มลงสู่หุบเขาเบื@องล่าง เพื�อชมและสัมผัสกับความ
สวยงามของ นํ "าตกดาทนัลา นํ@าตกขนาดไมใ่หญแ่ต่มคีวามงดงาม ซึ�งอยู่ห่างจากตัวเมอืงดาลัดไปทางทศิใต ้
ประมาณ 5 กโิลเมตร อกีหนึ�งในสถานที�ทอ่งเที�ยวยอดนยิมของดาลัดที�ไมค่วรพลาด 

 
 
 
 
 



 

 

    

     
   
   
   
  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ รา้นอาหาร (มื"อที� 5) พเิศษชมิไวนแ์ดงดาลดั 
 หลังอาหารใหเ้วลาทา่นไดเ้ดนิเลน่ชอ้ปปิ" งตลาดไนทบ์ารซ์า่ เลอืกซื@อสนิคา้และของฝากนานาชนดิ  
ที�พกั Mai Vang Hotel / Minh Tam Hotel / King Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
วนัที�สาม ดาลดั - ทุง่ไฮเดรนเยยี – สนามบนิเลยีนเคอืง (เมอืงดาลดั) - สนามบนิสวุรรณภมู ิ            ( B / L / - ) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื"อที� 6) 

 
 นําชม ทุง่ไฮเดรนเยยี ถา่ยรปูสดุชคิสไตลฮ์ปิเตอรก์บัสวนดอกไมส้ฟ้ีาครามขนาดใหญป่ลกูลดหลั�นเป็นขั @นบันได

เบง่บานรอทกุทา่นมาสมัผัสอากาศเย็นสดุโรแมนตคิ  
เท ี�ยง บรกิารมื"อกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มื"อที� 7) 
13.35 น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิ ไทย เวยีดเจ็ท แอร ์เที�ยวบนิที� VZ941  
 (ราคาทัวรไ์มร่วมคา่อาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 
15.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลี�ยนไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
 
 
 
 

 

ทางบรษิทัเร ิ�มตน้และจบการบรกิารที�สนามบนิสวุรรณภมูเิทา่น ั"น  
กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองต ั�วเครื�องบนิหรอืยานพาหนะอื�นๆ 

เพื�อใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิสวุรรณภมูนิ ั"น ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนี"ที�เกดิข ึ"น 
เนื�องจากเป็นคา่ใชจ้า่ยที�นอกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  

ฉะน ั"นทา่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นที�จะสํารองต ั�วเครื�องบนิ หรอืยานพาหนะอื�นๆ 



 

 

    

     
   
   
   
  
    

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตัlวเครื�องบนิไป-กลับ ตามรายการ    
2. คา่อาหารทกุมื@อ ตามที�ระบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการ    
4. คา่ที�พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ    
6. คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ที�ม ี
7. คา่นํ@าหนักกระเป๋าโหลดสมัภาระไป-กลับ ทา่นละ 20 กก.  
8. หัวหนา้ทัวรนํ์าเที�ยว ตามรายการ 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

ราคาทวัรไ์มร่วม  
1.   ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากบัภาษี) 
2.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�ม 
3. คา่นํ@าหนักกระเป๋าสมัภาระ ที�หนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 กก.) 
4. คา่ทําวซีา่สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาต ิ(ไมใ่ชห่นังสอืเดนิทางไทย) 
5. คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�นทา่นละ 1,000 บาท (ชําระในวนัเช็คอนิ ณ สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 
6. คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ตามความพงึพอใจ 
7. คา่วซีา่และคา่ดําเนนิการ กรณีไมใ่ชห่นงัสอืเดนิทางไทย (โปรดสอบถาม) 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ั"งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารอยา่งนอ้ยจาํนวน 20 ทา่นขึ"นไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักลา่ว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ&ในการเลื�อนการเดนิทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคาทวัร ์
กรณุาชําระมดัจาํ ทา่นละ 5,000 บาท  หรอืทา่นละ 10,000 (กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์  
กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื ภายใน 30 วนักอ่นการเดนิทาง (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ 

เง ื�อนไขการเปลี�ยนวนัเดนิทางหรอืเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทาง 
1. กรณีวันเดนิทางตรงกับวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลี�ยนวันเดนิทางหรอืเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทาง ไม่
นอ้ยกวา่ 45 วัน กอ่นการเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลี�ยนไดเ้พยีง 1 ครั @งเทา่นั@น หากแจง้หลังจากนี@ ผูเ้ดนิทางควร
หาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ี�ไมส่ามารถเดนิทางได ้
2. กรณีวันเดนิทางไมต่รงกบัวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลี�ยนวันเดนิทางหรอืเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทางไม่
นอ้ยกวา่ 30 วัน กอ่นการเดนิ (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลี�ยนไดเ้พยีง 1 ครั @งเทา่นั@น หากแจง้หลังจากนี@ ผูเ้ดนิทางควรหาผู ้
เดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ี�ไมส่ามารถเดนิทางได ้
3. กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ ผูจ้องทัวรไ์มส่ามารถเปลี�ยนวันเดนิทางหรอืเปลี�ยนชื�อผู ้
เดนิทางไดท้กุกรณี 
4. กรณีแจง้เปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทางหลังจากออกตัlวโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งชําระคา่ตัlวโดยสารเพิ�มดว้ยตนเองจากคา่
ทัวรท์ี�ชําระมาแลว้ ณ วันที�ตอ้งการเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทาง ตามขอ้กําหนดของทางบรษัิทและสายการบนิ  
เง ื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลื�อนการเดนิทาง นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชี ื�อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที�บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศเวยีดนาม  
จากเจา้หนา้ที�แรงงานไทยหรอืเจา้หนา้ที�ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงที�

ประเทศเวยีดนาม ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�เกดิข ึ"นทกุกรณี   
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัที�ประเทศเวยีดนามเรยีกเก็บ   

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที�ยวบนิถดัไปที�มที ี�น ั�งวา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ั�วเครื�องบนิ   
ท ั"งนี"แลว้แตท่างเจา้หนา้ที�ตรวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

* ต ั�วสายการบนิไมส่ามารถระบทุี�น ั�ง ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกที�น ั�งโดยระบบสายการบนิ * 
การจดัที�น ั�งบนเครื�องบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูกํ้าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะทําการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ั"น งดการคนืบตัรโดยสาร  
และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 



 

 

    

     
   
   
   
  
    

2. กรณีนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชี ื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที�บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อทําเรื�องขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที�
ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื�อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี@ 

2.1 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทาง ไม่นอ้ยกวา่ 45 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ คนืเงนิคา่บรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารที�ชําระมาแลว้  
2.2 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางภายใน  31-44 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิค่ามดัจําท ั"งหมดของ
คา่บรกิารที�ชําระมาแลว้ 
2.3 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางภายใน 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิค่าบรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารที�ชําระมาแลว้  
เนื�องจากบรษัิทตอ้งดําเนนิการจัดเตรยีมนําเที�ยวใหแ้กนั่กทอ่งเที�ยวลว่งหนา้ เชน่ การสํารองที�นั�งตัlวเครื�องบนิโดยสาร การ
จองโรงแรมที�พัก ยานพานหะสําหรับเดนิทาง รา้นอาหาร เป็นตน้ 

3. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมีัดจําหรอืเป็นเที�ยวบนิเชา่เหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบนิ จะไมม่กีารคนื
เงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั @งหมด   
4. การตดิตอ่ประสานงานกบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล หรอืจดหมาย ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี@  

วันจันทรถ์งึวันศกุร ์เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  
วันเสาร ์เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
หรอืสามารถตดิตอ่ประสานงานผา่นแอพพลเิคชั�นอื�นๆตามชอ่งทางของบรษัิทได ้

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิrในการปรับราคาทัวร ์หรอืยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที�ยว จองเดนิทางนอ้ยกวา่ 20 ทา่น  

 

 

 

 

 
 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ@นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิ@น และรวมกันทกุ
ชิ@นไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านั@น ถา้สิ�งของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที�กําหนดจะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั@น  
2. สิ�งของที�มลัีกษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีา ฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�
โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั@น  
3. ประเทศเวยีดนาม มกีฎหมายหา้มนําผลติภณัฑท์ี�ทํามาจากพชื และเนื@อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนื@อสตัว ์   
ไสก้รอก ฯ เพื�อเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ที�จะมาจากสิ�งเหลา่นี@ หากเจา้หนา้ที�ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราที�สงูมาก 
หมายเหต ุ
1. ทัวรน์ี@สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั@น 
2. ทัวรน์ี@เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืไมใ่ชบ้รกิารตามที�ระบไุวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่บางสว่นหรอืทั @งหมด หรอื 
ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั @งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิrในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มนัีกทอ่งเที�ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั 
นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไมม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วันกอ่นการ 
เดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเที�ยวทกุทา่นยนิดทีี�จะชําระคา่บรกิารเพิ�มจากการที�มนัีกทอ่งเที�ยวรว่มเดนิทาง 
นอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิrไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอื 
เดนิทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตัlวเครื�องบนิ ในกรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิท 
พรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิrในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วันที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั @งนี@ บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเที�ยวสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 

ขอ้ควรทราบ 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามใหก้บัคนไทย ผูท้ ี�ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั"นในประเทศเกาหลใีต้

ไมเ่กนิ 30 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในข ั"นตอนการตรวจ
เขา้เมอืงเพื�อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศเวยีดนาม ดงัตอ่ไปนี" 

- ต ั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศเวยีดนาม ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สิ�งที�ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ"นในระหวา่งที�พํานกัในประเทศเวยีดนามได ้ 

)เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้(  
- ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานกัในประเทศเวยีดนาม 

(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอื�นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานกัในประเทศเวยีดนาม ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 

 

    

     
   
   
   
  
    

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิrไมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที�เพิ�มขึ@นของนักทอ่งเที�ยวที�มไิดเ้กดิจากความผดิ 
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ 
สมัภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลี�ยนแปลงตารางบนิ การบรกิารของสายการบนิ และเหตสุดุวสิยัอื�น เป็นตน้ 
7. อตัราคา่บรกิารนี@คํานวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั@น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิr 
ในการปรับราคาคา่บรกิารเพิ�มขึ@น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัlวเครื�องบนิ คา่ภาษี 
เชื@อเพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิ ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นทาํการจองทกุคร ั"ง 


