
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วันแรก กรุงเทพฯ • โฮจิมินห์ซิตี ้• ฟานเทียด(มุยเน่) • ทะเลทรายขาว • ทะเลทรายแดง • ลําธารนางฟ้า (-/กลางวัน/เย็น) 

04.30 น. พร้อมกนัที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชียประตู 2 Thai AirAsia 

(FD) โดยมีเจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน (รับชุดของแถมที่หัวหน้าทัวร์ ณ วันเดินทางค่ะ) 
07.30 น. ออกเดินทางสู่ นครโฮจิมินท์โดยเที่ยวบิน FD 656  

 
 

 
09.15 น. เดินทางถึง สนามบิน Tan Son Nhat นครโฮจิมินห์ ผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที่เรียบร้อยแลว้  (เวลาท้องถิ่น

ที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) น าท่านเดินทางดว้ยรถโคช้ปรับอากาศเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองนครโฮจิมินห์ 
น าท่านออกเดินทางสู่ มุยเน่จังหวัดฟานเทียด (PhanThiet) ระยะทางประมาณ 250 ก.ม. (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 
4 ชม.) ระหวา่งทางท่านจะไดช้มธรรมชาติ วถีิชีวติของชาวเวยีดนาม ชาวบา้นจะประกอบอาชีพ ท าไร่ ท  าสวน เป็น
วถิิชีวติที่เรียบง่าย ส่ิงที่ท่านจะไดส้มัผสัคือ การจราจรที่คบัคัง่เตม็ไปดว้ยจกัรยานยนต ์ในเมืองโฮจิมินห์ซิต้ีที่มีมา ก
ที่สุดในโลก ประมาณ 7 ลา้นคนั ส่ิงแรกที่จะติดตราตรึงใจและคงอยูใ่นโสตประสาทคุณมิรู้ลืมคือ "เสียงแตรรถ " 
หลงัจากนั้นเม่ือเดินทางถึงจงัหวดัฟานเทียด หรือเรียกอีก ช่ือวา่ “มุยเน่”บรรยากาศคลา้ย เกาะชา้งในเมืองไทย 

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน ชมและสมัผสั ความยิง่ใหญ่เม็ดทรายละเอียดสีขาวมองของ ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) แถมฟรีค่ารถจ๊ิฟ  

หรือที่เรียกวา่ทะเลทรายขาวทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดของเวยีดนามหรือ ซาฮาร่า แห่งเวยีดนาม  



 

 
 

 
น าท่านชมความงดงามของ  ทะเลทรายแดง (Red Sand  Dune) สถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงมากและอยูใ่กล้
ชายทะเล เม็ดทรายละเอียดสีแดง ละเอียดราวกบัแป้ง  เนินทรายจะเปล่ียนรูปร่างไปตามแรงลมที่พดัผา่น  เที่ยวชม
ทะเลทราย พาชม ลําธารนางฟ้า Fairy Stream ล าธารน ้ าสายเล็กๆที่ไหลลดัเลาะผา่นโตรกหนา้ผาไปยงัทะเล ดินใน
บริเวณล าธารที่น ้ าไหลผา่นไปมีลกัษณะเน้ือละเอียดเป็นดินสีแดงอมสม้ ตดักบัเมฆขาว  

คํา่        บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูอาหาร SEA FOOD 
น าท่านเขา้สู่ที่พกั TIENDAT MUINE / BLUE BAY หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว ของมาตรฐานเวียดนาม 
(โรงแรมที่ระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 

 



 

     
 

วันที่สอง ดาลัด • นํ้าตกดาตันลา • น่ังรถ ROLLER COASTER • สวนดอกไม้เมืองหนาว • น่ังรถม้า • จัตุรัสลามเวียน • 
ทะเลสาบซวนฮวาง • ช้อปป้ิงตลาดไนท์บาร์ซ่า        (เช้า/กลางวัน/
เย็น) 

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
จากนั้น  ออกเดินทางสู่เมือง ดาลัด  ระยะทางประมาณ 180 ก.ม.(ประมาณ 4 ชม.) ระหวา่งทางท่านจะไดส้มัผสับรรยากาศ

รอบๆขนุเขา ไปเร่ือยๆซ่ึงท่านจะเห็นไร่แกว้มงักรไร่กาแฟซ่ึงเสน้ทางที่น าท่านไปจะผา่นเขาหลายลูกเป็นเสน้ทางที่
สะดวกสบาย เม่ือเดินทางถึง ดาลดั ซ่ึงเป็นเมืองที่ถูกกล่าวขานวา่เป็นเมืองแห่ง “ปารีสตะวนัออก” เมืองแห่งดอกไม ้
เมืองแห่งดอกไมผ้ลิ เมืองแห่งความรัก “ ท่านจะไดส้มัผสักบับรรยากาศอนัหนาวเยน็ เพราะเมืองน้ีอยูบ่นเขาสูงถึง 
1500 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล เลยไดเ้ป็นสถานที่พกัร้อนของชาวฝร่ังเศส ตั้งแต่สมยัอาณานิคมฝร่ังเศสเป็น 100 ปี 
แลว้ ท่านจะไดส้มัผสักบัธรรมชาติสวยงามและชมสถาปัตยกรรมแบบทั้ งสมยัเก่าและสมยัใหม่ลอ้มรอบดว้ย
ทิวทศัน์สนเป็นหมู่บา้นที่เตม็ไปดว้ยสีสนัสวยงาม หลายหลากสีเหมือนลูกกวาด เป็นเมืองแห่งโรแมนติค เหมาะ
ส าหรับคู่รัก หรือท่านที่ตอ้งการไปพกัในเมืองที่สงบ บรรยากาศดีๆ เมืองดาลดัอากาศจะหนาวตลอดทั้งปีโดยเฉพาะ 
ช่วงเดือน ตุลาคม – มีนาคม และจะมีการจดัเทศกาลดอกไม ้ทุกๆเดือน ธนัวาคมของทุกปี บางเดือนท่านจะเห็นดอก
ซากุระที่เมืองดาลดั  

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่  นํ้าตกDATANLA ซ่ึงเป็นน ้ าตกที่ขนาดไม่ใหญ่มากแต่สวยงาม และ สนุกสนานกับกิจกรรมสุด
พิเศษ!! ทุกท่านจะได้น่ัง ROLLER COASTER ลงไปชมน ้ าตกท่านจะไดรั้บประสบการณ์แปลกใหม่ที่ไม่ควรพลาด 

  



 

จากน้ัน น าท่านเที่ยวชม สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด ตั้งอยูท่างทิศใตข้องทะเลสาบชวนฮวางบนถนนฟูดงเตียนหวงุ ดาลดั
ไดรั้บการขนานนามวา่เป็นเมืองแห่งดอกไม ้ที่น่ีจะมีดอกไมบ้านสะพร่ังตลอดปี สวนดอกไมเ้มืองหนาวแห่งน้ีสร้าง
ขึ้นในปี พ.ศ. 2409 เพือ่ใหป้รึกษาดา้นการเกษตรกรทางภาคใต ้ต่อมาไดท้  าการรวมรวบพรรณไมม้ากมายทั้งไม้ดอก 
ไมป้ระดบั ไมต้น้ และกลว้ยไมพ้นัธุต่์าง ๆ ซ่ึงกลว้ยไมต้ดัดอกจ านวนมากถูกส่งออกจากดาลดั นอกจากดอกไม ้
พชืผกัเมืองหนาวกอ้สามารถปลูกไดดี้ไม่แพก้นั ท  าใหด้าลดัเป็นแหล่งผลิตพชืผกัเมืองหนาวของประเทศ 

  
จากนั้น น าท่านน่ังรถม้าชมเมืองดาลดั ณ จัตุรัสลามเวียน  ลานคนเดินที่มีพื้นที่รวม 72,000 ตารางเมตร เป็นศูนยก์ลางของ

วยัรุ่นหรือจุดนดัพบของคนเวยีดนามที่จะมาท ากิจกรรมต่างๆร่วมกนั จุดเด่นของลานแห่งน้ีคือ มีสถาปัตยกรรมเด่น 
ๆ 2 อยา่งคือ The Giant Wild Sunflowers ตั้งตระหง่านอยู ่โดยสร้างเป็นโดมดอกทานตะวนั โดยดา้นล่างจะ มี
หา้ง BIG C เปิดใหบ้ริการอยู ่และโดมที่สองคือ The Giant  Artichoke  สร้างเป็นโดมดอกอาร์ติกโชคซ่ึงเป็น
ดอกไมป้ระจ าเมืองดาลดั ซ่ึงภายในจะเป็นร้านกาแฟน่ารักๆที่มีช่ือวา่ Doha Café และท่านยงัสามารถมองเห็น
ทะเลสาบซวนฮวาง (Xuan Huong Lake) ไดจ้ากมุมน้ีอีกดว้ย   

   
 
 



 

  
คํา่        บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  ให้ท่านได้ลิม้ลองไวน์แดงเมืองดาลัด ท่านละ 1 แก้ว 

หลงัอาหารน าท่าน ช้อปป้ิงตลาดไนท์บาร์ซ่าของเมืองดาลดั ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้นานาชนิด อาทิ ดอกไม,้ เส้ือ
กนัหนาว,ผลไมฤ้ดูหนาวทั้งสดและแหง้, ผกันานาชนิด, ขนมพื้นเมือง, กาแฟและชา เป็นตน้ 
สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ที่พกั KING HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ของมาตรฐานเวียดนาม 
(โรงแรมที่ระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 

วันที่สาม น่ังกระเช้า • วัดต๊ักลัม • Crazy house  • พระราชวังฤดูร้อน • ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย • สวนแห่งแสงที่ดาลัด • ช้อปป้ิง
ตลาดไนท์บาร์ซ่า          (เช้า/กลางวัน/เย็น)          

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
น าท่าน น่ังกระเช้าไฟฟ้า ชมววิทิวทศัน์เมืองดาลดัจากมุมสูงและน าท่านไหวพ้ระที่วัดต๊ักลัม(Truc Lam)วดัพทุธใน
นิกายเซน (ZEN) แบบญี่ปุ่ น ภายในวดัตกแต่งสวยงามดว้ยสวนดอกไม ้ 

  
จากนั้น  น าท่านเขา้ชม บ้านเพีย้น (Crazy House)บา้นสไตลแ์ปลกๆที่ออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนที่  2 ของ

เวยีดนาม ซ่ึงเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝร่ังเศสโดยไดแ้รงบนัดาลใจจากนิยายเร่ืองดงั “Alice in Wonderland” 

 



 

 

  
จากนั้น น าท่านเที่ยวชม  พระราชวังฤดูร้อนบ๋าวได๋ (DinhBao Dai)ของจกัรพรรดิองคสุ์ดทา้ยของเวยีดนามประทบัของ

กษตัริยเ์บ๋าได๋จกัรพรรดิองคสุ์ดทา้ยของประเทศเวยีดนามในยามที่พระองคเ์สด็จแปรพระราชฐานมา ณ เมืองดาลดั 
ที่น่ีนบัวา่เป็นพระราชวงัหลงัสุดทา้ยที่สร้างขึ้นในสมยัฝร่ังเศสเรืองอ านาจอีกดว้ย  

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเที่ยวชม ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย  ที่เบ่งบานอยูเ่ตม็พื้นที่ ซ่ึงถือวา่สวนไฮเดรนเยยีแห่งน้ีเป็ นสถานที่ท่องเที่ยว
อนัดบัตน้ๆที่ดึงดูดนกัท่องเที่ยวใหเ้ดินทางมาเยีย่มชมไดเ้ป็นอยา่งดี และใหท้่านเพลิดเพลินเก็บภาพความประทบัใจ
ตามอธัยาศยั และถ่ายรูปชุดชิคกบั บันไดสวรรค์ ที่เป็นจุดยอดนิยมที่นกัท่องเที่ยวชอบมาถ่ายรูปเช็คอินกนัอีกดว้ย 

 



 

 
 

จากนั้น  น าท่านชมความสวยงามของ 
สวนแห่งแสงที่ดาลัด  (Lumiere 

Light Garden)  ตอนน้ีดาลดัเพิง่
จะปรากฎตวัในรูปแบบการ
แสดงแสงที่ทนัสมยัที่สุดแห่ง
หน่ึง Lumiere Dalat สวนแห่ง
แสง ไดรู้้จกัที่เป็น “หอศิลป์ ศูนย์
รวมความบนัเทิง ” แห่งแรกใน
เวยีดนามที่มีพื้นที่รวมกวา่ 2,000 
ตารางเมตร ผูเ้ขา้ร่วมสามารถ
โตต้อบโดยตรงและสมัผสักบั
กิจกรรมในแต่ละหอ้งและสามารถบนัทึกคลิปหรือถ่ายรูปเป็นที่ระลึก โดยมีหอ้งต่างๆ เช่น การผจญภยัในจกัรวาล ,
หอ้งหลอกลวงความจริง, บา้นบอลยกัษใ์หญ่ , เขาวงกตแสง ,หนัหลงักลบัดว้ยตะเกียงวเิศษ ฯลฯ จุดหมายปลายทาง
ที่ไม่ควรพลาดส าหรับผูม้าเยอืนเมืองดาลดั 

 



 

 
 
เย็น   บริการอาหารเย็น แบบ BBQ BUFFET 

  
 

หลงัอาหารน าท่าน ช้อปป้ิงตลาดไนท์บาร์ซ่า ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้นานาชนิด อาทิ ดอกไม,้ เส้ือกนัหนาว,ผลไม้
ฤดูหนาวทั้งสดและแหง้, ผกันานาชนิด, ขนมพื้นเมือง, กาแฟและชา เป็นตน้ 
สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ที่พกั KING HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ของมาตรฐานเวียดนามวันที่ส่ี   
(โรงแรมที่ระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 

วันที่ส่ี  โฮจิมินห์ • โบสถ์นอร์ธเธอดัม • ที่ทําการไปรษณย์ีกลาง • ตลาดเบนถัน • กรุงเทพฯ (เช้า/กลางวัน/เย็น:บ๋ันหมี่)          

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าท่านออกเดินทางกลบัสู่นครโฮจิมินห์ โดยรถโคช้ปรับอากาศจากดาลดั สู่นครโฮจิมินท์  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น  น าท่านชม โบสถ์นอร์ธเธอดัม  อายกุวา่100 ปีก่อสร้างแบบNEO-ROMAN นบัเป็นสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์แบบ

ที่สุดแห่งหน่ึงของโฮจิมินห์ซิต้ีชมความงดงามของสถาปัตยกรรมตะวนัตกปัจจุบนัใชเ้ป็นหอสวดมนตส์ าหรับผูท้ี่
เป็นคริสตศ์าสนิกชนเชิญท่านถ่ายภาพไวเ้ป็นที่ระลึก  น าท่านชมที่ทําการไปรษณย์ีกลาง ที่มีลกัษณะสถาปัตยกรรม
แบบโคโลเนียล 

   



 

จากนั้น  น าท่านชอ้ปป้ิงที่ ตลาดเบนถัน ตลาดสินคา้พื้นเมืองเช่น รองเทา้ คริสตลั กระเป๋า ของที่ระลึกส่ิงของเคร่ืองใชต่้าง ๆ 
มากมาย  

เย็น  บริการขนมปังเวียดนาม ขนมปังบัน๋หม่ีนั้น ถือก าเนิดในเวยีดนาม แต่โด่งดงัเป็นที่รู้จกัไปทัว่โลก โดยเฉพาะที่
ประเทศฝร่ังเศสชาติที่เคยเป็น “เจา้เขา้ครอง ” ของเวยีดนาม ในอดีต  บาแก็ตต ์หรือขนมปังฝร่ังเศส ตน้คิดเป็นของ
คนฝร่ังเศสก็จริง แต่คิดขึ้นเพราะใน “อูนิออง อินโดชินวัส์ ” อินโดจีนของฝร่ังเศส เพือ่เป็นเสบียงใหก้บัทหารที่
ปฏิบติัหนา้ที่ในอาณานิคมแห่งน้ี ตามค าบอกเล่าของ “เอริกา ปีเตอร์ส” นกัประวตัิศาสตร์อาหารระดบัด๊อกเตอร์ชา
วอเมริกนั                                                                                                                                
ได้เวลาสมควรนําท่านเดินสู่ สนามบินTan Son Nhat 

21.35 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่  FD 659 
23.05 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

........................................................................................ .............. 
 
หมายเหตุ : 

1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การเปลี่ยนแปลงไฟล์ท
บินรวมถึงเวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจาก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ หรือ สภาพอากาศแปรปรวน หรือ เกิด
เหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ การปิดของสถานทีท่่องเที่ยวต่างๆรวมถึงร้านอาหารโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซ่ึงอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยน
โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

2. อาหารท้องถิ่น รูปแบบ วัตถุดิบและรสชาติจะเป็นไปตามรสนิยมของคนท้องถิ่น ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในรสชาติของ
อาหาร 

3. โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นําเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะ
เป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน 

4. ลูกค้าจะต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคบัของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เพ่ือประโยชน์ของท่านเองและบุคคลอ่ืน 
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ

ประมาทของนักท่องเที่ยวเอง หรือ ในกรณทีี่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 
6. รูปภาพในโปรแกรมเป็นรูปภาพเพ่ือใช้ประกอบการโฆษณาเท่าน้ัน 

 

**ทั้งนี ้ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางทุกหน้าอย่างถีถ้่วน หากลกูค้าจ่ายเงนิมดัจาํแล้ว  
ทางบริษัทฯจะถือว่าลกูค้ายอมรับในเง่ือนไขทั้งหมด** 

 



 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว  

ตารางวนัเดนิทางราคาทัวร์เวยีดนามใต้ โฮจิมินห์ มุ่ยเน่ ดาลดั 4 วนั 3 คืน บิน FD 

เร่ิมเดินทาง จํานวน ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง จอยแลนด์ 
(ราคาไม่รวมตัว๋) 

พักเดี่ยว 

05 - 08 ม.ีค. 63 30+1 FD656 
FD659 11,900 11,900 10,900 8,900 3,500 

12 - 15 ม.ีค. 63 30+1 FD656 
FD659 9,900 9,900 8,900 6,900 3,500 

26 - 29 ม.ีค. 63 30+1 FD656 
FD659 

11,900 
10,900 

11,900 
10,900 

10,900 
9,900 8,900 3,500 

02 - 05 เม.ย. 63 30+1 FD650 
FD659 

12,900 
11,900 

12,900 
11,900 

11,900 
10,900 9,900 3,500 

13 - 16 เม.ย. 63 
**สงกรานต์** 

30+1 FD650 
FD659 14,900 14,900 13,900 11,900 3,500 

14 - 17 เม.ย. 63 
**สงกรานต์** 

30+1 FD650 
FD659 

13,900 
12,900 

13,900 
12,900 

12,900 
11,900 10,900 3,500 

15 - 18 เม.ย. 63 
**สงกรานต์** 

30+1 FD650 
FD659 

12,900 
11,900 

12,900 
11,900 

11,900 
10,900 9,900 3,500 

23 - 26 เม.ย. 63 30+1 FD650 
FD659 

11,900 
10,900 

11,900 
10,900 

10,900 
9,900 8,900 3,500 

07 - 10 พ.ค. 63 30+1 FD650 
FD659 

11,900 
10,900 

11,900 
10,900 

10,900 
9,900 8,900 3,500 

21 - 24  พ.ค. 63 30+1 FD650 
FD659 

11,900 
10,900 

11,900 
10,900 

10,900 
9,900 8,900 3,500 

28 - 31  พ.ค. 63 30+1 FD650 
FD659 

11,900 
10,900 

11,900 
10,900 

10,900 
9,900 8,900 3,500 

 

**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 3,000 บาท อัตรานี้รวมรายการทัวร์และต๋ัวเคร่ืองบินแล้ว** 
 

อัตราค่าบริการรวม 
 ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงต๋ัว 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 ค่าระวางนํ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 



 

 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นําเที่ยวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

เง่ือนไขประกันการเดินทาง   ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณทีี่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง 

 ภาษีนํ้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 
 ค่าบริการน่ังรถจ๊ิบฟรีที่ทะเลทรายมุ่ยเน่ 
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ1,000บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนํ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทิปค่ะ) 
เง่ือนไขการสํารองที่น่ังและการยกเลิกทัวร์ 

การจองทวัร์ : 
 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 

20 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 30 วัน) 

 กรุณาชําระค่าทัวร์เต็มจํานวน ในกรณทีี่ค่าทัวร์มีราคา ต่ํากว่า 10,000 บาท  

กรณยีกเลกิ : (จอยกรุ๊ป) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ  จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีันหยุดเทศกาล , วันหยุดนักขัต ฤกษ์ 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด  

 ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจําทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

กรณยีกเลกิ : (ตัดกรุ๊ป) 
 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องทําก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีันหยุด

เทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจําโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจําโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 



 

กรณเีจบ็ป่วย :  
 กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะทําการเล่ือน             

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความ
เป็นจริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  
 บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด  กรณท่ีานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ  และผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจํานวน 15 ท่านขึน้ไป จึงออกเดินทาง  ในกรณทีี่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวันเดินทางหรือ
ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

 กรณทีี่ท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์ , ต๋ัวรถไฟ ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทําการออก
ต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า  ทางบริษัทฯ  จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่ า
ท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ  (เล่มนํ้าเงิน ) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า  – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

สําคญั 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์) 



 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีี่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณทีี่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน
ช่ือได้ 

 เม่ือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 ในกรณขีอง PASSPORT น้ัน จะต้องไม่มีการชํารุด เปียกนํ้า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราป๊ัมลายการ์ตูน ที่ไม่ใช่
การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกคร้ัง หาก ตม.ปฎิเส
ธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจทําให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทําให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังน้ัน ท่านต้องทําพาสปอร์ต
เล่มใหม่ก่อนทําการจองทัวร์  

 กรณมีี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามน้ันจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ 
ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับเง่ือนไขดังกล่าวแล้ว 

 อาหารที่ประเทศเวียดนาม ได้รับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและอาหารทะเลก็จะ
เป็นขนาดของตามประเทศเวียดนาม  
 
 
 



 

รายละเอียดห้องพักที่ประเทศเวียดนาม 
 ห้องพักแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double)และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple 

Room)ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1เตียงใหญ่กับ 1
เตียงเสริม 

 โรงแรมในเวียดนามห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบนํ้าบางโรงแรมแต่ละช้ันจะมีเพียง
ไม่กี่ห้องซ่ึงในกรณมีาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไม่ได้ติดกันและอาจจะได้คนละช้ันและบางโรงแรม
อาจจะไม่มีลิฟต์ซ่ึงขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ัน  ๆ
 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้  
แล้วจงึมดัจาํเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 


