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 ลอ่งเรอืแมน่ ำ้ไซง่อ่น พรอ้มอำหำรเย็นบนเรอื 
 เช็คอนิเมอืงมุยเน่ เมอืงตำกอำกำศรมิทะเลชือ่ดงั ชมทะเลทรำยแดง และ น ัง่รถจิบ๊สุดตืน่เตน้ตะลุย 

ทะเลทรำยขำว ทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้
 ชมล ำธำรนำงฟ้ำหรอืแกรนดแ์คนยอนแหง่เวยีดนำม  

 น ัง่รถรำงชมควำมสวยงำมของน ำ้ตกดำตนัลำ ขึน้กระเชำ้ลอยฟ้ำ ชมวดัต ัก๊ลมั 

 ชมิไวนแ์ดงดำลดัขึน้ชือ่ของเวยีดนำม ชมสวนดอกไมเ้มอืงหนำวทีส่วยงำมของเมอืงดำลดั    

 ชอ้ปป้ิงที ่ตลำดเบนทนั 

 “มนี ำ้ด ืม่บรกิำรบนรถบสัวนัละ 1 ขวด” 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

*รำคำไมร่วมคำ่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถทอ้งถิน่ ตำมท ำเนยีม ทำ่นละ 1,000 บำท/ทำ่น/ทรปิ* 

(ยกเวน้เด็กต ำ่กวำ่ 2 ขวบ) ส ำหรบัหวัหนำ้ทวัรจ์ำกเมอืงไทย ตำมควำมพงึพอใจในกำรบรกิำร 

**รำคำเด็กต ำ่กวำ่ 2 ขวบ (Infant) โปรสอบถำมอกีคร ัง้** 

 

 

วนัแรก       ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตสิวุรรณภมู ิ– ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตเิตนิเซนิเญิต้  
 

14.30 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตสิุวรรณภูม ิประตู 5 เคำนเ์ตอร ์L สำยกำรบนิ แบมบู 
แอรเ์วส ์(QH) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางส าหรับทกุทา่นและน าทา่นโหลดสมัภาระ  

16.35 น. ออกเดนิทำงสูท่ำ่อำกำศยำนนำนำชำตเิตนิเซนิเญิต้ ประเทศเวยีดนำม โดย สำยกำรบนิ แบมบู แอรเ์วส ์
(QH) เทีย่วบนิที ่QH325 

18.00 น. เดนิทางถงึ ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตเิตนิเซนิเญิต้ นครโฮจมินิห ์เมอืงใหญ่อันดับหนึง่ของประเทศเวยีดนาม
ซึง่ตัง้อยู่บรเิวณดนิดอนสามเหลีย่มปากแม่น ้าโขง เป็นศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกจิของประเทศ หลังผ่านพธิกีาร
ตรวจคนเขา้เมอืง (เวลาทอ้งถิน่ประเทศเวยีดนามเหมอืนกับเวลาทอ้งถิน่ประเทศไทย)  

จากนัน้ น าทา่น ลอ่งเรอืแมน่ ำ้ไซง่อ่น ชมบรรยากาศสองฟากฝ่ังยามค ่าคนืของเมอืงโฮจมินิหซ์ติี ้พรอ้มอำหำรเย็น 
บนเรอื 

เย็น  รบัประทำนอำหำรเย็น พรอ้มลอ่งเรอืแมน่ ำ้ไซง่อ่น (1) 
ทีพ่กั โรงแรม Oscar Saigon ระดบั 3 ดำว หรอืเทยีบเทำ่ 

 
วนัทีส่อง       เมอืงมยุเน ่- ทะเลทรำยขำว - ทะเลทรำยแดง - หมูบ่ำ้นชำวประมง - ล ำธำรนำงฟ้ำ 
 

เชำ้      บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (2) 
 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงมุยเน ่(Mui Ne) ตัง้อยู่ชายฝ่ังทะเลของมณฑลบิญ่ถ่วนในภูมภิาคภาคกลางตอนใต ้ของ
ประเทศเวยีดนาม ใชเ้วลาเดนิทางสู่เมอืงมุยเน่ประมาณ 3- 4 ชั่วโมง เมอืงแห่งน้ีมชีือ่เสยีงในเรื่องของชายหาด
ทอดยาว สวยงาม และเงยีบสงบ บรเิวณชายหาดยาวประมาณ 10 กโิลเมตร ร่มรืน่ไปดว้ยตน้มะพรา้วรมิชายหาด
มากมาย ชาวบา้นยังคงมวีถิชีวีติแบบเรยีบง่าย มอีาชพีหลักคอืการท าประมง ภาพของเรอืหาปลาทีอ่อกลอ่งลอยไป
กลางทะเลในรุ่งสาง และกลับมายังฝ่ังในยามเย็น เป็นภาพทีป่รากฏทีน่ี่ทุกวัน ท าใหช้ายทะเลมุยเน่มบีรรยากาศ
ผอ่นคลาย น่าพักผอ่น ทีแ่หง่น้ีจงึกลายเป็นสถานทีพ่ักตากอากาศในฝันของนักทอ่งเทีย่วทกุคน 
น าทา่นชม ทะเลทรำยขำว ทะเลทรายทีไ่ดรั้บสมญานามวา่เป็น ซาฮาร่าแหง่เวยีดนาม เป็นทะเลทรายทีใ่หญท่ีส่ดุ
ของเวียดนาม เม็ดทรายขาวละเอียดราวกับว่าไดไ้ปซาฮาร่า ไม่ไกลกันมีแหล่งน ้าจืด (โอเอซสิ) ส าหรับให ้

วนัเดนิทำง รำคำผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

20 - 24 สงิหำคม 2565 11,800 3,500 

3 -7 กนัยำยน 2565 12,800 3,500 

17 - 21 กนัยำยน 2565 12,800 3,500 

1 - 5 ตลุำคม 2565 12,800 3,500 

8 - 12 ตลุำคม 2565 12,800 3,500 

15 - 19 ตลุำคม 2565 12,800 3,500 

22 - 26 ตลุำคม 2565 13,800 3,500 
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นักท่องเที่ยวใชพั้กผ่อน ถ่ายรูป และชมววิ ใหท้่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับกจิกรรมน่ังรถจี๊ ปชมทะเลทราย ดว้ย
คนขับรถผูเ้ชยีวชาญ (ราคาทัวรร์วมบรกิารน่ังรถจี๊ปแลว้) 

 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง (3) 
น าทา่นชม ทะเลทรำยแดง ซึง่อยูใ่กล ้ชายทะเล ท าใหเ้กดิเม็ดทรายละเอยีดราวกบัแป้ง มองเห็นเป็นสแีดง เราจะ
ไดเ้ห็นความงดงามของเนินทรายทีเ่ปลีย่นรูปร่างไปตามแรงลม ไปแต่ละครัง้ เราก็จะเห็นภาพแตกต่างจากเดมิ 
ผ่านชม หมูบ่ำ้นชำวประมง จะไดเ้ห็นวถิชีวีติชาวประมงแบบดัง้เดมิ กับเรอืประมงทีเ่รยีงรายอยู่นับรอ้ย กวา้งไกล
สดุลกูหลูกูตาทีอ่บอวนไปดว้ยบรรยากาศแบบชาวประมงเวยีดนามแท ้ๆ  ซึง่กลับเขา้ฝ่ังหลังออกหาปลาในยามเย็น 
จากนัน้น าทา่นสู ่ล ำธำรนำงฟ้ำ (Fairy Stream) หรอืแกรนดแ์คนยอนแหง่เวยีดนาม ซึง่จากภูเขาหนิทรายขนาด
ใหญ่ ถูกกัดเซาะของน ้ามานานวัน จนเป็นร่องกวา้งกวา่ 20 เมตร มชีัน้หนิ ชัน้ทรายสสีันสวยงามทีส่วยงามคลา้ยๆ
กับแพะเมอืงผขีองประเทศไทย และมลี าธารเล็กๆระดับน ้าประมาณขอ้เทา้ ซึง่พัดพาตะกอนทรายสแีดงไหลออก
ไปสูท่ะเล (เน่ืองจากตอ้งเดนิทางเปลา่ผา่นล าธารน้ีเพือ่ชมบรรยากาศ ดังนัน้ทา่นควรเลอืกสวมใสร่องเทา้ทีส่ะดวก
แกก่ารเดนิ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
เย็น  รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง (4) 
ทีพ่กั โรงแรม Little Paris Muine ระดบั 3 ดำว หรอืเทยีบเทำ่ 
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วนัทีส่ำม     เมอืงดำลดั - น ัง่รถรำงชมน ำ้ตกดำตนัลำ - พระรำชวงัฤดูรอ้นของจกัรพรรดเิบ๋ำได่ - น ัง่กระเชำ้ชม
วดัต ัก๊ลมั - สวนดอกไมเ้มอืงหนำว 

 

เชำ้      บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (5) 
 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงดำลดั (Da Lat) ชือ่ ดาลัด มาจากค า 2 ค า คอื ดา หมายถงึแหลง่ก าเนดิหรอืแมน่ ้ากามล ี
สว่นค าวา่ ลัด เป็นชือ่ของชนกลุม่นอ้ยเผา่หนึง่ทีอ่ยูอ่าศัยอยู่ทีน่ี่ ดาลัดเป็นเมอืงเล็กๆตัง้อยู่บนทีร่าบสงูทางภาคใต ้
ของเวยีดนาม ในอดตีเป็นเพยีงดนิแดนหา่งไกลความเจรญิทีช่าวบา้นอยู่กันอย่างสงบ ทีไ่ม่มคีวามเจรญิของเมอืง
ใหญ่กล ้ากราย แต่แลว้เมอืงในหุบเขาเล็กๆ ก็ตอ้งเริม่เปิดเผยความบรสิทุธิใ์หค้นภายนอกไดป้ระจักษ์ เมือ่ชนชัน้
ปกครองชาวฝร่ังเศสไดเ้ขา้มาสัมผัสแลว้พัฒนาพื้นทีต่่างๆ ขึน้มาเพื่อการพักผ่อน น าข่าวสารแห่งความงามของ
ดนิแดนกลางหุบเขา ไปบอกเล่าใหก้ับคนจากอกีซกีโลกไดรั้บรู ้เมือ่พวกเขาหมดภารกจิบนดนิแดนอนิโดจนี จน
ดาลัดกลายเป็นเมอืงตากอากาศทางภาคใตเ้วยีดนาม 
น าท่านสัมผัสประสบการณ์สดุตืน่เตน้โดยการ น ัง่รถรำง (Roller Coaster) ผ่านผนืป่าอันร่มรืน่เขยีวชอุ่มลงสูห่บุ
เขาเบือ้งล่าง เพือ่ชมและสัมผัสกับความสวยงามของ น ำ้ตกดำตนัลำ (Datanla Waterfall) (ราคาทัวรร์วมบรกิาร
น่ังรถรางแลว้) อยูห่า่งจากตัวเมอืงดาลดัไปทางทศิใตป้ระมาณ 5 กโิลเมตร เป็นน ้าตกไมใ่หญม่ากแตม่คีวามสวยงาม 
น ้าตกแหง่น้ีจะเป็นน ้าตกทีม่นัีกทอ่งเทีย่วมาเยอืนมากทีส่ดุและไมค่วรพลาดในการมาเทีย่วชม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง (6) 
 น าทา่นชม พระรำชวงัฤดรูอ้นของจกัรพรรดเิบำ๋ได ่(Bao Dai Palace) เป็นทีป่ระทับของจักรพรรดอิงคส์ดุทา้ย

ของเวยีดนาม ซึง่กา้วขึน้สูบ่ัลลังกใ์นปี 2469 ตัง้แต่ครัง้มพีระชนมเ์พยีง 12 พรรษา เป็นทีท่ราบกันดวีา่องคเ์บา๋ได่
นัน้มักจะใชเ้วลาสว่นมากแสวงส าราญจากงานปารต์ีใ้นขณะประทับอยู่ทีเ่มอืงดาลัด โดยพระราชวังฤดูรอ้นเบ๋าได่ 
เริม่ตน้กอ่สรา้งเมือ่ปี พ.ศ.2476 ประกอบดว้ยอาคารอมิพเีรยีล 3 หลัง โดยสว่นทีเ่รยีกว่า Dinh 3 เป็นจุดทีโ่ด่งดัง
และมคีนมาเยีย่มชมมากทีส่ดุ แมจ้ะผา่นการการบรูณะมาแลว้ แตภ่ายในอาคารก็ยังคงมเีครือ่งเรอืนจ านวนมากทีถ่กู
ทิง้ไวใ้นสภาพเดมิ โดยสว่นทีเ่ปิดใหป้ระชาชนเขา้มาเยีย่มชมไดนั้น้ ประกอบดว้ยบัลลังกจ์ักรพรรด ิหอ้งทรงงาน 
หอ้งบรรทม หอ้งอาหาร รวมถงึสว่นทีพั่กของพระมเหสดีว้ย และท่านยังจะไดช้มภาพถ่ายและรูปปั้นของราชวงศท์ี่

ถกูจัดแสดงไวอ้กีดว้ย (พระราชวังไมอ่นุญาตใหบ้ันทกึภาพภายในอาคาร) 
จากนั้น น าท่าน น ัง่กระเชำ้ เพือ่เขำ้ไปเทีย่วชม วดัต ัก๊ลมั เป็นวัดพุทธในนิกายเซน แบบญี่ปุ่ น ตัง้อยู่บน
เทอืกเขาเฟืองฮวา่ง ภายในบรเิวณวัดนอกจากจะมสี ิง่กอ่สรา้งทีส่วยงาม สะอาด เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยแลว้ ยังมกีาร
จัดทัศนียภาพโดยรอบดว้ยสวนดอกไมท้ีผ่ลดิอกบานสะพร่ัง นับไดว้่าเป็นวหิารซึง่เป็นทีน่ิยมและงดงามทีสุ่ดใน
ดาลัด 
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น าท่านเดนิทางสู่ สวนดอกไมเ้มอืงหนำว (Dalat Flower Gardens) ดาลัดไดรั้บการขนานนามใหเ้ป็นเมือง
ดอกไม ้เพราะเมอืงแห่งน้ีเป็นทีข่ ึน้ชือ่เรือ่งสสีันของดอกไมอ้ันงดงามหลากหลายสายพันธุ ์อกีทัง้เมอืงดาลัดยังมี
งานเทศกาลดอกไมป้ระจ าปีอันลอืชือ่ ซึง่เป็นทีน่ยิมของนักท่องเทีย่วทัง้จากในและต่างประเทศ โดยสวนดอกไม ้
เมอืงหนาวซึง่ถกูสรา้งขึน้ในปี 2509 น้ี ตัง้อยูท่างตอนเหนือของทะเลสาบซวนเฮอืงทีอ่ยูใ่จกลางเมอืงดาลัด ทีส่วน
ดอกไมเ้มอืงหนาว ทา่นจะไดพ้บกับพรรณไมน้านาชนดิ ไมว่า่จะเป็นไมด้อก ไมป้ระดับ ไมต้น้ และกลว้ยไม ้รวมถงึ
ดอกไมก้วา่ 300 สายพันธุ ์ทีผ่ลัดกันเบง่บานในชว่งเวลาตา่งกันไปในรอบปี น่ันท าใหไ้มว่า่จะไปเยอืนสวนแหง่น้ีใน
ชว่งเวลาใดก็ตาม ก็ยังสามารถพบกับดอกไมส้วย ๆ ทีเ่บง่บานรอตอ้นรับอยูเ่สมอ และในบางโอกาสเรายังจะหาซือ้
ดอกไมส้วย ๆ ทีจั่ดชอ่ไวอ้ยา่งงดงามไดท้ีส่วนแหง่น้ีอกีดว้ย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น บรกิำรอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง (7)  

ทีพ่กั โรงแรม River Prince Dalat ระดบั 4 ดำว หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่ ี ่    นครโฮจมินิห ์- ศำลำไปรษณียก์ลำง - โบสถน์อรท์เทอดำม - ถนนคนเดนิ Nguyen Hue 
 

เชำ้      บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (8) 
 น าทา่นเดนิทางกลับสู ่นครโฮจมินิห ์(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 7 ช ัว่โมง) 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง (9) 
 น าท่านชม ศำลำไปรษณียก์ลำง เป็นอาคารทรงยุโรปภายในสวยงามมาก จากนัน้น าท่านชม โบสถน์อรท์เทอ
ดำม โบถสท์รงสงูทีส่รา้งในสมัยเวยีดนามยังอยู่ในอาณานคิมฝร่ังเศสเป็นโบถสป์ระจ าเมอืงไซ่ง่อน อสิระใหท้่าน
เดนิเลน่ ถนนคนเดนิ Nguyen Hue 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เย็น บรกิำรอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง (10)  

ทีพ่กั โรงแรม Oscar Saigon ระดบั 3 ดำว หรอืเทยีบเทำ่ 
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วนัทีห่ำ้     ตลำดเบนทนั - ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตเิตนิเซนิเญิต้ - ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตสิวุรรณภมู ิ
 

 

เชำ้      บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (11) 
 จากนัน้อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงที ่ตลำดเบนทนั กับสนิคา้ราคาถกูจน  

 ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสู ่ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตเิตนิเซนิเญิต้ ประเทศเวยีดนำม เพื่อเดนิทาง
กลับประเทศไทย  

14.00 น. ออกเดนิทางสู่ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำตสิุวรรณภูม ิโดย สำยกำรบนิ แบมบู แอรเ์วส ์(QH) เทีย่วบนิที ่
QH325 

15.35 น.     เดนิทางถงึ ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตสิวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

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

 
 
 

 

 
 
 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรสลบัโปรแกรมทวัรต์ำมควำมเหมำสม โดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 
อนัเนือ่งมำจำกเหตกุำรณ์ตำ่ง ๆ ทีอ่ำจเกดิขึน้จำกเหตสุดุวสิยั เชน่ เหตุกำรณ์ทำงธรรมชำต ิกำรเมอืง สภำพกำรจรำจร
ท ัง้ทำงบกและทำงอำกำศ สถำนะหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม รวมไปถงึสภำพอำกำศทีไ่ม่เอือ้อ ำนวย ท ัง้นีท้ำงเรำจะ
ค ำนงึถงึควำมปลอดภยัและผลประโยชนข์องลูกคำ้เป็นส ำคญั และกำรบรกิำรของรถบสัน ำเทีย่ว ตำมกฎหมำยของ
เวยีดนำม สำมำรถใหบ้รกิำรวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิำจเพิม่เวลำได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิำรเวลำตำมควำม
เหมำะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำพกำรจรำจรในวนัเดนิทำงน ัน้ ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นเวลำทอ่งเทีย่ว
ตำมสถำนทีใ่นโปรแกรมกำรเดนิทำง 

 

อตัรำคำ่บรกิำรรวม 

✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

✓ คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

✓ ค่ า เ บี้ ย ป ร ะ กั น โ ค วิ ด - 1 9 ใ น ก า ร เ ดิ น ท า ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว ว ง เ งิ น ค่ า รั ก ษ า พ ย า บ า ล  5 0 ,0 0 0 US 

(ไมร่วมคา่ใชจ่้ายในการเดนิทางกลับประเทศ) 

✓ ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 %  

✓ ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตสุ ำคญั :  
เน่ืองจากเป็นการจองทัวรล์่วงหนา้ ณ วันเดนิทางจรงิ อาจจะมเีหตกุารณ์ทีท่ าใหไ้ฟลท์บนิลา่ชา้ หรอืเปลีย่นแปลง
เวลาบนิ หากทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรอืตา่งประเทศกอ่นหรอืหลังจากการเดนิทาง โปรดส ารองเวลาใน
การจองตั๋วเครือ่งบนิไวอ้ยา่งต า่ 4-5 ชัว่โมง ทัง้น้ีเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ่้าย
ทีเ่กดิขึน้ในสว่นของตั๋วเครือ่งบนิทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกับโปรแกรมทัวร ์
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อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ่้ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื่องดืม่ ค่าซักรีด ค่ามนิิบารใ์นหอ้ง

และคา่พาหนะตา่ง ๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศเวียดนามส าหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวีซ่าอีกครัง้ (เน่ืองจากทาง

เวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซี่าเขา้ประเทศใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศเวยีดนามไม่

เกนิ 30 วัน) 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับชาวตา่งชาต ิทีไ่มไ่ดรั้บการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ ๆ ก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คำ่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บำท/ทำ่น/ทรปิ, คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แตค่วำมพงึพอใจของทำ่น 

 

เงือ่นไขกำรจอง และ กำรช ำระเงนิ  : 

 มดัจ ำทำ่นละ 10,000 บำท ภายหลังจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 

30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

• หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

• เมือ่ท่านช าระเงนิไม่วา่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุว ้

ทัง้หมดน้ีแลว้ 

• หำกช ำระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส ำเนำกำรโอนเงนิ พรอ้มระบชุือ่พนกังำนขำยมำทำงแฟกซ ์

• ส่งรำยชือ่ส ำรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทำงตอ้งส่งส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัว่ำ

ตอ้งกำรเดนิทำงทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบำ้ง, เบอรโ์ทร // [หำกไมส่ง่ส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง 

(Passport) มำให ้ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่ำเสยีหำยอนัเกดิจำกควำมผดิพลำดจำกกำร

สะกดชือ่-นำมสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นกำรจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่างต ่า 2 หนา้

หากไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 

 

เงือ่นไขยกเลกิกำรจอง : 

✓ เน่ืองจากยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ  

ในกรณีทีว่ันเดนิทางตรงกับวันหยดุนักขัตฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกอ่น 45 วัน 

✓ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน คนืเงนิ 50%ของค่าทัวร ์หรอืหักค่าใชจ่้ายตามจรงิ เชน่ ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม 
และคา่ใชจ่้ายจ าเป็นอืน่ๆ 

✓ ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  

✓ หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ และ คนืค่าทัวรส์ว่น
ใดสว่นหนึง่ใหท้่านไดไ้มว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทูตปฏเิสธวซีา่ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ
ฯลฯ 

✓ กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลี่ยนชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 21 วัน ก่อนออก
เดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก
เก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้น้ีขึน้อยู่กับชว่งพเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคัญดว้ย 
กรุณาสอบถามกับเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

✓ กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ่้ายการด าเนนิการ
ตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
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หมำยเหตุ : กรุณำอำ่นศกึษำรำยละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท ำกำรจอง เพือ่ควำมถูกตอ้งและควำมเขำ้ใจตรงกนัระหวำ่งทำ่น

ลกูคำ้และบรษิทั 

1. กรณีผูร้ว่มคณะยนิดทีีจ่ะเดนิทำงนอ้ยกวำ่ 15 ทำ่น ทำงบรษิทัสงวนสทิธิ ์ไมม่หีวัหวัหนำ้ทวัร ์(มไีกดท์อ้งถิน่ตลอด
กำรเดนิทำงทีเ่วยีดนำม) 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน,
การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณำแจง้บรษิทัฯ อย่ำงนอ้ย 7 วนัก่อนกำร
เดนิทำง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากับเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัด
หอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ่้ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขับรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะ
ขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1 ขวด/ทา่น/วัน  

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลา
ได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั 
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. ในกรณีทีพ่าสปอรต์ของทา่นช ารุด หรอืมตีราปั้มใดๆทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกับการเดนิทาง และสายการบนิแจง้วา่ไมส่ามารถใชเ้ดนิทาง
ได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไมว่า่กรณีใดๆ เน่ืองจากทางบรษัิทไดม้กีารช าระคา่ใชจ่้ายในการเดนิทางทัง้หมดไป
เรยีบรอ้ยแลว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


