
 

 

 

เวยีดนามใต ้3 วนั 2 คนื  

ดาลดั - มุนเน่ 

ซุปตาร.์.. สาวขบัรถจีป๊แดงแห่งทะเลทรายขาว 

 

ก าหนดการเดนิทางธนัวาคม - มนีาคม 2565 
 เช็คอนิเมืองมุยเน่ เมืองตากอากาศรมิทะเลชื่อดงั ชมทะเลทรายแดง  

 นัง่รถจิบ๊สุดตื่นเต้นตะลุย ทะเลทรายขาว ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

 นัง่รถรางชมความสวยงามของน ้าตกดาตนัลา  

 ขึน้กระเช้าลอยฟ้า ชมวดัตั๊กลมั 

 ชมสวนดอกไม้เมืองหนาวท่ีสวยงามของเมืองดาลดั    

“มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด” 



 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเดีย่ว 

02 - 04 ธนัวาคม 2565   12,888 3,500 

05 – 07 ธนัวาคม 2565  

(วนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ รชักาลที9่, วนัหยุดพเิศษ) 
12,888 3,500 

09 – 11  ธนัวาคม 2565 

(วนัรฐัธรรมนูญ, วนัหยุดพเิศษ) 
12,888 3,500 

12 – 14  ธนัวาคม 2565 10,888 3,500 

16 – 18  ธนัวาคม 2565 12,888 3,500 

19 – 21  ธนัวาคม 2565 11,888 3,500 

23 – 25  ธนัวาคม 2565 15,888 4,500 

26 – 28  ธนัวาคม 2565 15,888 4,500 

30 ธนัวาคม 2565 – 1  มกราคม 2666   

(วนัปีใหม่, วนัหยุดพเิศษ)  
16,888 4,500 

02 – 04  มกราคม 2566 11,888 3,500 

06 – 08  มกราคม 2566 12,888 3,500 

09 – 11  มกราคม 2566 11,888 3,500 

13 – 15  มกราคม 2566  12,888 3,500 

16 – 18  มกราคม 2566  10,888 3,500 

03 – 05  กุมภาพนัธ ์2566  12,888 3,500 

06 – 08  กุมภาพนัธ ์2566 9,888 3,500 

10 – 12  กุมภาพนัธ ์2566 12,888 3,500 

13 – 15  กุมภาพนัธ ์2566 12,888 3,500 

17 – 19  กุมภาพนัธ ์2566  12,888 3,500 

20 – 22  กุมภาพนัธ ์2566 9,888 3,500 

24 – 26  กุมภาพนัธ ์2566  11,888 3,500 

*ราคาไม่รวมค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถทอ้งถิน่ ตามท าเนียม ท่านละ 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ* 

(ยกเวน้เด็กต ่ากว่า 2 ขวบ) ส าหรบัหวัหน้าทวัรจ์ากเมอืงไทย ตามความพงึพอใจในการบรกิาร 

**ราคาเด็กต ่ากว่า 2 ขวบ (Infant) โปรสอบถามอกีคร ัง้**  



 

 

 

 

 วนัแรก      ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิ– ท่าอากาศยานนานาชาตเิลยีนเคอืง  - เมอืงดาลดั  

   เมอืงมุยเน่ – ล าธารนางฟ้า – ทะเลทรายแดง – นัง่รถจีป๊ทะเลทรายขาว 
 

09.00 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิ ประตู 5 เคานเ์ตอร ์ M
สายการบนิ Vietjet โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางส าหรับทุกท่านและน า
ท่านโหลดสัมภาระ  

 

11.15 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ ประเทศเวียดนาม โดย สายการบิน (VZ) 
เท ีย่วบนิที ่VZ940 

12.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเลยีนเคอืง  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง (เวลา
ทอ้งถ่ินประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาทอ้งถ่ินประเทศไทย)   เมอืงดาลดั (Da Lat) ชื่อ 
ดาลัด มาจากค า 2 ค า คือ ดา หมายถึงแหล่งก าเนิดหรือแม่น ้ากามลี ส่วนค าว่า ลัด เป็นชื่อของ
ชนกลุ่มนอ้ยเผ่าหนึ่งท่ีอยู่อาศัยอยู่ท่ีนี่  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั เมนูเฝอ (1) 
 น าท่านเดินทางสู่ เม ืองมุยเน่ (Mui Ne) ตั ้งอยู่ชายฝ่ังทะเลของมณฑลบ่ิญถ่วน (Binh 
Thuan) ในภูมิภาคภาคกลางตอนใต ้ของประเทศเวียดนาม ใชเ้วลาเดินทางสู่เมืองมุยเน่
ประมาณ 3- 4 ชั่วโมง เมืองแห่งนี้มีชื่อเสียงในเรื่องของชายหาดทอดยาว สวยงาม และเงียบ
สงบ บริเวณชายหาดยาวประมาณ 10 กโิลเมตร ร่มรื่นไปดว้ยตน้มะพรา้วริมชายหาดมากมาย 

ชาวบา้นยังคงมีวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย มีอาชีพหลักคือการท าประมง ภาพของเรือหาปลาท่ีออก
ล่องลอยไปกลางทะเลในรุ่งสาง และกลับมายังฝ่ังในยามเย็น เป็นภาพท่ีปรากฏท่ีนี่ทุกวัน ท า
ใหช้ายทะเลมุยเน่มีบรรยากาศผ่อนคลาย น่าพักผ่อน ท่ีแห่งนี้จึงกลายเป็นสถานท่ีพักตาก

อากาศในฝันของนักท่องเท่ียวทุกคน  น าท่านสู่ ล าธารนางฟ้า (Fairy Stream) หรือแก
รนด์แคนยอนแห่งเวียดนาม ซึง่จากภูเขาหินทรายขนาดใหญ่ ถูกกัดเซาะของน ้ามานานวัน จน
เป็นร่องกวา้งกว่า 20 เมตร มีชัน้หิน ชัน้ทรายสีสันสวยงามท่ีสวยงามคลา้ยๆกับแพะเมืองผีของ

ประเทศไทย และมีล าธารเล็กๆระดับน ้าประมาณขอ้เทา้ ซึง่พัดพาตะกอนทรายสีแดงไหลออก

27 กุมภาพนัธ ์– 1 มนีาคม 2566 10,888 3,500 

03 – 05  มนีาคม 2566 12,888 3,500 

06 – 08  มนีาคม 2566 

(วนัมาฆบูชา , วนัหยุดพเิศษ) 
12,888 3,500 

10 – 12  มนีาคม 2566 11,888 3,500 

13 – 15  มนีาคม 2566 9,888 3,500 

17 – 19  มนีาคม 2566 11,888 3,500 

20 – 22  มนีาคม 2566 9,888 3,500 



ไปสู่ทะเล (เนื่องจากตอ้งเดินเทา้เปล่าผ่านล าธารนี้เพ่ือชมบรรยากาศ ดังนั้นท่านควรเลือกสวม
ใส่รองเทา้ท่ีสะดวกแก่การเดิน)  

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
น าท่านชม ทะเลทรายแดง  ซึ่งอยู่ใกล ้ชายทะเล ท าใหเ้กดิเม็ดทรายละเอียดราวกับแป้ง 
มองเห็นเป็นสีแดง เราจะไดเ้ห็นความงดงามของเนินทรายท่ีเปลี่ยนรูปร่างไปตามแรงลม ไปแต่

ละครั้ง เราก็จะเห็นภาพแตกต่างจากเดิม  

น าท่านชม ทะเลทรายขาว ทะเลทรายท่ีไดร้ับสมญานามว่าเป็น ซาฮาร่าแห่งเวียดนาม เป็น

ทะเลทรายท่ีใหญ่ท่ีสุดของเวียดนาม เม็ดทรายขาวละเอียดราวกับว่าไดไ้ปซาฮาร่า ไม่ไกลกนั

มีแหล่งน ้าจืด (โอเอซสิ) ส าหรับใหน้ักท่องเท่ียวใชพั้กผ่อน ถ่ายรูป และชมวิว ใหท่้านจะได ้

เพลิดเพลินกับกจิกรรมนั่งรถจี๊ปชมทะเลทราย ดว้ยคนขับรถผูเ้ชียวชาญ (ราคาทัวร์รวมบริการ

นั่งรถจี๊ปแลว้) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (2)  

ทีพ่กั โรงแรม Tien Dat Resort 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า  
 - ทะเลทรายขาว 

 วนัทีส่อง      เมอืงดาลดั – จตัุรสัลามเวยีน - น ัง่รถราง (Roller Coaster) – น า้ตกดาตนัลา 

  Café Green Hill -  น ัง่กระเช้า เพือ่เขา้ไปเทีย่วชม วดัต ั๊กลมั – รา้นเย ือ่ไผ่  

  ถนนคนเดนิเมอืงดาลดั  

เช้า      บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 น าท่านกลับสู่ เมอืงดาลดั ดาลัดเป็นเมืองเล็กๆตัง้อยู่บนท่ีราบสูงทางภาคใตข้องเวียดนาม ใน

อดีตเป็นเพียงดินแดนห่างไกลความเจริญท่ีชาวบา้นอยู่กันอย่างสงบ ท่ีไม่มีความเจริญของ

เมืองใหญ่กล ้ากราย แต่แลว้เมืองในหุบเขาเล็กๆ ก็ตอ้งเริ่มเปิดเผยความบริสุทธิ์ใหค้นภายนอก

ไดป้ระจักษ์ เมื่อชนชัน้ปกครองชาวฝรั่งเศสไดเ้ขา้มาสัมผัสแลว้พัฒนาพ้ืนท่ีต่างๆ ขึ้นมาเพ่ือ

การพักผ่อน น าข่าวสารแห่งความงามของดินแดนกลางหุบเขา ไปบอกเล่าใหก้ับคนจากอีกซีก

โลกไดร้ับรู ้เมื่อพวกเขาหมดภารกจิบนดินแดนอนิโดจีน จนดาลัดกลายเป็นเมืองตากอากาศ

ทางภาคใตเ้วียดนาม 



น าท่านถ่ายรูปเช็คอิน จตัุรสัลามเวยีน (Lam Vien Square) ลานคนเดินอยู่ติดกับทะเลสาบ 

Xuan Huong Lake ท่ีมีพ้ืนท่ีรวม 72,000 ตารางเมตร เป็นศูนย์กลางของวัยรุ่นหรือจุดนัดพบ

ของคนเวียดนามท่ีจะมาท ากจิกรรมต่างๆร่วมกัน รวมถึงนักท่องเท่ียวท่ีมาดาลัดก็มักจะแวะ

ถ่ายรูปเช็คอินกันท่ีจัตุรัสแห่งนี้  จุดเด่นของลานแห่งนี้คือมีสถาปัตยกรรม เป็นโดมดอก

ทานตะวัน The Giant Wild Sunflowers และโดมท่ีสองคือ The Giant  Artichoke  สรา้งเป็น

โดมดอกอาร์ติกโชคซึง่เป็นดอกไมป้ระจ าเมืองดาลัด โดยดา้นล่างจะมีหา้ง BIG C และรา้น

กาแฟน่ารักๆ ชื่อ Doha Cafe เปิดบริการอยู่ 

น าท่านสัมผัสประสบการณ์สุดตื่นเตน้โดยการ น ัง่รถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอันรม่

รื่นเขียวชอุ่มลงสู่หุบเขาเบ้ืองล่าง เพ่ือชมและสัมผัสกับความสวยงามของ น า้ตกดาตนัลา 

(Datanla Waterfall) (ราคาทัวร์รวมบริการนั่งรถรางแลว้) อยู่ห่างจากตัวเมืองดาลัดไปทาง

ทิศใตป้ระมาณ 5 กโิลเมตร เป็นน ้าตกไม่ใหญ่มากแต่มีความสวยงาม น ้าตกแห่งนี้จะเป็นน ้าตก

ท่ีมีนักท่องเท่ียวมาเยือนมากท่ีสุดและไม่ควรพลาดในการมาเท่ียวชม 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (4) 

น าท่านถ่ายรูปท่ีจุดเช็คอินยอดนิยม Café Green Hill (ไม่รวมค่าเครือ่งดืม่)  หนึ่งในคาเฟ่
ท่ีเมืองดาลัด ท่ีมีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่ง   



น าท่าน น ั่งกระเช้า เพื่อเข้าไปเทีย่วชม วดัต ั๊กลมั เป็นวัดพุทธในนิกายเซน แบบญ่ีปุ่น 
ตัง้อยู่บนเทือกเขาเฟืองฮว่าง ภายในบริเวณวัดนอกจากจะมีส ิง่ก่อสรา้งท่ีสวยงาม สะอาด เป็น
ระเบียบเรียบรอ้ยแลว้ ยังมีการจัดทัศนียภาพโดยรอบดว้ยสวนดอกไมท่ี้ผลิดอกบานสะพรั่ง นับ

ไดว้่าเป็นวิหารซึ่งเป็นท่ีนิยมและงดงามท่ีสุดในดาลัดน าท่านแวะ ร้านเย ื่อไผ่ น าเลือกซื้อ
สนิคา้ รา้นเย่ือไมไ้ผ่ จ าหน่ายสนิคา้ต่างๆ ท่ีผลิตขึ้นมาจากเย่ือไมไ้ผ่ เช่น พวกผา้เช็ดต่างๆ ผา้
เช็ดพ้ืน ผา้ดูดฝุ่น ผา้พันคอ ชุดคลุมไหล่ ชุดสเลค และอื่นๆ อีกมากมาย รวมไปถึง สนิคา้ต่าง

ชนิดต่างๆ ทัง้ของกนิของใช ้เสื้อผา้พ้ืนเมือง ไปจนถึงกาแฟท่ีมีชื่อเสียง 
อิสระใหท่้านเดินเล่น ถนนคนเดนิเมอืงดาลดั ท่ีมีสนิคา้พ้ืนเมือง รา้นอาหาร รา้นของฝาก
ต่างๆ มากมายวางขายอยู่เต็มสองขา้งทาง ใหท่้านไดเ้ดินเล่นชอ้ปป้ิงกันไดต้ามอัธยาศยั 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (5) 

ทีพ่กั โรงแรม King Hotel 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่าม     สวนดอกไมเ้มอืงหนาว - ช้อปป้ิงรา้นโอท๊อป – ท่าอากาศยานนานาชาตเิลยีนเคอืง 

 ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม  ิ
 

เช้า      บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

น าท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้เมอืงหนาว (Dalat Flower Gardens) ดาลัดไดร้ับการ
ขนานนามใหเ้ป็นเมืองดอกไม ้ เพราะเมืองแห่งนี้เป็นท่ีขึ้นชื่อเรื่องสีสันของดอกไมอ้ันงดงาม
หลากหลายสายพันธุ์ อีกทัง้เมืองดาลัดยังมีงานเทศกาลดอกไมป้ระจ าปีอันลือชื่อ ซึง่เป็นท่ี

นิยมของนักท่องเท่ียวทัง้จากในและต่างประเทศ โดยสวนดอกไมเ้มืองหนาวซึง่ถูกสรา้งขึ้นใน
ปี 2509 นี้ ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของทะเลสาบซวนเฮืองท่ีอยู่ใจกลางเมืองดาลัด ท่ีสวนดอกไม ้
เมืองหนาว ท่านจะไดพ้บกับพรรณไมน้านาชนิด ไม่ว่าจะเป็นไมด้อก ไมป้ระดับ ไมต้น้ และ
กลว้ยไม ้รวมถึงดอกไมก้ว่า 300 สายพันธุ์ ท่ีผลัดกันเบ่งบานในช่วงเวลาต่างกันไปในรอบปี 

นั่นท าใหไ้ม่ว่าจะไปเยือนสวนแห่งนี้ในช่วงเวลาใดก็ตาม ก็ยังสามารถพบกับดอกไมส้วย ๆ ท่ี
เบ่งบานรอตอ้นรับอยู่เสมอ และในบางโอกาสเรายังจะหาซื้อดอกไมส้วย ๆ ท่ีจัดช่อไวอ้ย่างภ
งดงามไดท่ี้สวนแห่งนี้อีกดว้ย 

น าเลือกซื้อสนิคา้ ช้อปป้ิงรา้นโอท๊อป จ าหน่ายสนิคา้ของฝากต่างๆ เช่น สนิคา้ต่างชนิดตา่งๆ 
ทัง้ของกนิของใช ้เสื้อผา้พ้ืนเมือง ไปจนถึงกาแฟท่ีมีชื่อเสียง 

 

 

 

 

 

 

 

 
 น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตเิลยีนเคอืง  ประเทศเวยีดนาม เพ่ือเดินทาง

กลับประเทศไทย 
13.40 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดย สายการบิน Vietjet (VZ) 

เท ีย่วบนิที ่VZ941 

15.25 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทับใจ 
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บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ : ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการสลบัโปรแกรมทวัรต์ามความเหมาสม โดยไม่แจง้ให ้

ทราบล่วงหน้า อนัเน่ืองมาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้จากเหตุสุดวสิยั เช่น เหตุการณ์ทางธรรมชาติ 

การเมือง สภาพการจราจรท ัง้ทางบกและทางอากาศ สถานะหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม รวมไปถงึสภาพ

อากาศทีไ่ม่เอือ้อ านวย ท ัง้น้ีทางเราจะค านงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั และการ

บรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมายของเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้

โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาพการจราจรในวนั

เดนิทางนัน้ ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปล ีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

อตัราค่าบรกิารรวม 

✓ ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามัน  

✓ ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ    

✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

✓ ค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม์) 

✓ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  

✓ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตัวของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซักรีด           

ค่ามินิบาร์ในหอ้งและค่าพาหนะต่าง ๆ  ที่มิไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศเวียดนามส าหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวีซ่าอีกคร้ัง (เน่ืองจาก

ทางเวียดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยื่นวีซ่าเขา้ประเทศใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ี่ประสงค์พ านักระยะสัน้ในประเทศ

เวียดนามไม่เกิน 30 วัน) 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศเวียดนามส าหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ไดรั้บการงดเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเวียดนาม 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินน้ัน ๆ ก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดอ้อกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว้ 

× ค่าทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทรปิ, ค่าทปิหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจของท่าน 

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน  

 ส่วนที่เหลือ ช าระก่อนวันเดินทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

หมายเหตุส าคญั :  

เน่ืองจากเป็นการจองทัวร์ล่วงหนา้ ณ วันเดินทางจริง อาจจะมีเหตุการณ์ที่ท าใหไ้ฟล์ทบินล่าชา้ หรือเปล่ียนแปลง

เวลาบิน หากท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลังจากการเดินทาง โปรดส ารองเวลาใน

การจองต๋ัวเคร่ืองบินไวอ้ย่างต ่า 4-5 ช่ัวโมง ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้าย

ที่เกิดข้ึนในส่วนของต๋ัวเคร่ืองบินที่ไม่เกี่ยวขอ้งกับโปรแกรมทัวร์ 

 



• หากไม่ช าระมัดจ าตามที่ก าหนด ขออนุญาตตัดที่น่ังใหลู้กคา้ท่านอื่นที่รออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเง่ือนไข 

• เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆ

ที่ไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 

• หากช าระเงินในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุช่ือพนกังานขายมาทาง

แฟกซ์ 

• ส่งรายช่ือส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งส าเนาหนังสอืเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ื์อพร้อม

ยืนยนัว่าต้องการเดินทางท่องเทีย่วทริปใด, วันที่ใด, ไปกบัใครบ้าง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่ง

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใช้ในการจองต ั๋วเครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนข้ึนไป และเหลือหนา้กระดาษอย่าง

ต ่า 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

✓ เน่ืองจากยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้แต่ 30 วันข้ึนไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใชจ่้ายที่เกิดข้ึนจริง  

ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตอ้งยกเลิกก่อน 45 วัน 

✓ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใชจ่้ายตามจริง เช่น ค่ามัดจ าต๋ัว
เคร่ืองบิน โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอื่นๆ 

✓ ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ช าระแลว้ทั้งหมด  

✓ หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ และ คืน
ค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหน่ึงใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส้ิน เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้เมือง นโยบาย
หา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

✓ กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงผูเ้ดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบริษัททราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 21 วัน 
ก่อนออกเดินทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ที่ออกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายที่เกิดข้ึนจริงทั้งหมด ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และ
กระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรุณาสอบถามกับเจา้หนา้ที่เป็นกรณีพิเศษ 

✓ กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใช ้จ่าย

การด าเนินการต่างๆ ที่เกิดข้ึนจริงส าหรับการด าเนินการจองคร้ังแรก ตามจ านวนคร้ังที่เปล่ียนแปลง ไม่ว่ากรณี
ใดๆทั้งส้ิน 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอียดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหว่างท่านลูกคา้และบรษิทั 

1. กรณีผู ้ร่วมคณะยินดีทีจ่ะเดนิทางน้อยกว่า 15 ท่าน ทางบรษิทัสงวนสทิธิ ์ไม่มีหวัหวัหน้าทวัร ์ (มไีกด์
ทอ้งถิน่ตลอดการเดนิทางทีเ่วยีดนาม) 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนัด
หยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึง่อาจจะปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  



8. การจัดการเร่ืองหอ้งพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหร่ี / 
ปลอดบุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูท้ี่พัก ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับความพรอ้มใหบ้ริการของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 วนัก่อน
การเดนิทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไม่สามารถจัดการไดล่้วงหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจั้ด นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้ีอ านาจของผูจั้ดก ากับเท่าน้ัน 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้
เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ
ในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเด่ียว โดยไม่มีค่าใชจ่้ายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท า
ใหเ้วลาในการท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการ
บริหารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางคร้ังที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บริการน ้าด่ืมท่านวันละ 1 ขวด/ท่าน/วัน  

15. การบริการของรถบัสน าเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถใหบ้ริการวันละ 10 ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ มิ
อาจเพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาพการจราจร
ในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

16. ในกรณีที่พาสปอร์ตของท่านช ารุด หรือมีตราป้ัมใดๆที่ไม่เกี่ยวขอ้งกับการเดินทาง และสายการบินแจง้ว่าไม่
สามารถใชเ้ดินทางได ้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทไดม้ีการช าระ
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางทั้งหมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 

 

 


