
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
น ้ำหนกัสัมภำระโหลดใต้ทอ้งเคร่ือง 20 kg. / CARRY ON 7 kg. 

วันที ่ โปรแกรมท่องเที่ยว เช้ำ เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 

ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ – ทำ่อำกำศยำนนำนำชำติเตินเซินเญ้ิต   
QH326 BKK – SGN 12.00-13.25  นครโฮจมิินห์- The Café 
Apartment- ถนนคนเดินเหงียนเว้-ลอ่งเรือแมน่ ้ำไซง่อน (รับประทำน
อำหำรบนเรือ)-ตลำดเบน๋ถัน่ห ์  

   
Oscar Saigon Hotel 3*/  
Acnos Grand Hotel 3*  
หรือระดับใกล้เคียงกัน 

2 เมอืงมุยเน่ – ทะเลทรำยขำว – ทะเลทรำยแดง – หมู่บำ้นชำวประมง - 
ล ำธำร FAIRY STREAM    

Little Paris Muine 4*/  
Ocean Place Muine Resort 4* 

หรือระดับใกล้เคียงกัน 

3 
เมอืงดำลัด– Crazy house -วัดลึงเฟอืก-สวนดอกไม้ไฮเดรนเยยี-
ตลำดคนเดนิดำลดั    

River Prince Dalat 4* / 
King Hotel Dalat 4* 
หรือระดับใกล้เคียงกัน 

4 

เมืองดำลัด-พระรำชวังบ๋ำวได๋-น ้ำตกดำทันลำ-นั่งรถรำง-นั่งกระเช้ำ
ไฟฟำ้-วัดตั๊กลัม- คำเฟ ่Bali Heaven Gate -สวนดอกไม้เมืองหนำว
แห่งเมืองดำลัด-ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติเลียนเคือง-ท่ำอำกำศยำน
เตินเซินเญ้ิต-เมืองโฮจิมินห์ QH1321 DLI – SGN 18.40-19.35 

   
Oscar Saigon Hotel 3*/  
Acnos Grand Hotel 3*  
หรือระดับใกล้เคียงกัน 

5 ท่ำอำกำศยำนนำนำชำตเิตินเชินเญ้ิต –ทำ่อำกำศยำนสุวรรณภูมิ  
QH325  SGN – BKK  09.30-11.00     



 
 

วันเดนิทำง 
 

รำคำผู้ใหญ่ 
(บำท) 

รำคำเดก็ 2-11 ป ี
(บำท) 

เด็ก 2-11 ปี  
ไม่เสริมเตียง 

(บำท) 

พักเดี่ยว / 
เดินทำงทำ่นเดียว 

เพ่ิม (บำท) 

ทีน่ั่ง หมำยเหต ุ

18-22 กุมภำพันธ์ 2566 14,888 

ไมม่ีรำคำเดก็ 
(Infant ไมเ่กนิ 2 ปี 
รำคำ 2,500 บำท) 

13,388 4,500 25  

25 กุมภำพันธ์ – 
01 มนีำคม 2566 

13,888 12,388 4,500 25  

14 -18 มนีำคม 2566 14,888 13,388 4,500 25  

21-25 มนีำคม 2566 14,888 13,388 4,500 25  
 

◼ FLIGHT:  
DEPARTURE:     QH326   BKK – SGN    12.00-13.25  
  QH1321   DLI – SGN      18.40-19.35  (บนิภำยใน) 
RETURN       :      QH325   SGN – BKK    09.30-11.00 

 

 

 

09.00 น. พร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศขำออกชั้น 4 สำยกำรบิน BAMBOO AIRWAYS 
(QH) โดยมีเจ้ำหน้ำที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนเอกสำร ติดแท็กกระเป๋ำก่อนขึ้นเคร่ือง 

12.00 น. น ำท่ำนเดินทำงออกสู่ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติเตินเซินเญ้ิต เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนำม โดย สำยกำรบิน 
BAMBOO AIRWAYS (QH) เที่ยวบินที่ QH326 

13.25 น. เดินทำงถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติเตินเซินเญ้ิต เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนำม น ำท่ำนผ่ำนพิธีตรวจคนเข้ำเมืองและ
ศุลกำกร (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) น ำท่ำนเดินทำงสู่ นครโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City) หรือที่คน
ท้องถิ่นเรียกกันว่ำ "ไซง่อน" (Saigon) ตั้งอยู่ทำงตอนใต้ เป็นเมืองที่มีขนำดใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนำม มี คร้ังหนึ่ง
เคยเป็นอำณำนิคมของประเทศฝร่ังเศส ตึกและ
อำคำรส ำคัญต่ำง ๆ ถูกสร้ำงขึ้นในสไตล์โค
โลเนียล ท ำให้เมืองทั้งเมืองมีบรรยำกำศ คล้ำยกบั
ยุโรป จำกนั้นพำทุกท่ำนเดินทำงไปคำเฟ่สุดชิค 
The Café Apartment Ho chi minh เป็นคำเฟท่ี่
มีทั้งหมด 9 ชั้น เป็นตึกที่ถูกรีโนเวทให้มีทั้งร้ำน
กำแฟ ร้ำนขนม ร้ำนอำหำร ร้ำนเสริมสวย ร้ำน
หนังสือ รวมกันภำยในตึกเดียวกัน เป็นอพำร์ท
เม้นท์ที่แปลกตำและสวยงำมไมเ่หมือนใคร (ค่ำทัวร์ 
ไม่รวมค่ำเคร่ืองดื่ม) จำกนั้นพำท่ำนไปช้อปกันที่ 
ถนนคนเดินเหงียนเว้ (Nguyrn Hue) เป็นสถำนที่
ยอดนิยมส ำหรับทั้งชำวเมืองและนักท่องเที่ยว
ต่ำงชำติที่มำเที่ยวไซ่ง่อน นอกจำกเดินไปตำมถนนแล้วคุณยังสำมำรถถ่ำยรูปโรลเลอร์เบลด ชมกำรแสดงดนตรีแนว
สตรีท และยังมีร้ำนอำหำร ร้ำนกำแฟ ร้ำนค้ำแฟชั่น ร้ำนดอกไม้ ร้ำนเบเกอร่ีอีกมำกมำย จำกนั้นพำทุกท่ำน ล่องเรือแม่น ำ้
ไซง่อน ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ เนื่องจำกได้นั่งทำนอำหำรบนเรือที่ค่อย ๆ ล่องไปตำมแม่น ้ำ รับชมบรรยำกำศรอบเมืองแล้ว
ยังได้รับชมกำรแสดงต่ำง ๆ บนเรือนั้นประดับประดำแสงไฟระยิบระยับอย่ำงสวยงำม  

เย็น  รับประทำนอำหำรเย็นบนเรือ ระหว่ำงล่องเรือไซง่อน  (มื้อที่1) 
น ำท่ำนเดินทำงไปช้อปป้ิง ตลำดเบ๋นถั่นห์ เป็นตลำดขนำดใหญ่แห่งหนึ่งในเขต 1 ใจกลำงนครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนำม 
อำคำรตลำดแห่งนี้เป็นหนึ่งในอำคำรยุคแรกสุดที่ยังหลงเหลืออยู่จำกสมัยไซ่ง่อนและเป็นสัญลักษณ์ส ำคัญของนครโฮจิ

วันทีห่นึ่ง     ทำ่อำกำศยำนสุวรรณภูมิ – ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติเตินเซินเญ้ิต – นครโฮจมินิห์- The Café Apartment- 

                    ถนนคนเดนิเหงียนเว้-ล่องเรือแมน่ ้ำไซง่อน (รับประทำนอำหำรบนเรือ)-ตลำดเบ๋นถัน่ห ์                                   อำหำร เยน็                                                                                                   



 
 

มินห์ โดยเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่มองหำสินค้ำหัตถกรรม ส่ิงทอ (เช่น อ๊ำวส่ำย) เคร่ืองประดับ ของที่ระลึก รวมทั้ง
อำหำรในท้องถิ่น 
 
 ที่พัก : Oscar Saigon Hotel 3*/ Acnos Grand Hotel 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่ำนพัก ทำงบริษัทจะท ำกำรแจ้งพร้อมใบนัดหมำย5-7วันก่อนวันเดินทำง) 

 

 

เช้ำ       รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม  (มื้อที่2) 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองมุยเน่ ในจังหวัด ฟำนเทียต 
เป็นเมืองชำยทะเลตำกอำกำศและแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ควำมสวยงำมมำก พำทุกท่ำนนั่งรถจิ๊ฟตะลุยเนิน
ทรำย ทะเลทรำยขำว กองเนินภูเขำทรำยสีขำว
กระจ่ำงตำกว้ำงใหญ่สุดสำยตำ มองไปทำงไหนจะ
เห็นเพียงผืนทรำยและท้องฟ้ำเท่ำนั้น ไม่ไกลกันมี
แหล่งน ้ำจืด (โอเอซิส) ให้นักท่องเที่ยวพักผ่อน 
ถ่ำยรูป และชมวิวตำมอัธยำศัย (ค่ำรถจ๊ิฟ รวมในค่ำ
ทัวร์) และน ำท่ำนชม ทะเลทรำยแดง ที่เกิดจำกกำร
รวมตัวกันของทรำยสีชมพูแดงจนเป็นลำนทรำย
กว้ำงที่มีชื่อเสียงของเมืองมุยเน่ 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรเที่ยง  (มื้อที่3) 
น ำท่ำนเดินทำงแวะชม หมู่บ้ำนชำวประมง (Fishing 
Village) จุดจอดพักเรือของชำวประมง ซ่ึงเรำจะได้
เห็นเรือประมงเต็มไปหมด ไฮไลท์คือเรือกระด้งรูปทรง
กลมซ่ึงเป็นเรือพ้ืนบ้ำนของเวียดนำม จำกนั้นน ำท่ำน
ชม “แกรนด์แคนย่อนแห่งเวียดนำม” ล ำธำร FAIRY 
STREAM ที่เกิดจำกกำรกัดเซำะของน ้ำและลมเป็นล ำ
ธำรลึกกว่ำ 20 เมตร เปิดให้เห็นชั้นของดินและทรำย
หลำกสี ซ่ึงทั้งหมดล้วนเกิดข้ึนเองตำมธรรมชำติ  

เย็น  รับประทำนอำหำรเย็น  (มื้อที่4) 
 ที่พัก : Little Paris Muine 4*/ Ocean Place Muine Resort 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่ำนพัก ทำงบริษัทจะท ำกำรแจ้งพร้อมใบนัดหมำย5-7วันก่อนวันเดินทำง) 
 

 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม  (มื้อที่5) 

วันที่สอง       เมืองมุยเน่ – ทะเลทรำยขำว – ทะเลทรำยแดง – หมู่บ้ำนชำวประมง - ล ำธำร FAIRY STREAM  
                                                                                                                                                                                   อำหำร เช้ำ,เที่ยง,เย็น                                                                                                                    
\ 

วันที่สำม       เมืองดำลัด– Crazy house -วัดลึงเฟอืก-สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย-ตลำดคนเดินดำลัด           อำหำร เช้ำ,เที่ยง,เย็น                                                                                                                     



 
 

น ำทุกท่ำนเดินทำงสู่ เมืองดำลัด เป็นเมืองที่มีอำกำศ
ดี มีถนนวกไปวนมำท่ำมกลำงภูเขำและต้นสน มีทะ
ลสำบสวยๆ รวมถึงมีที่สถำนที่ท่องเที่ยวหลำยแห่ง 
ไม่ว่ำจะเป็นในตัวเมืองเองหรือนอกเมืองที่ธรรมชำติ
ให้อำรมณ์เหมือนอยู่ยุโรป จำกนั้นพำทุกท่ำนไป
ถ่ ำยภำพสุดชิคที่  Crazy house มีชื่ ออย่ำงเป็น
ท ำ ง ก ำ ร ว่ ำ  หั่ ง ง ำ  เ ก ส ต์ เ ฮ้ ำ ส์  (Hang Nga 
Guesthouse) เ ป็ น ผลง ำนก ำ รออกแบบของ
สถำปนิกหญิงนำมว่ำ ดั่งเหวียตงำ ผู้ซ่ึงเรียนจบ
ปริญญำเอกจำกประเทศรัสเซียและหลงเสน่ห์ของ
เมืองดำลัด จนมำตั้งรกรำกและสร้ำงเกสต์เฮ้ำส์ขึ้น 
ตัวบ้ำนทั้ง 5 ชั้น มีทั้งโซนป่ำไม้ที่เป็นไมเ้ลือ้ยสุดเก ๋โซนใต้ทะเล บำงมุมกด็ูเหมอืนอวกำศ ทำงเดินที่ดูลึกลบัตื่นตำ น่ำขนลกุ
และน่ำตื่นเต้นในเวลำเดียวกัน ทุกซอกทุกมุมคือควำมแปลกและแตกต่ำงที่สรรค์สร้ำงออกมำอย่ำงฉลำด กลำยเป็นควำม
อำร์ตที่ไม่มีใครเหมือน  

เที่ยง  รับประทำนอำหำรเที่ยง  (มื้อที่6) 
น ำท่ำนเยี่ยมชม วัดลึงเฟือก (Linh Phuoc) หรือ
เรียกว่ำ เจดีย์มังกร เป็นวัดที่สร้ำงมำจำกกำรน ำ
กระเบื้องเหลือใช้มำทบุๆรวมกนั ผนังด้ำนบนของวิหำร
เป็นภำพเขียนพุทธประวัติของพระพุทธเจ้ำ  เกล็ด
มังกรถูกสร้ำงมำจำกเซรำมิก หลำยๆช้ินมำประกอบ
กัน น ำมำสร้ำงวัดให้ชำวบ้ำนได้สักกำระกัน และใน
ปัจจุบันได้เปิดให้นกัทอ่งเทีย่วทัง้ในและนอกประเทศ ได้
เข้ำมำกรำบไหว้กันภำยในวัดลิงเฟอืกแห่งนี้ และเป็นที่
รู้จักไปทั่วทิศ ภำยในบริเวณวัดลิงเฟือกจะดูมีควำม
สะอำด จัดเรียงอย่ำงสวยงำม จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำง
ชม สวนดอกไม้ Hydrangea ที่ เมืองดำลัด เป็นทุ่ง
ดอกไม้ขนำดใหญ่ ใครมำดำลัดแล้วไม่ได้มำที่นี่ถือว่ำพลำดมำก เพรำะที่นี่คือจุดไฮไลท์ ที่ต้องได้รูปถ่ำยคู่กับดอกไม้
กลับไปให้ได้ ตะลึงกับควำมสวยงำมของดอกไฮเดรนเยียสีฟ้ำอมม่วง ซ้ึงดอกไม้นี้จะบำนตลอดทั้งปีแต่จะบำนมำก
ในช่วงปลำยปี อำกำศที่นี่ก็เย็นสบำยมำก ถือได้ว่ำมำตำกอำกำศสูดโอโซนให้ชุ่มปอด มำเที่ยวเวียดนำมแล้วรับรองไม่
ผิดหวัง มีมุมถ่ำยรูปเก๋ๆ ชิคๆ ไว้อวดอย่ำงแน่นอน 

 

 

 

 

 

 

พำท่ำนเดินทำงไป ตลำดคนเดินเมืองดำลัด ตลำดพ้ืนเมืองที่มีของขำยจ ำนวนมำก มีทั้งสินค้ำมือหนึ่ง และมือสอง
หลำกหลำยประเภท ไม่ว่ำจะเป็นของฝำก งำนฝีมือ งำนหัตถกรรมอย่ำงพวกไหมพรม หมวก กระเป๋ำ ฯลฯ และนอกจำกนี้
ยังมีของกินให้ท่ำนได้เลือกซ้ือเลือกทำนกันอีกด้วย 

เย็น  รับประทำนอำหำรเย็น  (มื้อที่7) พิเศษ!! BBQ Buffet /ไวน์แดง Dalat 
 ที่พัก : River Prince Dalat 4* / King Hotel Dalat 4*หรือระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่ำนพัก ทำงบริษัทจะท ำกำรแจ้งพร้อมใบนัดหมำย5-7วันก่อนวันเดินทำง) 



 
 

 

 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม  (มื้อที่8) 
น ำท่ำนเดินทำงชม พระรำชวังบ๋ำวได๋  (Bao Dai 
Palace) จักรพรรดิบ๋ำวได๋  พระนำมเดิมว่ำ เหงียน ฟุก 
หวิญ ถวิ ทรงเป็นจักรพรรดิองค์ที่ 13 และพระองค์
สุดท้ำยแห่งรำชวงศ์เหงียนและเวียดนำม ได้รับกำร
ออกแบบและปลกูสร้ำงอยูใ่ต้ร่มเงำของทิวสนใหญ่ ซ่ึง
พระรำชวังแห่งนี้ใช้เวลำก่อสร้ำงถึง 5 ปี ภำยในตัวตึก
มีห้องภำพของพระเจ้ำเบ๋ำได่ พระมเหสี พระโอรส ธดิำ 
และมีห้องส ำหรับทรงงำน นอกจำกนี้ชั้นบนยังมีห้อง
บรรทม ทุกห้องสำมำรถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของผืนป่ำ
สนอันเขียวชอุ่มได้เป็นอย่ำงดีน ำท่ำนเดินทำงสู่ น ้ำตก
ดำทันลำ เป็นน ้ำตกที่มีควำมสูง ประมำณ 20 เมตร แต่มีควำมสวยงดงำมและมีหลำยช้ัน น ้ำตกอำยุกว่ำ 100 ปีแห่งนี้
เต็มไปด้วยต้นไมสี้สันมำกมำย เนื่องจำกสภำพแวดลอ้มต่ำงๆ ที่เกื้อหนนุ น ้ำตกดำตันลำเป็นที่รู้จักกนัในช่ือ “arroyo de 
las hadas (Suoi Tien)” และที่ส ำคัญคือ น ้ำตกดำตันลำ เป็นน ้ำตกที่เกิดจำก ภูเขำหินอ่อน และพำท่ำน นั่งรถรำง 
(Roller Coaster) (ค่ำรถรำง รวมในค่ำทัวร์) ลงไปชมตัวน ้ำตก 1 คัน สำมำรถนั่งได้ 2 คน รถรำงของน ้ำตก มีควำมยำว
ประมำณ 1000 เมตร ควำมเร็วเฉลี่ย จะอยู่ที่ 10-20 กิโลเมตร/ชั่วโมง ควำมเร็วสูงสุด 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง ทำงเดินลง
สู่ตัวน ้ำตกเป็นบันไดคอนกรีต มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมให้ควำมร่มร่ืน เย็นสบำย ตลอดเส้นทำง 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรเที่ยง  (มื้อที่9) 
จำกนั้นพำทุกท่ำน นั่งกระเช้ำไฟฟำ้ (ค่ำกระเช้ำ รวมในค่ำทัวร์) ชมวิวทิวทัศน์ธรรมชำติของเมืองดำลัดจำกมุมสูง น ำพำ
ท่ำนขึ้นไปไหว้พระ ณ วัดตั๊กลัม (Thien Vien Truc Lam) เป็นวัดพุทธในนิกำยเซน (ZEN) แบบญี่ปุ่น มหำยำน ซ่ึงแม้จะ
เป็นพุทธเช่นนิกำยเถรวำทแบบบ้ำนเรำ แต่ธรรมเนียมปฏิบัติหลำยๆ ก็มีควำมแตกต่ำงกัน จำกนั้นพำทำ่นเดินทำงสู่ Bali 

วันที่สี่     เมืองดำลัด-พระรำชวังบ๋ำวได๋-น ้ำตกดำทันลำ-นั่งรถรำง-นั่งกระเช้ำไฟฟำ้-วัดตั๊กลัม- คำเฟ ่Bali Heaven Gate - 
               สวนดอกไม้เมืองหนำวแห่งเมืองดำลัด-ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติเลียนเคือง-ท่ำอำกำศยำนเตินเซินเญ้ิต-เมืองโฮจิมินห์
                                                                                อำหำร เช้ำ,เที่ยง,เย็น                                                                                                                     



 
 

Heaven Gate - Green Hill เป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ที่สวยงำมของเมืองดำลัด มีหลำยมุมที่ให้ท่ำนได้ถ่ำยภำพเก็บควำม
ประทับใจ จุดเด่นของที่นี่คือซุ้มประตบูำล ีสวยงำมไม่แพ้ที่บำหลเีลยทีเดยีว นอกจำกนียั้งมีเปียโนกลำงสระน ้ำ เป็นมุมยอด
ฮิตอีกมุมให้ทำ่นไดถ้่ำยภำพเช็คอินกนัอีกดว้ย (ค่ำเคร่ืองดื่ม+ค่ำเข้ำชม ไม่รวมในค่ำทัวร์) จำกนั้นพำทำ่นไปถำ่ยภำพที ่สวน
ดอกไม้เมืองหนำวแห่งเมืองดำลัด ด้วยที่เมืองดำลัดเป็นเมืองที่มีสภำพอำกำศเย็นสบำย ท ำให้ที่นี่สำมำรถปลูกดอกไม้ที่
หำยำกได้หลำกหลำยชนิด เช่น กุหลำบมิโมซ่ำ ดอก Forget Me Not และดอกไม้อื่นๆ รวมกว่ำ 300 ชนิด ให้ท่ำนอิสระ
ถ่ำยรูปตำมอัธยำศัย  
จำกนั้นน ำทุกท่ำนเดินทำงไปยัง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติเลียนเคือง เพ่ือเดินทำงกลับสู่เมืองโฮจิมินห์ 

18.40 น. น ำท่ำนเดินทำงออกสู่ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติเตินเซินเญ้ิต เมืองโฮจิมินห์ โดย สำยกำรบิน BAMBOO AIRWAYS (QH) 
                     เที่ยวบินที่ QH1321 
19.35 น.       เดินทำงถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติเตินเชินเญ้ิต เมืองโฮจิมินห์ 
เย็น  รับประทำนอำหำรเย็น  (มื้อที่10) 

 ที่พัก : Oscar Saigon Hotel 3*/ Acnos Grand Hotel 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่ำนพัก ทำงบริษัทจะท ำกำรแจ้งพร้อมใบนัดหมำย5-7วันก่อนวันเดินทำง) 
 

 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม  (มื้อที่11) 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติเตินเซินเญ้ิต เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนำม เพ่ือเดินทำงกลับสู่กรุงเทพฯ 

09.30 น. เดินทำงกลับ ประเทศไทย โดยสำยกำรบิน BAMBOO AIRWAYS (QH)เที่ยวบินที่ QH325 
11.00น. เดินทำงถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ 
 

**************************************** 
หมำยเหต*ุ โปรแกรมอำจมกีำรสลับวันหรือเปลี่ยนแปลงไปตำมควำมเหมำะสมโดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ  
ข้ึนอยู่กับตำมสถำนกำรณ์ทอ้งถิน่ สถำนที่ทอ่งเที่ยว เทศกำล หรือ สภำพอำกำศท้องถิน่ ณ เวลำนัน้  
ทั้งนีก้ำรเปลี่ยนทำงบริษัทจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของทุกทำ่นเปน็หลักส ำคัญ 

 

► เอกสำรที่ต้องท ำกำรเตรียมก่อนเดินทำงและเดินทำงกลับประเทศไทย-ประเทศเวียดนำม 
1. พำสปอร์ตตัวจริง (อำยุกำรใช้งำนต้องเหลือมำกกว่ำ 6 เดือน)  

 

เง่ือนไขกำรให้บริกำร 
► กำรเดินทำงคร้ังนี้จะต้องมีจ ำนวน 15 ท่ำนขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ ำนวนดังกล่ำว 
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกกำรออกเดินทำง โดยทำงบริษัทจะท ำกำรแจ้งให้ท่ำนทรำบล่วงหน้ำก่อนกำรเดินทำง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในกำรปรับรำคำค่ำบริกำรเพ่ิม (ในกรณีที่ผู้เดินทำงไม่ถึง15ท่ำนและท่ำนยังประสงค์เดินทำงต่อ) โดยทำงบริษัท
จะท ำกำรแจ้งให้ท่ำนทรำบก่อนล่วงหน้ำ 
► ในกรณีที่ลูกค้ำต้องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทำงบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  
► กำรจองทัวร์และช ำระค่ำบริกำร  
- กรุณำช ำระค่ำมัดจ ำ ท่ำนละ 8,000 บำท  
- ค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือช ำระ 15-20 วันก่อนออกเดินทำง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่ำออกใกล้วันเดินทำงทำ่นจ ำเป็นต้องช ำระค่ำ
ทัวร์ส่วนที่เหลือตำมที่บริษัทก ำหนดแจ้งเท่ำนั้น 
**ส ำคัญ**ส ำเนำหนำ้พำสปอร์ตผู้เดินทำง (จะต้องมีอำยุเหลือมำกกว่ำ 6 เดือนก่อนหมดอำยุนบัจำกวันเดินทำงไป-กลบัและจ ำนวน
หน้ำหนังสือเดินทำงต้องเหลือว่ำงส ำหรับติดวีซ่ำไม่ต ่ำกว่ำ 3หน้ำ) **กรุณำตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทำงบริษัทจะไม่
รับผิดชอบกรณีพำสปอร์ตหมดอำยุ ** กรุณำส่งพร้อมพร้อมหลักฐำนกำรโอนเงินมัดจ ำ 
 

วันทีห่้ำ       ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตเิตินเชินเญ้ิต –ทำ่อำกำศยำนสุวรรณภูมิ                                                   อำหำร เชำ้                                                                                                                                                                                       



 
 

เงื่อนไขกำรยกเลิก 
- ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่ำทัวร์โดยหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดข้ึนจริง 
- ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จำกยอดที่ลูกค้ำช ำระมำ และเก็บค่ำใช้จ่ำยที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ำมี) 
- ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงน้อยกว่ำ 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ ำนวน 
*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ควำมผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่ำทัวร์โดยหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ำมี) 
*ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ำมัดจ ำตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรม ค่ำวีซ่ำ และค่ำใช้จ่ำยจ ำเป็นอื่นๆ 
 

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม   
(บริษัท ด ำเนินกำรให้ กรณียกเลิกทั้งหมด หรืออย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ไม่สำมำรถรีฟนัด์เป็นเงินหรือกำรบริกำรอื่นๆได้)  
1.  ค่ำตั๋วโดยสำรเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำรทัวร์ข้ำงต้น    (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ

Upgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้) 
2.  ค่ำที่พักห้องละ 2-3 ท่ำน ตำมโรงแรมที่ระบุไว้ในรำยกำรหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3.  กรณีพัก 3 ท่ำนถ้ำวันที่เข้ำพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่ำน) อำจจ ำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่ำใช้จ่ำยพักเด่ียวเพ่ิม) กรณี
ห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกำลวันหยุด มีงำนแฟร์ต่ำงๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน  

4. ค่ำอำหำร ค่ำเข้ำชม และ ค่ำยำนพำหนะทุกชนิด ตำมที่ระบุไว้ในรำยกำรทัวร์ข้ำงต้น เจ้ำหน้ำที่บริษัท ฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวก
ตลอดกำรเดินทำง 

5. ค่ำน ้ำหนักกระเป๋ำสำยกำรบิน BAMBOO AIRWAYS สัมภำระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเคร่ืองได้ 7 กิโลกรัม และค่ำ
ประกันวินำศภัยเคร่ืองบินตำมเง่ือนไขของแต่ละสำยกำรบินทีม่ีกำรเรียกเก็บ กรณีสัมภำระเกนิทำ่นต้องเสียค่ำปรับตำมทีส่ำยกำร
บินเรียกเก็บ 

6. ค่ำประกันอุบัติเหตุตำมกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บำท ค่ำรักษำพยำบำล ตำมเง่ือนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัทท ำไว้ 
ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ำกัดที่มีกำรตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสำรรับรองทำงกำรแพทย์ จำก
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภำพ ท่ำนสำมำรถส่ังซ้ือประกันสุขภำพเพ่ิมได้จำกบริษัทประกันทั่วไป 
7. ค่ำภำษีสนำมบิน และค่ำภำษีน ้ำมันตำมรำยกำรทัวร์ 
8. ค่ำรถปรับอำกำศน ำเที่ยวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถ (กฎหมำยไม่อนุญำตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 
9.  ค่ำ Vat 7% และ ค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% 

 
อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม  

1. ค่ำท ำหนังสือเดินทำงไทย และเอกสำรต่ำงด้ำวต่ำงๆ  
2.  ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือจำกรำยกำรระบุ อำทิเช่น ค่ำอำหำร เคร่ืองดื่ม ค่ำซักรีด ค่ำโทรศัพท์ เป็นต้น  
3.  ค่ำภำษีทุกรำยกำรคิดจำกยอดบริกำร, ค่ำภำษีเดินทำง (ถ้ำมีกำรเรียกเก็บ)  
4. ค่ำภำษีน ้ำมันที่สำยกำรบินเรียกเก็บเพ่ิมภำยหลังจำกทำงบริษัทฯได้ออกตั๋วเคร่ืองบิน และได้ท ำกำรขำยโปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำที่โรงแรม 
6. ค่ำทิปไกด์ คนขับรถ ท่ำนละ 1,000 บำท/ท่ำน ส ำหรับหัวหน้ำทัวร์แล้วแต่ควำมประทับใจและน ้ำใจจำกท่ำน 

 
หมำยเหตุ : กรุณำอ่ำนศึกษำรำยละเอียดทั้งหมดก่อนท ำกำรจอง เพ่ือควำมถูกต้องและควำมเข้ำใจตรงกันระหว่ำงท่ำนลูกค้ำและ
บริษัทฯ และเมื่อท่ำนตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่ำทัวร์ทั้งหมดกับทำงบริษัทฯ แล้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับเง่ือนไข
ข้อตกลงต่ำงๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะเลื่อนกำรเดินทำงหรือปรับรำคำค่ำบริกำรขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่ำน  
2. ขอสงวนสิทธิ์กำรเก็บค่ำน้ำมันและภำษีสนำมบินทุกแห่งเพ่ิม หำกสำยกำรบินมีกำรปรับข้ึนก่อนวันเดินทำง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำอันเนื่องจำกสำเหตุต่ำงๆ  



 
 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกเกิดกรณีควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรยกเลิกบิน, กำรประท้วง, กำรนัดหยุดงำน, 
กำรก่อกำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, กำรนำส่ิงของผิดกฎหมำย ซ่ึงอยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกเกิดส่ิงของสูญหำย อันเนื่องเกิดจำกควำมประมำทของท่ำน, เกิดจำกกำรโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจำกควำมประมำทของนักท่องเที่ยวเอง  
6.  เมื่อท่ำนตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่ำทัวร์ทั้งหมดกับทำงบริษัทฯ แล้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลง
ต่ำงๆ ทั้งหมด  
7. รำยกำรนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับกำรยืนยันจำกบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจำกได้ส ำรองโรงแรมที่พักในต่ำงประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอำจจะปรับเปลี่ยนตำมที่ระบุในโปรแกรม  
8. กำรจัดกำรเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในกำรจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้ำพัก  โดยมีห้องพักส ำหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ี
ได้ โดยอำจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตำมควำมประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับควำมพร้อมให้บริกำรของโรงแรม และไม่สำมำรถ
รับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทำงต้องกำรควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษ อำทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณำแจ้งบริษัทฯ อย่ำงน้อย14วันก่อนกำรเดินทำง 
มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สำมำรถจัดกำรได้ล่วงหน้ำได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงำนและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในกำรให้ค ำสัญญำใด ๆ  ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผู้มี
อ ำนำจของผู้จัดก ำกับเท่ำนั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สำมำรถคืนค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ได้เนื่องจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีที่ผู้เดินทำงไม่
ผ่ำนกำรพิจำรณำในกำรตรวจคนเข้ำเมือง-ออกเมือง ไม่ว่ำจะเป็นกองตรวจคนเข้ำเมืองหรือกรมแรงงำนของทุกประเทศใน
รำยกำรท่องเทีย่ว อันเนื่องมำจำกกำรกระท ำทีส่่อไปในทำงผิดกฎหมำย กำรหลบหน ีเข้ำออกเมือง เอกสำรเดินทำงไมถ่กูต้อง หรือ 
กำรถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   

 

 

 

 

 

 


