
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

อตัราคา่บรกิาร 

***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนํีา้มนัของสายการบนิ*** 

***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 
 

วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิเลยีนเคอืง (เมอืงดาลดั) - จงัหวดัฟานเทยีต – ทะเลทรายขาว - 
  น ัง่รถจีป๊ชมทะเลทราย (รวมคา่รถ JEEP แลว้)                                                                ( - / L / D ) 
08.00 น. คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตู 10 เคานเ์ตอร ์U สายการบนิ 

ไทยเวยีดเจ็ท แอร ์(VZ) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 
11.20 น. เหนิฟ้าสูเ่มอืงดาลัด โดยสายการบนิ ไทย เวยีดเจ็ท แอร ์เทีย่วบนิที ่VZ940  
 (ราคาทัวรไ์มร่วมคา่อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)  เวลาทอ้งถิน่เทา่กบัประเทศไทย 
13.05 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตเิลยีนเคอืง เมอืงดาลัด ภาคใตข้องประเทศเวยีดนาม ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากร นําทกุทา่นโดยสารรถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่ว ผ่านชมเมอืงดาลดั ดนิแดนเจา้ของสมญานาม “ปารสี
แหง่อนิโดจนี” ซึง่ตัง้อยูใ่นจังหวัดลามดง บนระดับความสงูกวา่ 1,500 เมตรจากระดับน้ําทะเล มอีากาศคอ่นขา้ง
เย็นตลอดทัง้ปี โอบลอ้มดว้ยหุบเขาสงู แวดลอ้มไปดว้ยไร่กาแฟ สวนดอกไมเ้มอืงหนาว และป่าสน ตัวอาคาร
บา้นเรอืนลว้นปลกูสรา้งในแบบสถาปัตยกรรมแบบฝร่ังเศส เนื่องจากในชว่งทีเ่วยีดนามเป็นเมอืงอาณานคิม เมอืง
นี้คอืแหลง่พักตากอากาศยอดนยิมของชาวฝร่ังเศสและเศรษฐน่ัีนเอง  

เทีย่ง บรกิารมือ้กลางวนั ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่1) 
บา่ย นําคณะออกเดินทางมุ่งหนา้ทิศใตสู้่จังหวัดฟานเทียต ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 3-4 ชั่วโมง นําท่านสู่ ทะเลทรายขาว กองเนินภูเขาทรายสขีาว
กระจ่างตากวา้งใหญ่สุดสายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพียงผืนทรายและ
ทอ้งฟ้าเทา่นัน้ ไมไ่กลกนัมแีหลง่น้ําจดื (โอเอซสิ) สําหรับใหนั้กทอ่งเทีย่วใช ้

พักผอ่น ถา่ยรปู และชมววิ ใหท้า่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบักจิกรรมน ัง่รถจีป๊ชม
ทะเลทราย ดว้ยคนขับรถผูเ้ชยีวชาญ (ราคาทัวรร์วมบรกิารน่ังรถจี๊ปแลว้) หรอื
หากมเีวลาพอ ทา่นใดจะทา้ทายความสามารถดว้ยการเชา่รถ ATV ตะลยุเนนิ
ทราย สงูกวา่ 40 เมตรกไ้ด ้(คา่ใชจ้า่ยในการกจิกรรมนี้ ไมร่วมในคา่บรกิารทัวร)์  

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ รา้นอาหาร (มือ้ท ี ่2) 
ทีพ่กั Peace Resort / Mui Ne Boutique Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 

เดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 
จอย

แลนด ์
หมายเหต ุ

วนัที ่29 ต.ค.-01 พ.ย. 62 10,999 10,999 3,000 8,499  

วนัที ่17-20 พฤศจกิายน 62 10,999 10,999 3,000 8,499  

วนัที ่26-29 พฤศจกิายน 62 10,999 10,999 3,000 8,499  

วนัที ่10-13 ธนัวาคม 62 10,999 10,999 3,000 8,499 วนัรฐัธรรมนญู 

วนัที ่22-25 ธนัวาคม 62 11,999 11,999 3,000 9,499 ครสิมาส 

วนัที ่19-22 มกราคม 63 10,999 10,999 3,000 8,499  

วนัที ่22-25 มกราคม 63 11,999 11,999 3,000 9,499 วนัตรษุจนี 

วนัที ่23-26 มกราคม 63 12,999 12,999 3,000 10,499 วนัตรษุจนี 

วนัที ่02-05 กมุภาพนัธ ์63 10,999 10,999 3,000 8,499  

วนัที ่09-12 กมุภาพนัธ ์63 12,999 12,999 3,000 10,499 วนัมาฆบชูา 

วนัที ่10-13 กมุภาพนัธ ์63 10,999 10,999 3,000 8,499 ชดเชยวนัมาฆบชูา 

วนัที ่16-19 กมุภาพนัธ ์63 10,999 10,999 3,000 8,499  

วนัที ่23-26 กมุภาพนัธ ์63 10,999 10,999 3,000 8,499  

วนัที ่26-29 กมุภาพนัธ ์63 10,999 10,999 3,000 8,499  

วนัที ่28 ก.พ.-02 ม.ีค. 63 11,999 11,999 3,000 9,499  

วนัที ่08-11 มนีาคม 63 10,999 10,999 3,000 8,499  

วนัที ่18-21 มนีาคม 63 10,999 10,999 3,000 8,499  
INFANT (เด็กเล็กอาย ุไมเ่กนิ 2 ปี) ราคา 4,000 บาท 

**กรณีไมใ่ชห่นงัสอืเดนิทางไทย ชําระคา่ทวัรเ์พิม่ทา่นละ 1,000 บาท ไมร่วมคา่วซีา่** 



  

 

วนัทีส่อง มุย่เน ่- FAIRY STREAM – ทา่เรอืมยุเน ่– เมอืงญาจาง - โบสถญ์าจาง - หาดญาจาง      ( B / L / D ) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ท ี ่3) 
 นําทา่นชม ลําธาร FAIRY STREAM “แกรนดแ์คนยอ่นแหง่เวยีดนาม” ทีเ่กดิจากการกดัเซาะของน้ําและลมเป็น

ลําธารลกึกวา่ 20 เมตร เปิดใหเ้ห็นชัน้ของดนิ
และทรายหลากส ีซึง่ทัง้หมดลว้นเกดิขึน้เอง
ตามธรรมชาติ (เนื่องจากตอ้งเดนิทางเปล่า
ผา่นลําธารนี้เพือ่ชมบรรยากาศ ดังนัน้ทา่นควร
เลือกสวมใส่รองเทา้ที่สะดวกแก่การเดิน) 
สมควรแกเ่วลา พบกนั ณ จดุนัดหมาย ผ่านชม 
ทา่เรอืมุยเน่ ทีอ่บอวนไปดว้ยบรรยากาศแบบ
ชาวประมงเวยีดนามแท ้ๆ  ซึง่กลับเขา้ฝ่ังหลังออกหาปลาในยามคํา่คนื 

เทีย่ง บรกิารมือ้กลางวนั ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่4) 
บา่ย นําทา่นออกจากทางจากเมอืงมยุเน่สูเ่มอืงญาจาง ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

4 ชัว่โมง โบสถญ์าจาง Cathedral of Christ the King วหิารครสิรค์งิ
หรอืทีเ่รยีกวา่วหิาร Nha Trang เป็นสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิแบบฝร่ังเศส
ทีเ่กา่แกแ่ละใหญท่ีส่ดุของเมอืงนี้ คาดการณ์วา่กอ่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1957 
เพือ่เผยแพรศ่าสนาครสิต ์ผา่นชม หาดญาจาง Nha Trang Beach ทอด
ยาวกว่า 6 กโิลเมตร พรอ้มกับทะเลสวยน้ําใส นักท่องเที่ยวนิยมมาเล่น
กจิกรรมทางทะเลและนอนอาบแดด  

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ รา้นอาหาร (มือ้ท ี ่5)  
ทีพ่กั Paris Nha Trang Hotel / Soho Hotel / Venue Hotel หรอืเทยีบเทา่(เมอืงญาจาง) 
 
วนัทีส่าม เมอืงญาจาง – สวนสนกุวนิเพริล์ – น ัง่กระเชา้ลอยฟ้าขา้มทะเล – ตลาดดมั – เมอืงดาลดั – นํา้ตก 
                       ดาทนัลา - ทุง่ไฮเดรนเยยี – ตลาดไนทบ์ารซ์า่                                                 ( B / L / D ) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ท ี ่6)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนสนุกวนิเพริล์ Vinpearl land เป็นสวรรคแ์หง่การพักผ่อนระดับโลก 1 ใน 29 อา่วทีส่วยทีส่ดุในโลก 
VINPEARL LAND แหง่นี้ไดนํ้าสวนสนุกและสวนน้ํามารวมกันทีร่มิชายหาดญาจาง มกีจิกรรมทีเ่หมาะสําหรับ
นักทอ่งเทีย่วทกุวัย คณุสามารถไปทีส่วนสนุกนี้โดยการน ัง่กระเชา้ลอยฟ้าขา้มทะเลไปยัง Vinpearl Land! เป็น
กระเชา้ทีย่าวทีส่ดุในโลกซึง่มคีวามยาวถงึ 3,320 เมตร แวะชอ้ปป้ิงที ่ตลาดดมั Dam Market มสีนิคา้พืน้เมอืง
เวยีดนามและอาหารทะเลใหช้อ้ปป้ิงมากมายหลากหลายชนดิ ตกึรปูทรงดอกบวัเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงญาจาง  

เทีย่ง บรกิารมือ้กลางวนั ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่7) 
บา่ย นําทา่นออกจากทางจากเมอืงญาจางสูเ่มอืงดาลัดใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง นําทา่นลิม้ลองประสบการณ์

สดุตืน่เตน้โดยการ น ัง่รถราง (Roller Coaster) ผ่านผนืป่าอันร่มรืน่เขยีวชอุม่ลงสูห่บุเขาเบือ้งลา่ง เพือ่ชมและ
สมัผัสกบัความสวยงามของ นํา้ตกดาทนัลา น้ําตกขนาดไมใ่หญแ่ตม่คีวามงดงาม ซึง่อยูห่า่งจากตัวเมอืงดาลัด
ไปทางทศิใตป้ระมาณ 5 กโิลเมตร อกีหนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วยอดนยิมของดาลัดทีไ่มค่วรพลาด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

นําชม ทุง่ไฮเดรนเยยี ถา่ยรปูสดุชคิสไตลฮ์ปิเตอรก์บัสวนดอกไมส้ฟ้ีาครามขนาดใหญป่ลกูลดหล่ันเป็นขัน้บันได
เบง่บานรอทกุทา่นมาสมัผัสอากาศเย็นสดุโรแมนตคิ  

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ รา้นอาหาร (มือ้ท ี ่8)  
 หลังอาหารใหเ้วลาทา่นไดเ้ดนิเลน่ชอ้ปป้ิงตลาดไนทบ์ารซ์า่ เลอืกซือ้สนิคา้และของฝากนานาชนดิ 
ทีพ่กั Mai Vang Hotel / Minh Tam Hotel / King Hotel หรอืเทยีบเทา่(เมอืงดาลดั) 
 
วนัทีส่ ี ่ Doha Cafe – รา้นคา้โอทอ๊ป - สนามบนิเลยีนเคอืง (เมอืงดาลดั) – สนามบนิสวุรรณภมู ิ    ( B / - / - ) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ท ี ่9) 

แวะถา่ยรูปคูร่า้นกาแฟ นามวา่ Doha Cafe อันมลีักษณะเดน่คอืโดมดอกอารต์โิชค (Atiso) เป็นดอกไมเ้มอืง
หนาวทีป่ลกูเยอะมากในเมอืงดาลัด (ไมร่วมคา่เครือ่งดืม่) แวะรา้นคา้โอทอ๊ปของเวยีดนาม ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืก
ซือ้สนิคา้ตามอธัยาศัย ชมิชาหรอืขนมชือ่ดังขึน้ชือ่ของเวยีดนาม 

 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเลยีนเคอืง 
13.35 น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิ ไทย เวยีดเจ็ท แอร ์เทีย่วบนิที ่VZ941  
 (ราคาทัวรไ์มร่วมคา่อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
15.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการ   2.   คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   4.   คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ   6.   คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี
7. คา่น้ําหนักกระเป๋าโหลดสมัภาระไป-กลับ ทา่นละ 20 กก. 8.   หัวหนา้ทัวรนํ์าเทีย่ว ตามรายการ 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม  

1.   ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากบัภาษี) 
2.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ 
3. คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 กก.) 
4. คา่ทําวซีา่สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาต ิ(ไมใ่ชห่นังสอืเดนิทางไทย) 
5. คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 1,000 บาท (ชําระในวนัเช็คอนิ ณ สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 
6. คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ตามความพงึพอใจ 
7. คา่วซีา่ กรณีไมใ่ชห่นงัสอืเดนิทางไทย (โปรดสอบถาม) 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศเวยีดนาม  
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงที่
ประเทศเวยีดนาม ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี   

ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศเวยีดนามเรยีกเก็บ   
ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ   

ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

ทางบรษิทัเร ิม่ตน้และจบการบรกิารทีส่นามบนิสวุรรณภมูเิทา่น ัน้  
กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองต ัว๋เครือ่งบนิหรอืยานพาหนะอืน่ๆ 
เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิสวุรรณภมูนิ ัน้ ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีท้ ีเ่กดิข ึน้ 

เนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  

ฉะน ัน้ทา่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นทีจ่ะส ารองต ัว๋เครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะอืน่ๆ 

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบทุ ีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้

แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร  
และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 



  

 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารอยา่งนอ้ยจาํนวน 20 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักลา่ว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคาทวัร ์
กรณุาชําระมดัจาํ ทา่นละ 5,000 บาท  หรอืทา่นละ 10,000 (กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์  
กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ภายใน 30 วนักอ่นการเดนิทาง (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ 

**กรณีไมใ่ชห่นงัสอืเดนิทางไทย ชําระคา่ทวัรเ์พิม่ทา่นละ 1,000 บาท ไมร่วมคา่วซีา่** 

 
เง ือ่นไขการเปลีย่นวนัเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 
1. กรณีวันเดนิทางตรงกับวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ไม่
นอ้ยกวา่ 45 วัน กอ่นการเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี้ ผูเ้ดนิทางควร
หาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้
2. กรณีวันเดนิทางไมต่รงกบัวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไม่
นอ้ยกวา่ 30 วัน กอ่นการเดนิ (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี้ ผูเ้ดนิทางควรหาผู ้
เดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้
3. กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ ผูจ้องทัวรไ์มส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางหรือเปลีย่นชือ่ผู ้
เดนิทางไดท้กุกรณี 
4. กรณีแจง้เปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางหลังจากออกต๋ัวโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งชําระคา่ต๋ัวโดยสารเพิม่ดว้ยตนเองจากคา่
ทัวรท์ีชํ่าระมาแลว้ ณ วันทีต่อ้งการเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ตามขอ้กําหนดของทางบรษัิทและสายการบนิ  
 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่
ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ คนืเงนิคา่บรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารทีชํ่าระมาแลว้  
2.2 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางภายใน 31-44 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิค่ามดัจําท ัง้หมดของ
คา่บรกิารทีชํ่าระมาแลว้ 
2.3 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางภายใน 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิค่าบรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารทีชํ่าระมาแลว้  
เนื่องจากบรษัิทตอ้งดําเนนิการจัดเตรยีมนําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วลว่งหนา้ เชน่ การสํารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิโดยสาร การ
จองโรงแรมทีพั่ก ยานพานหะสําหรับเดนิทาง รา้นอาหาร เป็นตน้ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืเป็นเทีย่วบนิเชา่เหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ จะไมม่กีารคนื
เงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   
4. การตดิตอ่ประสานงานกบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล หรอืจดหมาย ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้  

วันจันทรถ์งึวันศกุร ์เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  
วันเสาร ์เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
หรอืสามารถตดิตอ่ประสานงานผา่นแอพพลเิคชัน่อืน่ๆตามชอ่งทางของบรษัิทได ้

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาทัวร ์หรอืยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่ว จองเดนิทางนอ้ยกวา่ 20 ทา่น  

 

 

 

 

 

ขอ้ควรทราบ 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศเกาหลใีต้

ไมเ่กนิ 30 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจ
เขา้เมอืงเพือ่ยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศเวยีดนาม ดงัตอ่ไปนี ้

- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศเวยีดนาม ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเวยีดนามได ้ 

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเวยีดนาม 

(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเวยีดนาม ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



  

 

 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุ
ชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีกํ่าหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีา ฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศเวยีดนาม มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ีทํ่ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนื้อสตัว ์   
ไสก้รอก ฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก 
 
หมายเหต ุ
1. ทัวรน์ี้สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืไมใ่ชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอื 
ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั 
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วันกอ่นการ 
เดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทาง 
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื 
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิท 
พรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ 
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ 
สมัภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลงตารางบนิ การบรกิารของสายการบนิ และเหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อตัราคา่บรกิารนี้คํานวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์
ในการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษี 
เชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


