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เวยีดนามใต ้5 วนั 4 คนื 

โฮจมินห ์- มนุเน ่- ดาลดั 

 

ก าหนดการเดนิทาง พฤศจกิายน - มนีาคม 2565 

โดยสายการบนิ แบมบ ูแอรเ์วส ์

★ ลอ่งเรอืแมน่ า้ไซง่อ่น พรอ้มอาหารเย็นบนเรอื 

★ เช็คอนิเมอืงมยุเน ่เมอืงตากอากาศรมิทะเลชือ่ดงั ชมทะเลทรายแดง และ น ัง่รถจิบ๊สดุตืน่เตน้ตะลยุ 
ทะเลทรายขาว ทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้

★ ชมล าธารนางฟ้าหรอืแกรนดแ์คนยอนแหง่เวยีดนาม  

★ น ัง่รถรางชมความสวยงามของน า้ตกดาตนัลา ขึน้กระเชา้ลอยฟ้า ชมวดัต ัก๊ลมั 

★ ชมสวนดอกไมเ้มอืงหนาวทีส่วยงามของเมอืงดาลดั    

★ ชอ้ปป้ิงที ่ตลาดเบนทนั 

 “มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด” 
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วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

10 - 14 ธนัวาคม 2565 13,888 3,500 

17 - 21 ธนัวาคม 2565 13,888 3,500 

24 - 28 ธนัวาคม 2565 17,888 3,500 

30 ธนัวาคม 2565 - 3 มกราคม 2666   

(วนัปีใหม,่ วนัหยดุพเิศษ)  
18,888 7,500 

31 ธนัวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566  

(วนัปีใหม,่ วนัหยดุพเิศษ) 
18,888 7,500 

7 – 11 มกราคม 2566 14,888 3,500 

14 – 18 มกราคม 2566 14,888 3,500 

4 – 8 กมุภาพนัธ ์2566 14,888 3,500 

11 – 15  กมุภาพนัธ ์2566 14,888 3,500 

18 – 22 กมุภาพนัธ ์2566 14,888 3,500 

25 กมุภาพนัธ ์– 1 มนีาคม 2566 14,888 3,500 

4 – 8 มนีาคม 2566 14,888 3,500 

11 - 15  มนีาคม 2566 14,888 3,500 

18 – 22 มนีาคม 2566 14,888 3,500 

 
 

*ราคาไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถทอ้งถิน่ ตามท าเนยีม ทา่นละ 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ* 

(ยกเวน้เด็กต า่กวา่ 2 ขวบ) ส าหรบัหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย ตามความพงึพอใจในการบรกิาร 

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

 

 

วนัแรก      ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ– ทา่อากาศยานนานาชาตเิตนิเซนิเญิต้ - เมอืงมยุเน ่
 

09.00 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิประต ู5 เคานเ์ตอร ์L 

สายการบนิ แบมบ ูแอรเ์วส ์(QH) 

โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางส าหรับทกุทา่นและน าทา่นโหลดสมัภาระ  

 

12.00 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตเิตนิเซนิเญิต้ ประเทศเวยีดนาม โดย สายการบนิ แบมบ ู
แอรเ์วส ์(QH) เทีย่วบนิที ่QH326 
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13.25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิตนิเซนิเญิต้ นครโฮจมินิห ์
เมอืงใหญอ่ันดับหนึง่ของประเทศเวยีดนามซึง่ตัง้อยูบ่รเิวณดนิดอนสามเหลีย่มปากแมน่ ้าโขง 
เป็นศนูยก์ลางทางดา้นเศรษฐกจิของประเทศ หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 
(เวลาทอ้งถิน่ประเทศเวยีดนามเหมอืนกบัเวลาทอ้งถิน่ประเทศไทย)    
 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมยุเน ่(Mui Ne) ตัง้อยูช่ายฝ่ังทะเลของมณฑลบิญ่ถว่น (Binh Thuan) 

ในภมูภิาคภาคกลางตอนใต ้ของประเทศเวยีดนาม ใชเ้วลาเดนิทางสูเ่มอืงมยุเน่ประมาณ 3- 4 ชัว่โมง 
เมอืงแหง่นีม้ชี ือ่เสยีงในเรือ่งของชายหาดทอดยาว สวยงาม และเงยีบสงบ 
บรเิวณชายหาดยาวประมาณ 10 กโิลเมตร รม่รืน่ไปดว้ยตน้มะพรา้วรมิชายหาดมากมาย 
ชาวบา้นยังคงมวีถิชีวีติแบบเรยีบงา่ย มอีาชพีหลักคอืการท าประมง 
ภาพของเรอืหาปลาทีอ่อกลอ่งลอยไปกลางทะเลในรุง่สาง และกลับมายังฝ่ังในยามเย็น 
เป็นภาพทีป่รากฏทีน่ีท่กุวัน ท าใหช้ายทะเลมยุเน่มบีรรยากาศผอ่นคลาย น่าพักผอ่น 
ทีแ่หง่นีจ้งึกลายเป็นสถานทีพ่ักตากอากาศในฝันของนักทอ่งเทีย่วทกุคน 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (1)  

ทีพ่กั โรงแรม Tien Dat Resort 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  

 - ทะเลทรายขาว 

วนัทีส่อง      ล าธารนางฟ้า - หมูบ่า้นชาวประมง - ทะเลทรายแดง - ทะเลทรายขาว - เมอืงดาลดั  

  ถนนคนเดนิเมอืงดาลดั  

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

น าทา่นสู ่ล าธารนางฟ้า (Fairy Stream) หรอืแกรนดแ์คนยอนแหง่เวยีดนาม 
ซึง่จากภเูขาหนิทรายขนาดใหญ ่ถกูกดัเซาะของน ้ามานานวัน จนเป็นรอ่งกวา้งกวา่ 20 เมตร มชีัน้หนิ 
ชัน้ทรายสสีนัสวยงามทีส่วยงามคลา้ยๆกับแพะเมอืงผขีองประเทศไทย 
และมลี าธารเล็กๆระดับน ้าประมาณขอ้เทา้ ซึง่พัดพาตะกอนทรายสแีดงไหลออกไปสูท่ะเล 
(เนือ่งจากตอ้งเดนิเทา้เปลา่ผา่นล าธารนีเ้พือ่ชมบรรยากาศ 
ดังนัน้ทา่นควรเลอืกสวมใสร่องเทา้ทีส่ะดวกแกก่ารเดนิ) 

 น าทา่นชม ทะเลทรายแดง ซึง่อยูใ่กล ้ชายทะเล ท าใหเ้กดิเม็ดทรายละเอยีดราวกบัแป้ง 
มองเห็นเป็นสแีดง เราจะไดเ้ห็นความงดงามของเนนิทรายทีเ่ปลีย่นรูปรา่งไปตามแรงลม ไปแตล่ะครัง้ 
เราก็จะเห็นภาพแตกตา่งจากเดมิ ผา่นชม หมูบ่า้นชาวประมง จะไดเ้ห็นวถิชีวีติชาวประมงแบบดัง้เดมิ 
กบัเรอืประมงทีเ่รยีงรายอยูนั่บรอ้ย 
กวา้งไกลสดุลกูหลูกูตาทีอ่บอวนไปดว้ยบรรยากาศแบบชาวประมงเวยีดนามแท ้ๆ  
ซึง่กลับเขา้ฝ่ังหลังออกหาปลาในยามเย็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (3) 

น าทา่นชม ทะเลทรายขาว ทะเลทรายทีไ่ดร้ับสมญานามวา่เป็น ซาฮารา่แหง่เวยีดนาม 

เป็นทะเลทรายทีใ่หญท่ีส่ดุของเวยีดนาม เม็ดทรายขาวละเอยีดราวกบัวา่ไดไ้ปซาฮารา่ 

ไมไ่กลกนัมแีหลง่น ้าจดื (โอเอซสิ) ส าหรับใหนั้กทอ่งเทีย่วใชพ้ักผอ่น ถา่ยรปู และชมววิ 

ใหท้า่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบักจิกรรมน่ังรถจี๊ปชมทะเลทราย ดว้ยคนขบัรถผูเ้ชยีวชาญ 

(ราคาทัวรร์วมบรกิารน่ังรถจี๊ปแลว้) 
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 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดาลดั (Da Lat) ชือ่ ดาลัด มาจากค า 2 ค า คอื ดา 

หมายถงึแหลง่ก าเนดิหรอืแมน่ ้ากามล ีสว่นค าวา่ ลัด เป็นชือ่ของชนกลุม่นอ้ยเผา่หนึง่ทีอ่ยูอ่าศัยอยูท่ีน่ี ่

ดาลัดเป็นเมอืงเล็กๆตัง้อยูบ่นทีร่าบสงูทางภาคใตข้องเวยีดนาม 

ในอดตีเป็นเพยีงดนิแดนหา่งไกลความเจรญิทีช่าวบา้นอยูก่นัอยา่งสงบ 

ทีไ่มม่คีวามเจรญิของเมอืงใหญก่ล ้ากราย แตแ่ลว้เมอืงในหบุเขาเล็กๆ 

ก็ตอ้งเริม่เปิดเผยความบรสิทุธิใ์หค้นภายนอกไดป้ระจักษ์ 

เมือ่ชนชัน้ปกครองชาวฝรั่งเศสไดเ้ขา้มาสมัผัสแลว้พัฒนาพืน้ทีต่า่งๆ ขึน้มาเพือ่การพักผอ่น 

น าขา่วสารแหง่ความงามของดนิแดนกลางหบุเขา ไปบอกเลา่ใหก้บัคนจากอกีซกีโลกไดร้ับรู ้

เมือ่พวกเขาหมดภารกจิบนดนิแดนอนิโดจนี จนดาลัดกลายเป็นเมอืงตากอากาศทางภาคใตเ้วยีดนาม 

อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ ถนนคนเดนิเมอืงดาลดั ทีม่สีนิคา้พืน้เมอืง รา้นอาหาร รา้นของฝากตา่งๆ 
มากมายวางขายอยูเ่ต็มสองขา้งทาง ใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ชอ้ปป้ิงกันไดต้ามอัธยาศัย 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (4) 

ทีพ่กั โรงแรม Dragon King 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม     น ัง่รถรางชมน า้ตกดาตนัลา - น ัง่กระเชา้ชมวดัต ัก๊ลมั - เจดยีม์งักร - สวนดอกไมเ้มอืงหนาว 

พระราชวงัฤดรูอ้นของจกัรพรรดเิบา๋ได ่- Sunny Farm 

 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

น าทา่นสมัผัสประสบการณ์สดุตืน่เตน้โดยการ น ัง่รถราง (Roller Coaster) 

ผา่นผนืป่าอันรม่รืน่เขยีวชอุม่ลงสูห่บุเขาเบือ้งลา่ง เพือ่ชมและสมัผัสกบัความสวยงามของ 

น า้ตกดาตนัลา (Datanla Waterfall) (ราคาทัวรร์วมบรกิารน่ังรถรางแลว้) 

อยูห่า่งจากตัวเมอืงดาลัดไปทางทศิใตป้ระมาณ 5 กโิลเมตร เป็นน ้าตกไมใ่หญม่ากแตม่คีวามสวยงาม 

น ้าตกแหง่นีจ้ะเป็นน ้าตกทีม่นัีกทอ่งเทีย่วมาเยอืนมากทีส่ดุและไมค่วรพลาดในการมาเทีย่วชม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (6) 

น าทา่น น ัง่กระเชา้ เพือ่เขา้ไปเทีย่วชม วดัต ัก๊ลมั เป็นวัดพทุธในนกิายเซน แบบญีปุ่่ น 
ตัง้อยูบ่นเทอืกเขาเฟืองฮวา่ง ภายในบรเิวณวัดนอกจากจะมสีิง่กอ่สรา้งทีส่วยงาม สะอาด 
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เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยแลว้ ยังมกีารจัดทัศนยีภาพโดยรอบดว้ยสวนดอกไมท้ีผ่ลดิอกบานสะพรั่ง 
นับไดว้า่เป็นวหิารซึง่เป็นทีน่ยิมและงดงามทีส่ดุในดาลัด 

น าทา่นชม เจดยีม์งักร (dragon pagoda) เป็นวัดพทุธนกิายเซนทีม่ชี ือ่เสยีงของเวยีดนาม 
ภายในประกอบไปดว้ยหอระฆงัทีส่งูทีส่ดุในเวยีดนามทีม่คีวามสงูถงึ 37 เมตร 
และผนังดา้นบนภายในวหิารยังมภีาพจติรกรรมฝาผนังสสีนัสดใส 
บอกเลา่เรือ่งราวพทุธประวัตติัง้แตป่ระสตู ิตรัสรู ้และปรนิพิพาน นอกจากนี ้
ผูท้ีม่าเยอืนยังสามารถผอ่นคลายอารมณ์ ไดจ้ากการชมทะเลสาบเล็ก ๆ และสวนดอกไมไ้ดอ้กีดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่สวนดอกไมเ้มอืงหนาว (Dalat Flower Gardens) 
ดาลัดไดร้ับการขนานนามใหเ้ป็นเมอืงดอกไม ้
เพราะเมอืงแหง่นีเ้ป็นทีข่ ึน้ชือ่เรือ่งสสีนัของดอกไมอ้ันงดงามหลากหลายสายพันธุ ์
อกีทัง้เมอืงดาลัดยังมงีานเทศกาลดอกไมป้ระจ าปีอันลอืชือ่ 
ซึง่เป็นทีน่ยิมของนักทอ่งเทีย่วทัง้จากในและตา่งประเทศ 
โดยสวนดอกไมเ้มอืงหนาวซึง่ถกูสรา้งขึน้ในปี 2509 นี ้
ตัง้อยูท่างตอนเหนอืของทะเลสาบซวนเฮอืงทีอ่ยูใ่จกลางเมอืงดาลัด ทีส่วนดอกไมเ้มอืงหนาว 
ทา่นจะไดพ้บกบัพรรณไมน้านาชนดิ ไมว่า่จะเป็นไมด้อก ไมป้ระดับ ไมต้น้ และกลว้ยไม ้
รวมถงึดอกไมก้วา่ 300 สายพันธุ ์ทีผ่ลัดกนัเบง่บานในชว่งเวลาตา่งกนัไปในรอบปี 

น่ันท าใหไ้มว่า่จะไปเยอืนสวนแหง่นีใ้นชว่งเวลาใดก็ตาม ก็ยังสามารถพบกบัดอกไมส้วย ๆ 
ทีเ่บง่บานรอตอ้นรับอยูเ่สมอ และในบางโอกาสเรายังจะหาซือ้ดอกไมส้วย ๆ 
ทีจ่ัดชอ่ไวอ้ยา่งภงดงามไดท้ีส่วนแหง่นี้อกีดว้ย  

 

น าทา่นชม พระราชวงัฤดรูอ้นของจกัรพรรดเิบา๋ได ่(Bao Dai Palace) 
เป็นทีป่ระทับของจักรพรรดอิงคส์ดุทา้ยของเวยีดนาม ซึง่กา้วขึน้สูบั่ลลังกใ์นปี 2469 
ตัง้แตค่รัง้มพีระชนมเ์พยีง 12 พรรษา 
เป็นทีท่ราบกันดวีา่องคเ์บา๋ไดนั่น้มักจะใชเ้วลาสว่นมากแสวงส าราญจากงานปารต์ีใ้นขณะประทับอยูท่ีเ่
มอืงดาลัด โดยพระราชวังฤดรูอ้นเบา๋ได ่เริม่ตน้กอ่สรา้งเมือ่ปี พ.ศ.2476 ประกอบดว้ยอาคารอมิพเีรยีล 
3 หลัง โดยสว่นทีเ่รยีกวา่ Dinh 3 เป็นจุดทีโ่ดง่ดังและมคีนมาเยีย่มชมมากทีส่ดุ 
แมจ้ะผา่นการการบรูณะมาแลว้ แตภ่ายในอาคารก็ยังคงมเีครือ่งเรอืนจ านวนมากทีถ่กูทิง้ไวใ้นสภาพเดมิ 
โดยสว่นทีเ่ปิดใหป้ระชาชนเขา้มาเยีย่มชมไดนั้น้ ประกอบดว้ยบัลลังกจ์ักรพรรด ิหอ้งทรงงาน 
หอ้งบรรทม หอ้งอาหาร รวมถงึสว่นทีพ่ักของพระมเหสดีว้ย 
และทา่นยังจะไดช้มภาพถา่ยและรปูป้ันของราชวงศท์ีถ่กูจัดแสดงไวอ้กีดว้ย 
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(พระราชวังไมอ่นุญาตใหบ้ันทกึภาพภายในอาคาร)  น าทา่นถา่ยรปูทีจ่ดุเชค็อนิยอดนยิม Sunny Farm 

(ไมร่วมคา่เครือ่งดืม่)  หนึง่ในคาเฟ่ทีเ่มอืงดาลัด ทีม่ชี ือ่เสยีงมากแหง่หนึง่   
เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (7)  
ทีพ่กั โรงแรม Dragon King 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่    นครโฮจมินิห ์- ท าเนยีบอริะภาพ - ศาลาไปรษณียก์ลาง - โบสถน์อรท์เทอดาม  
 อนุสาวรยีท์า่นประธานาธบิดโีฮจมินิห ์- ตลาดเบนทนั -ลอ่งเรอืแมน่ า้ไซง่อ่น 
 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

น าทา่นเดนิทางกลับสู ่นครโฮจมินิห ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7 ช ัว่โมง) 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (9) 

น าทา่นชมภายนอก ท าเนยีบอสิระภาพ (Independence Palace) 

เดมิเป็นท าเนยีบของประธานาธบิดเีวยีดนามใตแ้ละศนูยบ์ัญชาการทหาร 
เป็นสถานทีท่ีส่ าคัญมากทางประวัตศิาสตรเ์วยีดนาม เพราะเป็นจดุสิน้สดุของสงครามเวยีดนามเหนอื-
ใต ้น าทา่นชม ศาลาไปรษณียก์ลาง เป็นอาคารทรงยโุรปภายในสวยงามมาก จากนัน้น าทา่นชม 
โบสถน์อรท์เทอดาม 
โบถสท์รงสงูทีส่รา้งในสมัยเวยีดนามยังอยูใ่นอาณานคิมฝรั่งเศสเป็นโบถสป์ระจ าเมอืงไซง่อ่น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ ถนนคนเดนิ Nguyen Hue น าทา่นชม อนุสาวรยีท์า่นประธานาธบิดโีฮจมินิห ์
ตัง้อยูด่า้นหนา้ของศาลากลางกอ่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสดว้ยเชน่กนั  
 จากนัน้อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงที ่ตลาดเบนทนั กบัสนิคา้ราคาถกู 

 จากนัน้น าทา่น ลอ่งเรอืแมน่ า้ไซง่อ่น ชมบรรยากาศสองฟากฝ่ังยามค า่คนืของเมอืงโฮจมินิหซ์ติี ้
พรอ้มอาหารเย็นบนเรอื 

เย็น บรกิารอาหารเย็น พรอ้มลอ่งเรอืแมน่ า้ไซงอ่น (10)  
ทีพ่กั โรงแรม TTC AIRPORT ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่า้     ทา่อากาศยานนานาชาตเิตนิเซนิเญิต้ - ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11)  

 น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิตนิเซนิเญิต้ ประเทศเวยีดนาม 
เพือ่เดนิทางกลับประเทศไทย 

09.30 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิโดย สายการบนิ แบมบ ูแอรเ์วส ์(QH) 

เทีย่วบนิที ่QH325 

11.00 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตสุ าคญั :  

เนือ่งจากเป็นการจองทัวรล์ว่งหนา้ ณ วันเดนิทางจรงิ อาจจะมเีหตกุารณ์ทีท่ าใหไ้ฟลท์บนิลา่ชา้ 

หรอืเปลีย่นแปลงเวลาบนิ หากทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรอืตา่งประเทศกอ่นหรอืหลังจากการเดนิทาง 

โปรดส ารองเวลาในการจองตั๋วเครือ่งบนิไวอ้ยา่งต า่ 4-5 ชัว่โมง ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในสว่นของตั๋วเครือ่งบนิทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัโปรแกรมทัวร ์
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บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการสลบัโปรแกรมทวัรต์ามความเหมาสม 

โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ อนัเนือ่งมาจากเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้จากเหตสุดุวสิยั เชน่ 

เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิการเมอืง สภาพการจราจรท ัง้ทางบกและทางอากาศ 

สถานะหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม รวมไปถงึสภาพอากาศทีไ่มเ่อือ้อ านวย 

ท ัง้นีท้างเราจะค านงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

และการบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมายของเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง 

มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ ๆ เป็นหลกั 

จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

✔ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

✔ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

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

✔ คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

✔ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

✔ คา่เบีย้ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

✔ ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 %  

✔ ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี           

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่ง ๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ 

(เนือ่งจากทางเวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้

ในประเทศเวยีดนามไมเ่กนิ 30 วัน) 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับชาวตา่งชาต ิทีไ่มไ่ดร้ับการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ ๆ 

ก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

★ มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายหลงัจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  

กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

★ สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

● หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

● หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 
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● เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น 

ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

● หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ 

พรอ้มระบชุือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์

● สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) 

โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร 

// [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้

ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-

นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป 

และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้หากไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 

 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

✔ เนือ่งจากยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ  

ในกรณีทีว่ันเดนิทางตรงกบัวันหยดุนักขัตฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกอ่น 45 วัน 

✔ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน คนืเงนิ 50%ของคา่ทัวร ์หรอืหักคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ เชน่ 
คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

✔ ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  

✔ หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบ และ 
คนืคา่ทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทตูปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง 
นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

✔ กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 21 วัน 
กอ่นออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัชว่งพเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง 
และกระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรณุาสอบถามกับเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

✔ กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้า่ยการด าเนนิการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก 
ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง 

เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. กรณีผูร้ว่มคณะยนิดทีีจ่ะเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น ทางบรษิทัสงวนสทิธิ ์ไมม่หีวัหวัหนา้ทวัร ์
(มไีกดท์อ้งถิน่ตลอดการเดนิทางทีเ่วยีดนาม) 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 
การนัดหยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย 
ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, 
เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรทั์ง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ 
จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
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7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ 
หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน 
ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก 
ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 
วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ 
ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง 
ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว 
อันเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื 
การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ 
ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ 
อาจท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์
และคนขบัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี 
เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1 ขวด/ทา่น/วัน  

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ 
มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก 
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. ในกรณีทีพ่าสปอรต์ของทา่นช ารดุ หรอืมตีราป้ัมใดๆทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัการเดนิทาง 
และสายการบนิแจง้วา่ไมส่ามารถใชเ้ดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไมว่า่กรณีใดๆ 

เนือ่งจากทางบรษัิทไดม้กีารช าระคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางทัง้หมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 


