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

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

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

 
 

 
09.15 น. เดินทางถึง สนามบิน Tan Son Nhat นครโฮจิมินห์ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที่เรียบร้อยแลว้ (เวลาท้องถิ่น
ที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) น าท่านเดินทางดว้ยรถโคช้ปรับอากาศเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองนครโฮจิมินห์ 
น าท่านออกเดินทางสู่ มุยเน่จังหวัดฟานเทียด (PhanThiet) ระยะทางประมาณ 
250 ก.ม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) ระหว่างทางท่านจะไดช้มธรรมชาติ 
วิถีชีวิตของชาวเวียดนาม ชาวบา้นจะประกอบอาชีพ ท าไร่ ท าสวน เป็นวิถิชีวิตที่
เรียบง่าย ส่ิงที่ท่านจะไดสั้มผสัคือ การจราจรที่คบัคัง่เต็มไปดว้ยจกัรยานยนต ์ใน
เมืองโฮจิมินห์ซิต้ีที่มีมากที่สุดในโลก ประมาณ 7 ลา้นคนั ส่ิงแรกที่จะติดตราตรึง
ใจและคงอยูใ่นโสตประสาทคุณมิรู้ลืมคือ "เสียงแตรรถ" หลงัจากนั้นเมื่อเดินทาง
ถึงจังหวดัฟานเทียด หรือเรียกอีก ช่ือว่า “มุยเน่”บรรยากาศคล้าย เกาะช้างใน
เมืองไทย 
เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นชมและสัมผสั ความย่ิงใหญ่เม็ดทรายละเอียดสีขาวมองของ ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) แถมฟรีค่ารถจ๊ิฟ หรือที่
เรียกว่าทะเลทรายขาวทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามหรือ ซาฮาร่า แห่งเวียดนาม  
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น าท่านชมความงดงามของ ทะเลทรายแดง (Red Sand  Dune) สถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงมากและอยู่ใกลช้ายทะเลเม็ดทราย
ละเอียดสีแดงละเอียดราวกบัแป้ง เนินทรายจะเปลี่ยนรูปร่างไปตามแรงลมที่พดัผ่าน เที่ยวชมทะเลทราย พาชม ล าธารนางฟ้า Fairy 

Stream ล าธารน ้ าสายเล็กๆที่ไหลลดัเลาะผ่านโตรกหน้าผาไปยงัทะเล ดินในบริเวณล าธารที่น ้าไหลผ่านไปมีลกัษณะเน้ือละเอียด
เป็นดินสีแดงอมส้ม ตดักบัเมฆขาว  
ค ่า        บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูอาหาร SEA FOOD 
น าท่านเขา้สู่ที่พกั TIENDAT MUINE / BLUE BAY หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว ของมาตรฐานเวียดนาม 
(โรงแรมที่ระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมที่เขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 

     
 

วันที่สอง ดาลัด • น ้าตกดาตันลา • นั่งรถ ROLLER COASTER • สวนดอกไม้เมืองหนาว • นั่งรถม้า • จัตุรัสลามเวียน • ทะเลสาบ
ซวนฮวาง • ช้อปป้ิงตลาดไนท์บาร์ซ่า        (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
จากนั้น ออกเดินทางสู่เมือง ดาลัด ระยะทางประมาณ 180 ก.ม.(ประมาณ 4 ชม.) ระหว่างทางท่านจะไดส้ัมผสับรรยากาศ
รอบๆขุนเขา ไปเร่ือยๆซ่ึงท่านจะเห็นไร่แกว้มงักรไร่กาแฟซ่ึงเส้นทางที่น าท่านไปจะผ่านเขาหลายลูกเป็นเส้นทางที่สะดวกสบาย 
เมื่อเดินทางถึง ดาลดั ซ่ึงเป็นเมืองที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นเมืองแห่ง “ปารีสตะวนัออก” เมืองแห่งดอกไม ้เมืองแห่งดอกไมผ้ลิ เมืองแห่ง
ความรัก “ ท่านจะได้สัมผสักบับรรยากาศอันหนาวเย็น เพราะเมืองน้ีอยู่บนเขาสูงถึง 1500 เมตรจากระดับน ้ าทะเล เลยได้เป็น
สถานที่พกัร้อนของชาวฝร่ังเศส ตั้งแต่สมัยอาณานิคมฝร่ังเศสเป็น 100 ปี แล้ว ท่านจะได้สัมผสักับธรรมชาติสวยงามและชม
สถาปัตยกรรมแบบทั้งสมยัเก่าและสมยัใหม่ลอ้มรอบดว้ยทิวทศัน์สนเป็นหมู่บา้นที่เต็มไปดว้ยสีสันสวยงาม หลายหลากสีเหมือน
ลูกกวาด เป็นเมืองแห่งโรแมนติค เหมาะส าหรับคู่รัก หรือท่านที่ตอ้งการไปพกัในเมืองที่สงบ บรรยากาศดีๆ เมืองดาลัดอากาศจะ
หนาวตลอดทั้งปีโดยเฉพาะ ช่วงเดือน ตุลาคม – มีนาคม และจะมีการจดัเทศกาลดอกไม ้ทุกๆเดือน ธันวาคมของทุกปี บางเดือน
ท่านจะเห็นดอกซากุระที่เมืองดาลดั  
เที่ยง            บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ น ้าตกDATANLA ซ่ึงเป็นน ้าตกที่ขนาดไม่ใหญ่มากแต่สวยงาม และสนุกสนานกับกิจกรรมสุดพิเศษ!! ทุกท่านจะ
ได้นั่ง ROLLER COASTER ลงไปชมน ้าตกท่านจะไดรั้บประสบการณ์แปลกใหม่ที่ไม่ควรพลาด 
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จากนั้นน าท่านเที่ยวชม สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลดั ตั้งอยูท่างทิศใตข้องทะเลสาบชวนฮวางบนถนนฟูดงเตียนหวุง ดาลดัไดรั้บการ
ขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งดอกไม ้ที่น่ีจะมีดอกไมบ้านสะพร่ังตลอดปี สวนดอกไมเ้มืองหนาวแห่งน้ีสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2409 เพื่อให้
ปรึกษาดา้นการเกษตรกรทางภาคใต ้ ต่อมาไดท้ าการรวมรวบพรรณไมม้ากมายทั้งไมด้อก ไมป้ระดบั ไมต้น้ และกลว้ยไมพ้นัธ์ุต่าง 
ๆ ซ่ึงกลว้ยไมต้ดัดอกจ านวนมากถูกส่งออกจากดาลดั นอกจากดอกไม ้พืชผกัเมืองหนาวกอ้สามารถปลูกไดดี้ไม่แพก้นั ท าให้ดาลดั
เป็นแหล่งผลิตพืชผกัเมืองหนาวของประเทศ 

  
จากนั้นน าท่านนั่งรถม้าชมเมืองดาลดั ณ จัตุรัสลามเวียน ลานคนเดินที่มีพ้ืนที่รวม 72,000 ตารางเมตร เป็นศูนยก์ลางของวยัรุ่นหรือ
จุดนัดพบของคนเวียดนามที่จะมาท ากิจกรรมต่างๆร่วมกนั จุดเด่นของลานแห่งน้ีคือมีสถาปัตยกรรมเด่น ๆ  2 อย่างคือ The Giant 

Wild Sunflowers ตั้งตระหง่านอยู ่โดยสร้างเป็นโดมดอกทานตะวนั โดยดา้นล่างจะมีห้าง BIG C เปิดให้บริการอยู ่และโดมที่สอง
คือ The Giant  Artichoke  สร้างเป็นโดมดอกอาร์ติกโชคซ่ึงเป็นดอกไมป้ระจ าเมืองดาลดั ซ่ึงภายในจะเป็นร้านกาแฟน่ารักๆที่มี
ช่ือว่า Doha Café และท่านยงัสามารถมองเห็นทะเลสาบซวนฮวาง (Xuan Huong Lake) ไดจ้ากมุมน้ีอีกดว้ย   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ค ่า        บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  ให้ท่านได้ลิม้ลองไวน์แดงเมืองดาลัด ท่านละ 1 แก้ว 
หลงัอาหารน าท่าน ช้อปป้ิงตลาดไนท์บาร์ซ่าของเมืองดาลดั ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้นานาชนิด อาทิ ดอกไม,้ เส้ือกนัหนาว,ผลไม้
ฤดูหนาวทั้งสดและแห้ง, ผกันานาชนิด, ขนมพ้ืนเมือง, กาแฟและชา เป็นตน้ 
สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ที่พกั KING HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ของมาตรฐานเวียดนาม 
(โรงแรมที่ระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมที่เขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 
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วันที่สาม นั่งกระเช้า • วัดต๊ักลัม • Crazy house  • พระราชวังฤดูร้อน • ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย • สวนแห่งแสงที่ดาลัด • ช้อปป้ิง
ตลาดไนท์บาร์ซ่า          (เช้า/กลางวัน/เย็น)          

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
น าท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวทิวทศัน์เมืองดาลดัจากมุมสูงและน าท่านไหวพ้ระที่วัดต๊ักลัม(Truc Lam)วดัพุทธในนิกายเซน (ZEN) 
แบบญี่ปุ่ น ภายในวดัตกแต่งสวยงามดว้ยสวนดอกไม ้ 

  
จากนั้น น าท่านเขา้ชม บ้านเพี้ยน (Crazy House)บา้นสไตล์แปลกๆที่ออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนที่  2 ของ
เวียดนาม ซ่ึงเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝร่ังเศสโดยไดแ้รงบนัดาลใจจากนิยายเร่ืองดงั “Alice in Wonderland” 

  
จากนั้นน าท่านเที่ยวชม พระราชวังฤดูร้อนบ๋าวได๋ (DinhBao Dai)ของจกัรพรรดิองค์สุดทา้ยของเวียดนามประทบัของกษตัริยเ์บ๋า
ได๋จกัรพรรดิองค์สุดทา้ยของประเทศเวียดนามในยามที่พระองคเ์สด็จแปรพระราชฐานมา ณ เมืองดาลดั ที่น่ีนับว่าเป็นพระราชวงั
หลงัสุดทา้ยที่สร้างขึ้นในสมยัฝร่ังเศสเรืองอ านาจอีกดว้ย  
เที่ยง            บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเที่ยวชม ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย ที่เบ่งบานอยู่เต็มพ้ืนที่ ซ่ึงถือว่าสวนไฮเดรนเยียแห่งน้ีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอนัดบัตน้ๆที่ดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเย่ียมชมไดเ้ป็นอย่างดี และให้ท่านเพลิดเพลินเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศัย และถ่ายรูปชุดชิคกบั 
บันไดสวรรค์ ที่เป็นจุดยอดนิยมที่นกัท่องเที่ยวชอบมาถ่ายรูปเช็คอินกนัอีกดว้ย 
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จากนั้น  น าท่านชมความสวยงามของ สวนแห่งแสงที่ดาลัด (Lumiere 

Light Garden)  ตอนน้ีดาลัดเพ่ิงจะปรากฎตัวในรูปแบบการแสดงแสงที่
ทนัสมยัที่สุดแห่งหน่ึง Lumiere Dalat สวนแห่งแสง ไดรู้้จกัที่เป็น “หอศิลป์ 
ศูนยร์วมความบนัเทิง” แห่งแรกในเวียดนามที่มีพ้ืนที่รวมกว่า 2,000 ตาราง
เมตร ผูเ้ขา้ร่วมสามารถโตต้อบโดยตรงและสัมผสักบักิจกรรมในแต่ละห้อง
และสามารถบันทึกคลิปหรือถ่ายรูปเป็นที่ระลึก โดยมีห้องต่างๆ เช่น การ
ผจญภยัในจกัรวาล ,ห้องหลอกลวงความจริง, บา้นบอลยกัษ์ใหญ่ , เขาวงกต
แสง ,หันหลงักลบัดว้ยตะเกียงวิเศษ ฯลฯ จุดหมายปลายทางที่ไม่ควรพลาด
ส าหรับผูม้าเยือนเมืองดาลดั 
เย็น   บริการอาหารเย็น แบบ BBQ BUFFET 

  
 

หลงัอาหารน าท่าน ช้อปป้ิงตลาดไนท์บาร์ซ่า ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้นานาชนิด อาทิ ดอกไม,้ เส้ือกนัหนาว,ผลไมฤ้ดูหนาวทั้งสด
และแห้ง, ผกันานาชนิด, ขนมพ้ืนเมือง, กาแฟและชา เป็นตน้ 
สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ที่พกั KING HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ของมาตรฐานเวียดนามวันที่ส่ี   
(โรงแรมที่ระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมที่เขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 

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

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าท่านออกเดินทางกลบัสู่นครโฮจิมินห์ โดยรถโคช้ปรับอากาศจากดาลดั สู่นครโฮจิมินท์  
เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น น าท่านชม โบสถ์นอร์ธเธอดัม อายุกว่า100 ปีก่อสร้างแบบNEO-ROMAN นับเป็นสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์แบบ
ที่สุดแห่งหน่ึงของโฮจิมินห์ซิต้ีชมความงดงามของสถาปัตยกรรมตะวนัตกปัจจุบนัใช้เป็นหอสวดมนตส์ าหรับผูท้ี่เป็นคริสตศ์าสนิก
ชนเชิญท่านถ่ายภาพไวเ้ป็นที่ระลึก น าท่านชมที่ท าการไปรษณีย์กลางที่มีลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล 
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จากนั้น  น าท่านชอ้ปป้ิงที่ ตลาดเบนถัน ตลาดสินคา้พ้ืนเมอืงเช่น รองเทา้ คริสตลั กระเป๋า ของที่ระลึกส่ิงของเคร่ืองใชต่้าง ๆ 
มากมาย  
เย็น  บริการขนมปังเวียดนาม ขนมปังบัน๋หมี่นั้น ถือก าเนิดในเวียดนาม แต่โด่งดงัเป็นที่รู้จกัไปทัว่โลก โดยเฉพาะที่ประเทศ
ฝร่ังเศสชาติที่เคยเป็น “เจา้เขา้ครอง” ของเวียดนาม ในอดีต บาแก็ตต ์หรือขนมปังฝร่ังเศส ตน้คิดเป็นของคนฝร่ังเศสก็จริง แต่คิดขึ้น
เพราะใน “อูนิออง อินโดชินัวส์” อินโดจีนของฝร่ังเศส เพ่ือเป็นเสบียงให้กบัทหารที่ปฏิบติัหนา้ที่ในอาณานิคมแห่งน้ี ตามค าบอก
เล่าของ “เอริกา ปีเตอร์ส” นกัประวตัิศาสตร์อาหารระดบัด๊อกเตอร์ชาวอเมริกนั                                                                                                                                
ได้เวลาสมควรน าท่านเดินสู่ สนามบินTan Son Nhat 

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

...................................................................................................... 
หมายเหตุ : 
1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การเปลีย่นแปลงไฟล์ท
บินรวมถึงเวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจ
คนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ หรือ สภาพอากาศแปรปรวน หรือ เกิดเหตุภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ การปิดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆรวมถึงร้านอาหารโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัทฯ (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
2. อาหารท้องถิ่น รูปแบบ วัตถุดิบและรสชาติจะเป็นไปตามรสนยิมของคนท้องถิ่น ซ่ึงลกูค้าจะต้องยอมรับในรสชาติของ
อาหาร 
3. โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมทีน่ าเสนอเบ้ืองต้นเท่านั้น ซ่ึงอาจมกีารเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะ
เป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน 
4. ลูกค้าจะต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ เพื่อประโยชน์ของท่านเองและบุคคลอื่น 
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบัุติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเอง หรือ ในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 
6. รูปภาพในโปรแกรมเป็นรูปภาพเพื่อใช้ประกอบการโฆษณาเท่านั้น 

**ทั้งน้ี ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางทุกหน้าอย่างถี่ถ้วน หากลูกค้าจ่ายเงินมัดจ าแล้ว  
ทางบริษัทฯจะถือว่าลูกค้ายอมรับในเง่ือนไขท้ังหมด** 

อัตราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

ตารางวันเดินทางราคาทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุ่ยเน่ ดาลดั 4 วัน 3 คืน บิน FD 

เร่ิมเดินทาง จ านวน ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง จอยแลนด์ 
(ราคาไม่รวมตัว๋) 

พักเดี่ยว 

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

26 - 29 มี.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 
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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 (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพกัห้องเดี่ยว) 
✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมือ้หรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
✓ ค่าระวางน ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 
✓ ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเทีย่วตามรายการ 
✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่
คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 
✓ ภาษีน ้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 
✓ ค่าบริการนั่งรถจ๊ิบฟรีที่ทะเลทรายมุ่ยเน่ 
✓ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมทีส่ั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 
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 ค่าใช้จ่ายอันเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อบัุติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกู
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ1,000บาท/ทริป/ลกูทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลกิทัวร์ 

การจองทัวร์ : 
• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 10,000 บาท ส่วนที่เหลอืช าระทันทก่ีอนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 
20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 30 วัน) 

• กรุณาช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน ในกรณีที่ค่าทัวร์มรีาคา ต ่ากว่า 10,000 บาท  

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด  

• ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจ าทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

• ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 
• ยกเลกิหรือเลือ่นการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณี
วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยดึเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

• ยกเลกิการเดนิทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

• ยกเลกิการเดนิทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

กรณีเจ็บป่วย :  
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท าการเลื่อน            
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็น
จริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน 
บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านขึน้ไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือ
ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

• กรณีที่ท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออก
ต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ
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ใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่ าท่านยอมรับใน
เง่ือนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น
ส าคัญ 
➢ หนังสือเดินทางต้องมอีายกุารใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ท่องเที่ยว
เท่านั้น (หนงัสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดนิทาง
ได้ ) 
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถกูปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจาก
ไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไข
นี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเทีย่ว(ซ่ึงลกูค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการ
ช าระเหมาขาด 
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 
➢ กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 
➢ ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดนิทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน
ช่ือได้ 
➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 
➢ กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 
➢ ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน า้ การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราป๊ัมลายการ์ตูน ที่ไม่ใช่
การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดนิทางทุกคร้ัง หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-
ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
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➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรทีท่ าให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้องท าพาสปอร์ตเล่ม
ใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  
➢ กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
➢ กรณี “หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
➢ การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพือ่เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ 
ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบ
และยอมรับเง่ือนไขดังกล่าวแล้ว 
➢ อาหารทีป่ระเทศเวียดนาม ได้รับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและอาหารทะเลก็จะ
เป็นขนาดของตามประเทศเวยีดนาม  
 
 
 

รายละเอียดห้องพักที่ประเทศเวยีดนาม 
➢ ห้องพักแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double)และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple 
Room)ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1เตียงใหญ่กับ 1เตียงเสริม 
➢ โรงแรมในเวียดนามห้องที่เป็นห้องเดีย่วอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน ้าบางโรงแรมแต่ละช้ันจะมีเพียง
ไม่กี่ห้องซ่ึงในกรณีมาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไม่ได้ติดกันและอาจจะได้คนละช้ันและบางโรงแรมอาจจะไม่มี
ลิฟต์ซ่ึงขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ 
แล้วจึงมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 


