
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 เทีย่วเวยีดนามใตส้ดุคุม้ เก็บทกุจดุไฮไลท ์
 พกัหร ู4 ดาวทกุคนื เมอืงดาลทั โฮจมินิห ์และ มยุเน ่
 ขึน้กระเชา้ชมววิเมอืงดาลทั ตะลยุทะเลทราย เมอืงมยุเน ่ 
 น ัง่รถราง Roller Coaster ชมน า้ตกดาทนัลา 
 ชมท าเนยีบอสิรภาพ โบสถน์อรท์เธอดามไปรษณียก์ลาง 
 แวะถา่ยรปู The Café Apartment 
 ราคาทวัรร์วมคา่รถจิป๊ตะลยุทะเลทราย !! 
 สดุฟินรบัประทานอาหาร-ลอ่งเรอืแมน่ า้ไซง่อ่น  
 
FLIGHT      

DEPARTURE :   FD656   DMK-SGN   07.40-09.15 น.  
RETURN        :   FD655   SGN-DMK   18.00-19.40 น.  

 
 

 
 
หมายเหต ุ
เวลาในการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ข ึน้อยู่กบักรมท่า และสภาพอากาศ หากท่านมี
ความจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณา
สอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรุณาใหท้่านซือ้ต ัว๋
เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาด
จากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิ
รวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยู่
เหนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความ
ปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหล่านี ้อยู่เหนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่
รบัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป้ ประมาณ 5-7 วนักอ่น
เดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 



 

 

 

วนัที ่1  สนามบนิดอนเมอืง-นครโฮจมินิห-์เมอืงดาลดั-น า้ตกดาตนัลา-รถราง  
    Roller Coaster-ดาลดั ไนทม์ารเ์ก็ต 
04.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิดอนเมอืง 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิแอรเ์อเชยี (FD) โดยท่านจะพบกับเจา้หนา้ทีส่ง่ทัวรแ์ละหัวหนา้
ทัวร ์ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ แจกเอกสารการเดนิทาง และอ านวยความสะดวกทา่น 
ขณะเช็คอนิและโหลดสมัภาระ  

 
 
 
 
 
 
 

 
เนือ่งจากต ัว๋เครือ่งบนิของคณะเป็นต ัว๋กรุป๊ระบบ Random ไมส่ามารถเลอืกทีน่ ัง่ได ้  

ทีน่ ัง่อาจจะไมไ่ดน้ ัง่ตดิกนั และไมส่ามารถเลอืกชว่งทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิไดใ้นคณะ  

ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขของสายการบนิ 

 
07.35 น. ออกเดนิทางสู ่นครโฮจมินิห ์ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เที่ยวบนิที ่

FD656 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.50 ชัว่โมง) ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง 
09.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิ เมอืงนครโฮจมินิห ์ประเทศเวยีดนาม ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

และศุลกากรตามขัน้ตอน (เวลาทอ้งถิน่ประเทศเวยีดนามเหมอืนกบัเวลาทอ้งถิน่
ประเทศไทย) น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงดาลัดประเทศเวยีดนาม (ระยะทางประมาณ 300 
กม.ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 6-8 ชม.)  

กลางวนั     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
เมอืงดาลทั เป็นเมอืงตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีงและโรแมนตกิของเวยีดนาม โอบลอ้มไปดว้ย
ขุนเขา แมกไมน้านาพันธุ์ และทะเลสาบ เมอืงดาลัทมอีุณหภูม ิ15-25 องศาตลอดทัง้ปี 
เมอืงดาลัทมสีวนดอกไมต้า่งๆ อาคารบา้นเรอืน สิง่ปลกูสรา้งรูปแบบสถาปัตยกรรมฝร่ังเศส
มากมาย น าท่านน ัง่รถราง (Roller Coaster) ผา่นผนืป่าอันร่มรืน่สูห่บุเขาเบือ้งลา่ง เพือ่
ชมและสัมผัสกับความสวยงามของ น า้ตกดาตนัลา (Thac Datanla) อกีหนึ่งสถานที่
ทอ่งเทีย่วยอดนยิมของเมอืงดาลัดทีไ่มค่วรพลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เย็น       บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
หลังจากรับประทานอาหาร น าท่านเดนิทางสูต่ลาด ดาลดัไนทม์ารเ์ก็ตกลางคนื ใหท้่านได ้
เลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง ของทีร่ะลกึ และชมิอาหารพืน้เมอืงตามอัธยาศัย 
ทีพ่กั DALAT HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว**** 
 

วนัที ่2    ทุ่งไฮเดรนเยยี-น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า-วดัติก๊ลมั-บา้นเพีย้น-สวนดอกไม้
เมอืงหนาว-พระราชวงัฤดรูอ้น-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ล าธาร
นางฟ้า เมอืงมยุเน ่   

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าทา่นเทีย่วชม ทุง่ไฮเดรนเยยี (HYDENYIA GARDEN) อกีหนึง่ทุง่ดอกไม ้ ทีไ่มค่วร
พลาดมาถา่ยรปูกัน อยา่งที ่ทุง่ไฮเดรนเยยี ขอ้ดขีองทีน่ี ่คอื มันจะบานตลอดทัง้ปี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้น าทา่นสูส่ถานี กระเชา้ไฟฟ้า (CABLE CAR) เป็นกระเชา้ไฟฟ้าขนาดไมใ่หญม่าก 
สามารถจไุด ้3-5 คนตอ่ตู ้ ระหวา่งทีก่ระเชา้น าทา่นลอยฟ้าไประหวา่งทาง ทา่นจะไดเ้ห็นววิ
ของเมอืงดาลัดแบบ 360 องศา เป็นเมอืงทีส่วยงาม เต็มไปดว้ยธรรมชาตทิีอ่ดุมสมบรูณ์ ผอ่น
คลายในตูก้ระเชา้และถา่ยภาพกับววิสวยงามของเมอืงดาลัด หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่
วดัต ัก๊ลมั (TRUC LAM MONASTERY) วดัพทุธนกิายเซนแหง่ดาลัด หนึง่ในสถานทีย่อด
นยิมทีเ่มอืงดาลัด ประเทศเวยีดนาม ทีจ่ะตอ้งไปเยอืน ทีว่ดัแหง่นีเ้ป็นวดัพุทธนกิายเซนที่
ตัง้อยูบ่นยอดเขา ทีเ่ต็มไปดว้ยป่าสน เป็นวดัสไตลญ์ีปุ่่ นอยูท่า่กลางธรรมชาตสิวยงาม และ



 

 

อากาศเย็นสบายตลอดปี จงึเป็นอกีหนึง่แลนดม์ารค์ของเมอืงดาลัดทีจ่ะตอ้งไปเช็คอนิ เป็น
วดัทีเ่ต็มไปดว้ยธรรมชาตทิีส่วยงาม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
น าท่านเขา้ชม บา้นเพีย้น (Crazy House) บา้นสไตลแ์ปลกๆที่
ออกแบบโดยฝีมอืลูกสาวประธานาธบิดคีนที ่2 ของเวยีดนาม ซึง่
เรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝร่ังเศส โดยไดแ้รงบันดาลใจจาก
นิยายเรื่องดัง “ Alice in Wonderland ’’ จากนั้นน าท่านเที่ยวชม 
สวนดอกไมเ้มอืงหนาว หรอื DALAT FLOWER GRADENS ไดรั้บ
การขนานนามใหเ้ป็นเมอืงแห่งดอกไม ้มดีอกไมบ้านสะพร่ังไปท่ัว
เมืองตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นไมด้อก ไมป้ระดับ ไมย้ืนตน้ และ
กลว้ยไม ้ที่มีมากมาย จากนั้นน าท่านชม พระราชวงัฤดูรอ้น 
พระราชวงัตากอากาศของกษัตรยิเ์บา๋ได๋ จักรพรรดิอ์งคส์ดุทา้ยของ
เวยีดนาม ซึง่สถานทีแ่หง่นีเ้ป็นพระราชวงัสดุทา้ย ทีส่รา้งขึน้ในสมัย
เรอืงอ านาจของฝร่ังเศส กอ่นทีจ่ะเกดิสงครามเวยีดนาม แลว้ท าให ้
จักรพรรดเิบ๋าได๋ ตอ้งลีภ้ัยไปอยู่ฝร่ังเศส แลว้ไม่ไดก้ลับมาเหยยีบ
ผนืแผน่ดนิบา้นเกดิอกีเลย 

เทีย่ง         บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมุยเน่ ในจังหวัดฟานเทยีต เป็นเมือง
ชายทะเลตากอากาศและแหล่งท่องเทีย่วทีม่คีวามสวยงามและมี
ชือ่เสยีงทางภาคใตข้องเวยีดนาม ระหว่างการเดนิทางใหท้่านได ้
ชมธรรมชาตแิละวถิีชวีติความเป็นอยู่ของชาวเวยีดนาม น าท่าน
สัมผัสอากาศบรสิทุธิ ์ณ ทา่เรอืมยุเน ่ทีอ่บอวนไปดว้ยบรรยากาศ
แบบชาวประมงเวยีดนามแท ้ๆ  ซึง่กลับเขา้ฝ่ังหลังออกหาปลาใน
ยามค า่คนื น าทา่นเดนิทางสู ่ทะเลทรายขาว กองเนนิภเูขาทรายสี

ขาวกระจ่างตากวา้งใหญ่สุดสายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพียงผืนทรายและทอ้งฟ้า
เทา่นัน้ ไมไ่กลกันมแีหลง่น ้าจดื (โอเอซสิ) ส าหรับใหนั้กทอ่งเทีย่วใชพั้กผอ่น  ถา่ยรปู และ
ชมววิ ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับกจิกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็น น่ังรถจี๊ ป หรือรถ ATV 
ตะลุยเนนิทราย หรอืสนุกสนานกับการเล่นแซนดด์ูนลืน่ไถลจากจากเนนิทรายสงูกว่า 40 
เมตรกจิกรรม (รวมคา่กจิกรรมรถน ัง่จ ิป๊เรยีบรอ้ยแลว้ รถจิป๊ โดยสารได ้5-6 ทา่น/1คนั) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้น าทา่นชม ทะเลทรายแดง ทีเ่กดิจากการรวมตัวกันของทรายสชีมพแูดงจนเป็น 
 
ลานทรายกวา้งที่มีชื่อเสียงของเมืองมุยเน่ แลว้น าท่านชม “แกรนดแ์คนย่อนแห่ง
เวยีดนาม” ล าธาร FAIRY STREAM ทีเ่กดิจากการกัดเซาะของน ้าและลมเป็นล าธารลกึ
กว่า 20 เมตร เปิดใหเ้ห็นชัน้ของดนิและทรายหลากส ีซึง่ทั ้งหมดลว้นเกดิขึน้เองตาม
ธรรมชาต ิ

เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
ทีพ่กั MUINE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว**** 
 

วนัที ่3 มุยเน่-โฮจมินิห-์ย่านไชน่าทาวน-์วดัเทยีนหาว-รบัประทานอาหาร 
ลอ่งเรอืแมน่ า้ไซงอ่น 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโฮจมินิห ์เมอืงศนูยก์ลางเศรฐกจิของประเทศเวยีดนาม เมอืงโฮจิ
มนิห ์เดมิชือ่ ไซ่งอ่น ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของเวยีดนาม เป็นเมอืงท่าที่ใหญ่ที่สุดของ
เวยีดนาม และมแีมน่ ้าไซง่อ่นไหลผา่น (ใชเ้วลาในการเดนิทางจากเมอืงมยุเน ่กลบัเขา้
เมอืงโฮจมินิห ์ประมาณ 3-4 ชม) 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จากนัน้เดนิทางผา่นยา่นไชนา่ทาวน ์ชมชวีติความเป็นอยูข่องชาวจนีในเวยีดนาม ชม วดัเทยีน
หาว วัดจีนในเขตนี้ที่สรา้งอุทศิใหก้ับเทพีเทยีนหาว ชาวเวยีดนามเชือ่ว่าเทพ มกีอ้นเมฆเป็น
พาหนะ เพือ่ชว่ยคุม้ครองผูค้นใหร้อดพน้จากอันตรายจากมหาสมทุรทัง้ปวง  

ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบนเรอืลอ่งไปตามแมน่ า้ไซง่อ่น 
ชมบรรยากาศสองฟากฝ่ังยามค า่คนืของเมอืงโฮจมินิหซ์ติี ้หรอืจะเลอืกสนุกสนานกับวง
ดนตรพีืน้เมอืงทบีรรเลงเพลงอยา่งสนุกสนาน 
ทีพ่กั HOCHIMINH HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว**** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

วนัที ่4          โบสถท์อรท์เทอดาม-ไปรษณียก์ลาง-ท าเนยีบอสิรภาพ-ตลาดเบน่ถ ัน่
ทา่อากาศยาน TAN SON NHAT โฮจมินิห-์กรงุเทพ (ดอนเมอืง)  

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ โบสถน์อรท์เทอดาม โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกที่มี

ความสวยงามอยา่งมาก สถานทีน่ี้มคีวามสวยงาม ใชเ้ป็นหอสวดมนตส์ าหรับชาวเวยีดนาม
และชาวต่างประเทศทีเ่ป็นครสิตศ์าสนิกชน จากนั้น น าท่านชม ไปรษณียก์ลาง ทีย่ังคง
ความงดงามตามสถาปัตยกรรมดัง้เดมิ ท่านสามารถสง่ไปรษณียก์ลับมายังประเทศไทย เพือ่เป็น
ของทีร่ะลกึไดน้ าท่านชม ท าเนยีบอสิรภาพ สถานทีน่ี้เคยเป็นท าเนียบของอดตีประธานาธบิดี
เวยีดนามใต ้และท าเนียบของผูว้า่การฝร่ังเศส ท าเนียบอสิรภาพออกแบบโดยโงเวยีดท ูทุกวันนี้
เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ใหเ้ขา้ชมได ้โดยชัน้ล่างเป็นหอ้งจัดเลี้ยง ชัน้สองเป็นหอ้งรับรองของ
ประธานาธบิดตีรันวันเฮอืง ชัน้สามเป็นหอ้งรับรองของภรยิาประธานาธบิด ีชัน้สีเ่ป็นหอ้งฉาย
ภาพยนตรส์ว่นตัว จากนัน้พาทา่นแวะถา่ยรูปหนา้คาเฟ่สุดฮติ The Café Apartment ทีม่ี
ทัง้หมด 9 ชัน้ โดยแตล่ะชัน้จะประกอบไปดว้ยรา้นอาหาร รา้นกาแฟ และรา้นเสือ้ผา้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่ตลาดเบน่ถ ัน่ ซึง่ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงโฮจมินิห ์เป็นตลาดทีม่ขีนาด
ใหญ่และมอีายเุกอืบรอ้ยปี ทีน่ี้มสีนิคา้สารพัดชนดิทัง้สนิคา้พืน้เมอืง สนิคา้น าเขา้ ของทีร่ะลกึ 
อาหาร เครือ่งดืม่ ตา่ง ๆ และสนิคา้ก็อบแบรนดย์อดฮติตา่งๆ 
บรกิารอาหารกลางวนัทกุทา่น ดว้ยขนมปงัเวยีดนาม ทา่นละ 1 ชิน้ บรกิารทีส่นามบนิ 
ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน TAN SON NHAT โฮจมินิห ์

18.00 น. ออกเดนิทางจากเมอืงโฮจมินิห ์กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิ แอรเ์อเชยี (FD) เทีย่วบนิที ่
FD655 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง)   

19.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
 

(โปรดอา่นรายละเอยีดใหค้รบถว้นกอ่นท าการจอง) 



 

 

 
อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว  

01-04 มกราคม 2566 14,999 14,999 4,500 

06-09 มกราคม 2566 12,999 12,999 4,500 

13-16 มกราคม 2566 12,999 12,999 4,500 

22-25 มกราคม 2566 15,999 15,999 4,500 

25-28 มกราคม 2566 15,999 15,999 4,500 

03-06 กมุภาพนัธ ์2566 12,999 12,999 4,500 

10-13 กมุภาพนัธ ์2566 13,999 13,999 4,500 

17-20 กมุภาพนัธ ์2566 12,999 12,999 4,500 

24-27 กมุภาพนัธ ์2566 12,999 12,999 4,500 

03-06 มนีาคม 2566 15,999 15,999 4,500 

05-08 มนีาคม 2566 13,999 13,999 4,500 

10-13 มนีาคม 2566 12,999 12,999 4,500 

17-20 มนีาคม 2566 13,999 13,999 4,500 

*** จอยแลนด ์ไมเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ หกัออก 3,000 บาทตอ่ทา่น *** 

ราคาเด็กทารก อายตุ า่กวา่ 2 ปี 4,900 บาท 

ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 
ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  

 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารไป-กลับ ตามรายการทีร่ะบ ุ(รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และธรรมเนยีมเชือ้เพลงิ) 
 คา่สมัภาระน ้าหนักท่านละ 20 กก. / ถอืขึน้เครือ่ง 7 กก. 
 คา่โรงแรมทีพั่กหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่  
ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  

ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 
 

สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 
 
 



 

 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่วระหวา่งการเดนิทางวงเงนิประกันทา่นละ 1,000,000 

บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ **คา่ประกันอบุตัเิหตแุละคา่รักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีที่
ไดรั้บอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตัวและไมคุ่ม้ครองโรค
ประจ าตัวของผูเ้ดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกี

ครัง้ (เนื่องจากทางเวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซี่าเขา้ประเทศใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ี่
ประสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศเวยีดนามไมเ่กนิ 30 วนั) 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับชาวตา่งชาต ิทีไ่มไ่ดรั้บการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศ
เวยีดนาม 

 คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืรายการทัวร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศัพท ์

ฯลฯ 
 คา่ปรับส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด  
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  
 ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทรปิ  คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึ

พอใจของทา่น 

 
เง ือ่นไขการออกเดนิทาง 

ในแตล่ะเสน้ทางจะมกีารก าหนดผูเ้ดนิทางขัน้ต า่ของการออกเดนิทาง โดยในทัวรน์ี้ ก าหนดใหม้ี
ผูเ้ดนิทางขัน้ต ่า 20 ท่าน หากมผีูเ้ดนิทางไม่ถงึทีก่ าหนด บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิม่ค่า
ทัวร ์หรอื เลือ่นการเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากทา่นมไีฟลท์บนิภายในประเทศแตม่ไิด ้
แจง้ใหเ้ราทราบลว่งหนา้กอ่นทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ ดังนัน้กรณุาสอบถามยนืยัน
การออกเดนิทางกอ่นจองไฟลบ์นิภายในประเทศทกุครัง้ 
 

 หากกรุ๊ปคอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 
หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางแลว้นั้น ท่านจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิด
เหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อันเนื่องมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ประกอบจากตัวเลขการ
จองการเดนิทางของทา่น หากทา่นถอนตัวออก ท าใหก้รุ๊ปมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจท าให ้
กรุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ดังนัน้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิม์อินุญาตใหเ้ลือ่นวันเดนิทาง
ใดๆ ไดทั้ง้ส ิน้และเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดตามจ านวนเงนิของราคาทัวร ์ 
 

 การช าระเงนิหมายถงึการยนืยันจ านวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรับเปลีย่นได ้  
การช าระเงนิเขา้มานัน้ หมายถงึท่านไดย้อมรับขอ้เสนอและยนืยันจ านวนตามทีท่่านไดจ้องเขา้
มา หากท่านช าระเงนิเขา้มาแลว้จะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงจ านวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมี
ความจ าเป็นจะตอ้งเปลี่ยนแปลงท่านจะยนิยอมใหท้างบริษัทฯ คดิค่าใชจ้่ายที่ทางบริษัท
เสยีหาย รวมถงึคา่เสยีเวลาในการขาย อยา่งนอ้ยทีส่ดุเทา่จ านวนเงนิมัดจ า ทัง้นีทั้ง้นัน้ใหเ้ป็นไป
ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯ  
 

เง ือ่นไขการจอง การส ารองทีน่ ัง่ และการช าระเงนิ 
 กรุณาเตรยีมเงนิมดัจ าท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 2-3 

วัน กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่า
ทัวรเ์ต็มจ านวน  



 

 

 การช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน ท่านควร
จัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของ
คา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 เมือ่ท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและ
ขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมดนีแ้ลว้ 

 สง่รายชือ่ส ารองที่น่ัง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) [หากไม่สง่ส าเนา
หนังสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายอันเกดิ
จากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิทัง้ส ิน้ 

 หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่อ่น
ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรค
ประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน 
ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทาง
เป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 
(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

 หากมีการยกเลกิการเดนิทางโดยไม่ใช่ความผดิของบรษัิททัวร์ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่
รับผดิชอบ และไม่คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ เช่น สถานทูต
ปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่ง
นอ้ย 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่สว่น
ใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่
กับชว่งพเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรุณาสอบถามกับ
เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 

หมายเหต ุ
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊

ไดอ้ย่างนอ้ย 20 ท่าน ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้
ตอ้งการ 

 ในกรณีท่านเดนิทางมาถงึสถานทีนั่ดพบชา้กวา่เวลานัดหมายเกนิกวา่ 1 ชั่วโมง ดว้ยเหตอุันใดก็
ตามแต่ ทางบรษัิทฯจะถือว่าท่านสละสทิธกิารเดนิทาง และไม่ตดิใจเรียกรอ้งขอเงนิคนืใดๆ 
ทัง้ส ิน้  

 ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ หากทา่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมว่า่จะดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม 
ไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัเดนิทางหรอืคนืเงนิได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุ
ตา่งๆ  

 รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารอง
โรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึง่อาจจะ
ปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  



 

 

 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพัก
ส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้
ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่
เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพัก
เดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

 บรกิารน ้าดืม่ทา่นวนัละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วนั 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็น
สดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บ
ทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิัยบางประการ เชน่ การลา่ชา้จาก
สายการบนิ การปิดดา่นเขา้-ออกเมอืง การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

 หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ 
เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบรษัิทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทสแบบเหมาขาด
กอ่นออกเดนิทางแลว้  

 หากเกดิทรัพยส์นิสญูหายจากการโจรกรรมหรอืเกดิอุบัตเิหตุสูญหายที่เกดิจากความประมาณ
ของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธคิวามรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้   

 หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดอืน บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบหากอายเุหลอื
ไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่
วา่เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 
 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


