
 

 

เวียดนามใต ้ 

 ดาลดั มุยเน่ 3 วนั 2 คืน 

เปิดตวัซุปตาร ์วาไรตี้  

ก าหนดการเดินทาง เดือนสิงหาคม 2562 - มีนาคม 2563 

โดยสายการบิน  VIETJET AIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สมัผสัการบรกิารสุดพเิศษบินตรงสู่เวียดนาม ดว้ยสายการบินเวียดเจท็แอร ์

ชมเมืองมุยเน่ เมืองตากอากาศรมิทะเลทีข่ึ้ นชื่อของเวียดนาม ชมล าธารนางฟ้าหรอืแกรนดแ์คนยอนแห่ง

เวียดนาม สมัผสัทะเลทรายแดงและนัง่รถจิ๊บลุยทะเลทรายขาวทีใ่หญ่ทีสุ่ด นัง่รถรางชมความสวยงามของ

น ้าตกดาตนัลา ขึ้ นกระเชา้ชมวดัตัก๊ลมั 

ชิมไวนแ์ดงขึ้ นชื่อของเวียดนาม ชมสวนดอกไมเ้มืองหนาวทีส่วยงามของเมืองดาลดั    

มีน ้าดื่มบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดี่ยว 

20-22 กนัยายน 2562 9,999 9,999 2,500 

31 ตลุาคม-02 พฤศจกิายน 2562 9,888 9,888 2,500 

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

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

07-09 พฤศจกิายน 2562 9,888 9,888 2,500 

10-12 พฤศจกิายน 2562 7,999 7,999 2,500 

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

17-19 พฤศจกิายน 2562 8,999 8,999 2,500 

21-23 พฤศจกิายน 2562 9,888 9,888 2,500 

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

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

28-30 พฤศจกิายน 2562 9,888 9,888 2,500 

01-03 ธนัวาคม 2562 8,999 8,999 2,500 

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

12-14 ธนัวาคม 2562 9,888 9,888 2,500 



 

 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดี่ยว 

14-16 ธนัวาคม 2562 9,888 9,888 2,500 

15-17 ธนัวาคม 2562 8,999 8,999 2,500 

19-21 ธนัวาคม 2562 9,888 9,888 2,500 

22-24 ธนัวาคม 2562 8,999 8,999 2,500 

26-28 ธนัวาคม 2562 9,888 9,888 2,500 

27-29 ธนัวาคม 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-01กุมภาพนัธ ์2563 9,888 9,888 2,500 

02-04 กุมภาพนัธ ์2563 8,999 8,999 2,500 



 

 

 

06-08 กุมภาพนัธ ์2563 9,888 9,888 2,500 

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

14-16 กุมภาพนัธ ์2563 9,888 9,888 2,500 

15-17 กุมภาพนัธ ์2563 9,888 9,888 2,500 

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

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดี่ยว 

20-22 กุมภาพนัธ ์2563 9,888 9,888 2,500 

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

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

28 กุมภาพนัธ-์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 

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 



 

 

 

**จอยแลนด ์ไม่เอาตัว๋เครื่องบิน หัก 2,000 บาท/ท่าน** 

*ตัว๋เครื่องบินส าหรบั Infant 2,000 บาท/ท่าน* 

 

 

ราคาน้ีไม่รวมค่าทิปไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 800 บาท ต่อคนลูกคา้ 1 ท่าน ในส่วนของหัวหนา้ทวัรท่ี์ดูแลคณะ

จากเมืองไทย ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร** 

 

 

วนัแรก      กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง เมืองดาลัด - เมืองมุยเน่-ล าธารนางฟ้า-

ทะเลทรายแดง-หมู่บา้นชาวประมง 

 

08.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตูทางเข ้าหมายเลข 3 

เคาน์เตอร์ E สายการบินเวียดเจ็ทแอร ์(VZ)  โดยมีเจา้หน้าท่ีคอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทาง

ส าหรบัทุกท่านและน าท่านโหลดสมัภาระ  

 

11.10 น. ออกเดินทางสู่ทา่อากาศยานนานาชาตเิลียนเคือง เมืองดาลดั ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน 

VIETJET AIR เทีย่วบินที ่VZ940  

 

12.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง เมืองดาลัด ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจ

คนเขา้เมืองและศุลกากร เรียบรอ้ยแลว้น าท่านรบัสมัภาระ หลงัจากน้ันน าท่านเดินทางสู่ตวัเมืองดาลัด 

เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน (เวลาทอ้งถ่ินประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาทอ้งถ่ินประเทศ

ไทย)  

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร เมนูเฝอเวียดนาม (1) 

 

 หลังอาหารกลางวนั น าท่านเดินทางสู่ เมืองมุยเน่ (Mui Ne) ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลของมณฑลบิ่ญถ่วน 

(Binh Thuan) ในภูมิภาคภาคกลางตอนใต ้ของประเทศเวียดนาม ใชเ้วลาเดินทางสู่เมืองมุยเน่

ประมาณ 3- 4 ชัว่โมง เมืองแห่งน้ีมีชื่อเสียงในเร่ืองของชายหาดทอดยาว สวยงาม และเงียบสงบ 

บริเวณชายหาดยาวประมาณ 10 กิโลเมตร ร่มร่ืนไปดว้ยตน้มะพรา้วริมชายหาดมากมาย ชาวบา้น

ยงัคงมีวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย มีอาชีพหลกัคือการท าประมง ภาพของเรือหาปลาท่ีออกล่องลอยไปกลาง

26-28 มีนาคม 2563 9,888 9,888 2,500 



 

 

ทะเลในรุ่งสาง และกลับมายังฝั่งในยามเย็น เป็นภาพท่ีปรากฏท่ีน่ีทุกวัน ท าใหช้ายทะเลมุยเน่มี

บรรยากาศผ่อนคลาย น่าพกัผ่อน ท่ีแห่งน้ีจึงกลายเป็นสถานท่ีพกัตากอากาศในฝันของนักท่องเท่ียว

ทุกคน จากน้ันน าท่านสู่ ล าธารนางฟ้า ( Fairy Stream) หรือแกรนดแ์คนยอนแห่งเวียดนาม ซ่ึงจาก

ภูเขาหินทรายขนาดใหญ่ ถูกกดัเซาะของน ้ามานานวนั จนเป็นร่องกวา้งกว่า 20 เมตร มีชั้นหิน ชั้น

ทรายสีสันสวยงามท่ีสวยงามคลา้ยๆกับแพะเมืองผีของประเทศไทย และมีล าธารเล็กๆระดับน ้ า

ประมาณขอ้เทา้ ซ่ึงพดัพาตะกอนทรายสีแดงไหลออกไปสู่ทะเล (เน่ืองจากตอ้งเดินทางเปล่าผ่านล า

ธารน้ีเพือ่ชมบรรยากาศ ดงันั้นทา่นควรเลือกสวมใส่รองเทา้ทีส่ะดวกแก่การเดิน)  

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายแดง ซ่ึงอยู่ใกล ้ชายทะเล ท าใหเ้กิดเม็ดทรายละเอียดราวกับ

แป้ง มองเห็นเป็นสีแดง เราจะไดเ้ห็นความงดงามของเนินทรายท่ีเปล่ียนรูปร่างไปตามแรงลม ไปแต่ละ

ครั้ง เราก็จะเห็นภาพแตกต่างจากเดิม ผ่านชม หมู่บา้นชาวประมง จะไดเ้ห็นวิถีชีวิตชาวประมงแบบ

ดั้งเดิม กบัเรือประมงท่ีเรียงรายอยู่นับรอ้ย กวา้งไกลสุดลูกหูลูกตาท่ีอบอวนไปดว้ยบรรยากาศแบบ

ชาวประมงเวียดนามแท้ๆ  ซ่ึงกลบัเขา้ฝัง่หลงัออกหาปลาในยามเย็น 

เยน็ บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารพื้ นเมือง (2)  

ทีพ่กั โรงแรม Peace Resort ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง เมืองมุยเน่ - ทะเลทรายขาว(รวมค่ารถจิ๊บลุยทะเลทราย) - เมืองดาลดั – นัง่รถรางชมน ้าตก 

 ดาตนัลา-พระราชวังฤดูรอ้นของจกัรพรรดิเบ๋าได่-นัง่กระเชา้ชมวัดตัก๊ลัม-เครซ่ีเฮา้ส ์(Crazy 

House) - ตลาดไนทบ์ารซ่์า พเิศษ! ชิมไวนแ์ดงของดาลดั 

 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายขาว ทะเลทรายท่ีไดร้บัสมญานามว่าเป็น ซาฮาร่าแห่งเวียดนาม 

เป็นทะเลทรายท่ีใหญ่ท่ีสุดของเวียดนาม เม็ดทรายขาวละเอียดราวกบัว่าไดไ้ปซาฮาร่า ไม่ 

ไกลกันมีแหล่งน ้าจืด (โอเอซิส) ส าหรับใหนั้กท่องเท่ียวใชพ้ักผ่อน ถ่ายรูป และชมวิว ใหท่้านจะได้

เพลิดเพลินกบักิจกรรมนัง่รถจ๊ีปชมทะเลทราย ดว้ยคนขับรถผูเ้ชียวชาญ (ราคาทวัร์รวมบริการนั่ง

รถจ๊ีปแลว้) สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองดาลัด ชื่อ ดาลัด มาจากค า 2 ค า คือ ดา 

หมายถึงแหล่งก าเนิดหรือแม่น ้ากามลี ส่วนค าว่า ลดั เป็นชื่อของชนกลุ่มน้อยเผ่าหน่ึงท่ีอยู่อาศยัอยู่ท่ีน่ี 

ดาลัดเป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่บนท่ีราบสูงทางภาคใตข้องเวียดนาม ในอดีตเป็นเพียงดินแดนห่างไกล



 

 

ความเจริญท่ีชาวบา้นอยู่กนัอย่างสงบ ท่ีไม่มีความเจริญของเมืองใหญ่กล ้ากราย แต่แลว้เมืองในหุบเขา

เล็กๆ ก็ตอ้งเร่ิมเปิดเผยความบริสุทธ์ิใหค้นภายนอกไดป้ระจกัษ์ เมื่อชนชั้นปกครองชาวฝรัง่เศสไดเ้ขา้

มาสมัผสัแลว้พฒันาพื้ นท่ีต่างๆ ขึ้ นมาเพื่อการพกัผ่อน น าข่าวสารแห่งความงามของดินแดนกลางหุบ

เขา ไปบอกเล่าใหก้บัคนจากอีกซีกโลกไดร้ับรู ้เมื่อพวกเขาหมดภารกิจบนดินแดนอินโดจีน จนดาลัด

กลายเป็นเมืองตากอากาศทางภาคใตเ้วียดนาม 

 น าท่านสมัผสัประสบการณสุ์ดต่ืนเตน้โดยการนัง่รถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอนัร่มร่ืนเขียว

ชอุ่มลงสู่หุบเขาเบื้ องล่าง เพื่อชมและสมัผสักบัความสวยงามของ น ้าตกดาตนัลา (Datanla Waterfall) 

อยู่ห่างจากตวัเมืองดาลดัไปทางทิศใตป้ระมาณ 5 กิโลเมตร เป็นน ้าตกไม่ใหญ่มากแต่มีความสวยงาม 

น ้าตกแห่งน้ีจะเป็นน ้าตกท่ีมีนักท่องเท่ียวมาเยือนมากท่ีสุดและไม่ควรพลาดในการมาเท่ียวชม  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้ นเมือง (4) 

 

 หลงัอาหารกลางวนัน าท่านชม พระราชวงัฤดูรอ้นของจกัรพรรดิเบ๋าได่ เป็นท่ีประทบัของจกัรพรรดิ

องคสุ์ดทา้ยของเวียดนาม ซ่ึงกา้วขึ้ นสู่บลัลงักใ์นปี 2469 ตั้งแต่ครั้งมีพระชนมเ์พียง 12 พรรษา เป็นท่ี

ทราบกนัดีว่าองคเ์บ๋าได่น้ันมกัจะใชเ้วลาส่วนมากแสวงส าราญจากงานปารต้ี์ในขณะประทบัอยู่ท่ีเมือง

ดาลดั โดยพระราชวงัฤดูรอ้นเบ๋าได่ เร่ิมตน้ก่อสรา้งเมื่อปี พ.ศ.2476 ประกอบดว้ยอาคารอิมพีเรียล 3 

หลงั โดยส่วนท่ีเรียกว่า Dinh 3 เป็นจุดท่ีโด่งดงัและมีคนมาเยี่ยมชมมากท่ีสุด แมจ้ะผ่านการการบรูณะ

มาแลว้ แต่ภายในอาคารกย็งัคงมีเคร่ืองเรือนจ านวนมากท่ีถูกท้ิงไวใ้นสภาพเดิม โดยส่วนท่ีเปิดให้

ประชาชนเขา้มาเยี่ยมชมไดน้ั้น ประกอบดว้ยบลัลงักจ์กัรพรรดิ หอ้งทรงงาน หอ้งบรรทม หอ้งอาหาร 

รวมถึงส่วนท่ีพกัของพระมเหสีดว้ย และท่านยงัจะไดช้มภาพถ่ายและรูปป้ันของราชวงศท่ี์ถูกจดัแสดงไว้

อีกดว้ย (พระราชวงัไม่อนุญาตใหบ้นัทึกภาพภายในอาคาร) 

จากน้ัน น าทา่นขึ้ นกระเชา้ เพือ่เขา้ไปเทีย่วชม วดัตัก๊ลมั เป็นวดัพุทธในนิกายเซน แบบญ่ีปุ่ น ตั้งอยู่

บนเทือกเขาเฟืองฮว่าง ภายในบริเวณวัดนอกจากจะมีส่ิงก่อสรา้งท่ีสวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ

เรียบรอ้ยแลว้ ยงัมีการจดัทศันียภาพโดยรอบดว้ยสวนดอกไมท่ี้ผลิดอกบานสะพรัง่ นับไดว้่าเป็นวิหาร

ซ่ึงเป็นท่ีนิยมและงดงามท่ีสุดในดาลดั  

 

ชมบา้นตุ๊กตาและแกลลอร่ีศิลปะหรือท่ีเรียกว่า เครซ่ีเฮา้ส ์(Crazy House) ซ่ึงเป็นท่ีโด่งดังดว้ย

แนวความคิดอนัแปลกแหวกแนว ในรูปแบบเหมือนกบับา้นตน้ไม ้ผลงานการออกแบบของสถาปนิก

Dang Viet Nga ลูกสาวประธานาธิบดีคนท่ี 2 ของเวียดนาม ซ่ึงเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรัง่เศส 

โดยไดแ้รงบนัดาลใจจากนิยายเร่ืองดงั “Alice in the Wonderland” เร่ิมก่อสรา้งในปี 2533 ภายใน

เครซ่ีเฮา้สป์ระกอบไปดว้ยหอ้งขนาดเล็กกว่า 10 หอ้ง ท่ีมีธีมแยกแตกต่างกนัออกไป และที่น่ีท่านจะได้

พบกบัความประทบัใจจากการเยี่ยมชมที่ตอ้งใชเ้สน้ทางทั้งอุโมงค์ บนัได และยงัจะไดพ้บกบัเหล่าสตัว์

ต่าง ๆ ท่ีสรา้งขึ้ นจากคอนกรีต รวมทั้งหากเราโชคดีก็อาจจะไดม้ีโอกาสพบปะและพูดคุยกบั Dang Viet 

Nga เจา้ของผลงานการออกแบบท่ีน่ีอีกดว้ย 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพื้ นเมือง (5) พเิศษ!ใหทุ้กทา่นไดช้ิมไวนแ์ดงของดาลดั  

 หลงัอาหารค า่ ใหเ้วลาท่านไดเ้ดินชอ้ปป้ิงซ้ือของฝากและสมัผสับรรยากาศช่วงกลางคืนของเมืองดาลัด 

ณ ตลาดไนทบ์ารซ่์า 

ทีพ่กั  โรงแรม Dragon King ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม เมืองดาลัด – สวนดอกไมเ้มืองหนาว - ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง เมืองดาลัด – 

กรุงเทพฯ 

 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

  

หลังอาหารเชา้ น าท่านเดินทางสู่ สวนดอกไมเ้มืองหนาว (Dalat Flower Gardens) ดาลัดไดร้ับการ

ขนานนามให้เป็นเมืองดอกไม้ เพราะเมืองแห่งน้ีเป็นท่ีขึ้ นชื่อเร่ืองสีสันของดอกไม้อันงดงาม

หลากหลายสายพันธุ์ อีกทั้งเมืองดาลัดยงัมีงานเทศกาลดอกไมป้ระจ าปีอนัลือชื่อ ซ่ึงเป็นท่ีนิยมของ

นักท่องเท่ียวทั้งจากในและต่างประเทศ โดยสวนดอกไมเ้มืองหนาวซ่ึงถูกสรา้งขึ้ นในปี 2509 น้ี ตั้งอยู่

ทางตอนเหนือของทะเลสาบซวนเฮืองท่ีอยู่ใจกลางเมืองดาลัด ท่ีสวนดอกไมเ้มืองหนาว ท่านจะไดพ้บ

กบัพรรณไมน้านาชนิด ไม่ว่าจะเป็นไมด้อก ไมป้ระดบั ไมต้น้ และกลว้ยไม ้รวมถึงดอกไมก้ว่า 300 

สายพันธุ ์ท่ีผลัดกนัเบ่งบานในช่วงเวลาต่างกันไปในรอบปี นั่นท าใหไ้ม่ว่าจะไปเยือนสวนแห่งน้ีใน

ช่วงเวลาใดก็ตาม ก็ยงัสามารถพบกบัดอกไมส้วย ๆ ท่ีเบ่งบานรอตอ้นรับอยู่เสมอ และในบางโอกาส

เรายงัจะหาซ้ือดอกไมส้วย ๆ ท่ีจดัช่อไวอ้ย่างงดงามไดท่ี้สวนแห่งน้ีอีกดว้ย 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่  ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง เมืองดาลัด ประเทศ

เวียดนาม เพื่อเดินทางกลบัประเทศไทย 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.35 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ) 

เทีย่วบินที ่VZ941  

15.20 น.     เดินทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

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

**ราคาไม่รวมค่าทปิ ทา่นละ 800 บาท** 

* ทา่นใดมีไฟลท์บินภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิัทฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ทั้งน้ีเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวรส์ามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 

การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบัสน าเที่ยว ตามกฎหมายของ

ประเทศเวียดนาม สามารถใหบ้ริการวันละ 10 ชัว่โมง มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็น

ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสิทธิ์

ในการปรบัเปลี่ยนเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดินทาง 

อตัราค่าบรกิารรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนั  

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ  

 โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการที่ระบุ    

 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหน้าทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

 ค่าเบี้ ยประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)์ 



 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซักรีด           

ค่ามินิบารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศเวียดนาม กรณีประกาศใหก้ลบัมายื่นรอ้งขอวีซ่าอีกครั้ง (เน่ืองจากทางเวียดนาม

ไดป้ระกาศยกเวน้การยื่นวีซ่าเขา้ประเทศใหก้บัคนไทยส าหรบัผูท่ี้ประสงคพ์ านักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไม่

เกิน 30 วนั) 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน ้าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินน้ันๆก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกิน

ขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

× ค่าทิปมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 800 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 

เดินทางขึ้ นต  า่ 20 ท่าน หากต า่กว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระ

ค่าบริการเพิ่มเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท่้านต่อไป ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวันอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท่้านทราบ

ล่วงหน้า  

 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน  : 

 มัดจ  าท่านละ 5,000 บาท ภายหลังจากท่ีท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดินทางภายใน 20 วนั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทวัรเ์ต็มจ านวน  

 จอยแลนดไ์ม่เอาตัว๋หกั 2,000 บาท/ทา่น 

 ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 30 วนั 

 หากไม่ช าระมัดจ  าตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีน่ังใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่ อนไข 

 เม่ือท่านช าระเงินไม่วา่จะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบริษัทฯถือวา่ท่านไดย้อมรบัเงื่ อนไขและขอ้ตกลงต่างๆ

ท่ีไดร้ะบุไวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

 หากช าระเงินในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พรอ้มระบุช่ือพนักงานขายมาทางแฟกซ์ 

 



 

 

 ส่งรายช่ือส ารองท่ีนั่ง ผูเ้ดินทางตอ้งส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ื์อพรอ้มยืนยัน

ว่าตอ้งการเดินทางท่องเท่ียวทริปใด, วันท่ีใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือ

เดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความ

ผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบินทัง้ส้ิน 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้ นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่าง

ต า่ 2 หน้าหากไม่มัน่ใจโปรดสอบถาม 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัร์ช าระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน 

ไดทุ้กกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ

ท่ีระบุไว ้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทาง

ไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจ

เรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกัน

ระหว่างทา่นลูกคา้และบรษิัท 

1. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะเลื่อนการเดินทางหรอืปรบัราคาค่าบรกิารขึ้ นในกรณีทีมี่ผูร้ว่มคณะไม่ถึง 20ทา่น  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การ

นัดหยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ

บริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีต้องไดร้ับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพักใน

ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรบัเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี / 

ปลอดบุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัความพรอ้มใหบ้ริการของ

โรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้  



 

 

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ีลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ อย่างนอ้ย 7 วันก่อน

การเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหน้าได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูม้ีอ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่าน้ัน 

11. ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้

เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรม

แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี 

เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน

สิทธิในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยไม่มีค่าใชจ่้ายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วนัเสาร์อาทิตย ์รถอาจจะติด อาจ

ท าใหเ้วลาในการท่องเท่ียวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานท่ีน้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก ์และคนขบัรถใน

การบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางครั้งท่ีตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท่้องเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บริการน ้าดื่มท่านวนัละ 1ขวด ต่อคนต่อวนั 

15. การบริการของรถบสัน าเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนัน้ันๆ 

มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ี ขึ้ นอยู่กับสภาพ

การจราจรในวนัเดินทางน้ันๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรม

การเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


