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เทีย่วเวยีดนามใตส้ดุคุม้ เก็บทกุจดุไฮไลท ์
บนิภายใน 1 ขา ไมต่อ้งน ัง่รถไกล 

พกัหร ู4 ดาวเมอืงดาลทั  พกัโฮจมินิห+์มยุเน ่3 ดาว 
ขึน้กระเชา้ชมววิเมอืงดาลทั ตะลยุทะเลทราย เมอืงมยุเน ่ 

น ัง่รถราง Roller Coaster ชมน า้ตกดาทนัลา 
ราคาทวัรร์วมคา่รถจิป๊ตะลยุทะเลทราย !! 

สดุฟินรบัประทานอาหาร-ลอ่งเรอืแมน่ า้ไซง่อ่น  
(มบีรกิาร Snack box บนเครือ่ง ไป-กลบั) 

 
หมายเหต ุ
หากท่านมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณา
สอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิ
ประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ 
ไม่ว่าจะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมี
การเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคุมของทางสายการ
บนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการ
ควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ 
จะคอนเฟิรม์กรุป้ ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 
 
 

วนัที ่1  สนามบนิสวุรรณภมู-ิสนามบนิ TAN SON NHAT เมอืงโฮจมินิห ์
13.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิสุวรรณภูม ิ

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ BAMBOO AIRWAYS (QH) โดยท่านจะพบกับเจา้หนา้ที่ส่ง
ทัวรแ์ละหัวหนา้ทัวร ์ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ แจกเอกสารการเดนิทาง และอ านวย
ความสะดวกทา่น ขณะเช็คอนิและโหลดสมัภาระ  

 
เนือ่งจากต ัว๋เครือ่งบนิของคณะเป็นต ัว๋กรุป๊ระบบ Random ไมส่ามารถเลอืกทีน่ ัง่ได ้
ทีน่ ัง่อาจจะไมไ่ดน้ ัง่ตดิกนั และไมส่ามารถเลอืกชว่งทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิไดใ้นคณะ 
ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขของสายการบนิ 
 

16.35 น. ออกเดนิทางสู ่นครโฮจมินิห ์ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิ BAMBOO AIRWAYS 
(QH) เทีย่วบนิที ่QH326 บรกิาร snack box (1) 

18.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิ TAN SON NHAT นครโฮจมินิห  ์ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการ
ตรวจคนเขา้เมอืง และศุลกากรตามขัน้ตอน (เวลาทอ้งถิน่ประเทศเวยีดนามเหมอืนกบั
เวลาทอ้งถิน่ประเทศไทย) 
เดนิทางต ัง้แต ่5 พฤศจกิายน 2565 เป็นตน้ไป มกีารปรบัเปลีย่นตารางการบนิเป็น  
BKK-SGN 12.00-13.25 (คณะพรอ้มกนั 09.00 น.) 

เย็น       บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (2) 
ทีพ่กั THIEN TUNG HOTEL / SONET HOTEL / HAPPY LIFE  
หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 
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วนัที ่2  นครโฮจมินิห-์วดัเทยีนหาว-เมอืงมยุเน-่ทะเลทรายแดง-ล าธารนางฟ้า 
    ทะเลทรายขาว เมอืงมยุเน ่
เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

น าท่านเดนิทางผ่านย่านไชน่าทาวน ์ชมชวีติความเป็นอยู่
ของชาวจีนในเวียดนาม ชมวดัเทยีนหาว วัดจีนในเขตนี้ที่
สรา้งอุทศิใหก้ับเทพีเทียนหาว ชาวเวียดนามเชือ่ว่าเทพ มี
กอ้นเมฆเป็นพาหนะ เพื่อช่วยคุม้ครองผูค้นใหร้อดพน้จาก
อันตรายจากมหาสมุทรทัง้ปวง หลังจากนัน้น าท่านเดนิทาง
สู่เมืองมุยเน่ ตั ้งอยู่ชายฝ่ังทะเลของจังหวัด  BINH 
THUAN ในภูมภิาคใต ้ของประเทศเวียดนาม เป็นเมือง
ตากอากาศชายทะเลในจังหวัดบิญ่ถ่วนทางภาคตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศเวียดนาม 
ตัง้อยู่ใกลก้ับฟานเทีย้ต เมอืงหลักของจังหวัด (ระยะทางประมาณ 200 กม.ใชเ้วลาในการ
เดนิทางประมาณ 4 ชม.) 

กลางวนั        บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมุยเน่ ในจังหวัดฟานเทยีต เป็นเมืองชายทะเลตากอากาศและ
แหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและมีชือ่เสียงทางภาคใตข้องเวียดนาม ระหว่างการ
เดนิทางใหท้่านไดช้มธรรมชาตแิละวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวเวยีดนาม น าท่านสัมผัส
อากาศบรสิทุธิ ์ณ ทา่เรอืมุยเน ่ทีอ่บอวนไปดว้ยบรรยากาศแบบชาวประมงเวยีดนามแท ้ๆ  
ซึง่กลับเขา้ฝ่ังหลังออกหาปลาในยามค ่าคนื น าท่านเดนิทางสู ่ทะเลทรายขาว กองเนิน
ภูเขาทรายสขีาวกระจ่างตากวา้งใหญ่สดุสายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพยีงผนืทรายและ
ทอ้งฟ้าเท่านั้น ไม่ไกลกันมีแหล่งน ้าจืด (โอเอซสิ) ส าหรับใหนั้กท่องเที่ยวใชพ้ักผ่อน  
ถ่ายรูป และชมววิ ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบักจิกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็น น่ังรถจี๊ป หรอื
รถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกับการเล่นแซนดด์ูนลืน่ไถลจากจากเนินทรายสงู
กว่า 40 เมตรกจิกรรม (รวมคา่กจิกรรมรถน ัง่จ ิป๊เรยีบรอ้ยแลว้ รถจิป๊ โดยสารได ้5-6 
ทา่น/1คนั) จากนัน้น าท่านชม ทะเลทรายแดง ทีเ่กดิจากการรวมตัวกันของทรายสชีมพู
แดงจนเป็นลานทรายกวา้งทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงมุยเน่ แลว้น าท่านชม “แกรนดแ์คนยอ่น
แหง่เวยีดนาม” ล าธาร FAIRY STREAM ทีเ่กดิจากการกัดเซาะของน ้าและลมเป็นล า
ธารลกึกวา่ 20 เมตร เปิดใหเ้ห็นชัน้ของดนิและทรายหลากส ีซึง่ทัง้หมดลว้นเกดิขึน้เองตาม
ธรรมชาต ิ

เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (5) 
ทีพ่กั TIEN DAT RESORT / OCEAN PALACE RESORT หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 
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วนัที ่3  เมอืงมยุเน-่เมอืงดาลดั-น า้ตกดาตนัลา-บา้นเพีย้น-พระราชวงัฤดรูอ้น 
    น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า วดัต ัก๊ลมั-สวนแหง่แสงทีด่าลดั-ดาลดั ไนทม์ารเ์ก็ต   
เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดาลัดประเทศเวยีดนาม (ระยะทางประมาณ 150 กม.ใชเ้วลา
ในการเดนิทางประมาณ 3 ชม.) เมอืงดาลทั เป็นเมอืงตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีงและโรแมนติ
กของเวียดนาม โอบลอ้มไปดว้ยขุนเขา แมกไมน้านาพันธุ์ และทะเลสาบ เมืองดาลัทมี
อณุหภูม ิ15-25 องศาตลอดทัง้ปี เมอืงดาลัทมสีวนดอกไมต้่างๆ อาคารบา้นเรอืน สิง่ปลูก
สรา้งรปูแบบสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสมากมาย น าทา่นน ัง่รถราง (Roller Coaster) ผา่นผนื
ป่าอันร่มรื่นสู่หุบเขาเบื้องล่าง เพื่อชมและสัมผัสกับความสวยงามของ น า้ตกดาทนัลา 
(Thac Datanla) อกีหนึง่สถานทีท่อ่งเทีย่วยอดนยิมของเมอืงดาลัดทีไ่มค่วรพลาด 

กลางวนั        บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 
น าทา่นสู ่สถานกีระเชา้ไฟฟ้า เคเบลิคาร ์กระเชา้ไฟฟ้าแหง่น้ีเป็นกระเชา้ไฟฟ้าทีท่ันสมัย
ทีสุ่ดของประเทศเวยีดนาม และมคีวามปลอดภัยสูงทีสุ่ด ท่านจะไดช้มววิของเมอืงดาลัด  
ทีม่องเห็นไดท้ัง้เมอืง น าท่านชมวดัติก๊ลมั เป็นวัดทีส่รา้งอยู่บนเนนิเขาเหนือ ทะเลสาบเต
วยีนลาม แวดลอ้มไปดว้ยใบไมด้อกไม ้นานาพันธุ ์กับทวิสนทีย่นืตน้ตระหง่านปกคลุมทุก
หบุเขา น าทา่นเขา้ชมบา้นเพีย้น (Crazy House) บา้นสไตลแ์ปลกๆทีอ่อกแบบโดยฝีมอื
ลูกสาวประธานาธบิดคีนที ่2 ของเวยีดนาม ซึง่เรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรั่งเศส โดย
ไดแ้รงบันดาลใจจากนยิายเรือ่งดัง “ Alice in Wonderland ’’ จากนัน้น าทา่นเทีย่วชม สวน
ดอกไมเ้มอืงหนาว หรือ DALAT FLOWER GRADENS ไดร้ับการขนานนามใหเ้ป็นเมอืง
แห่งดอกไม ้มดีอกไมบ้านสะพรั่งไปทั่วเมอืงตลอดทัง้ปี ไม่ว่าจะเป็นไมด้อก ไมป้ระดับ ไม ้
ยนืตน้ และกลว้ยไม ้ทีม่มีากมาย จากนัน้น าท่านชม พระราชวงัฤดูรอ้น พระราชวังตาก
อากาศของกษัตริย์เบ๋าได๋ จักรพรรดิ์องค์สุดทา้ยของเวียดนาม ซึง่สถานที่แห่งนี้เป็น
พระราชวังสุดทา้ย ที่สรา้งขึ้นในสมัยเรืองอ านาจของฝรั่งเศส ก่อนที่จะเกิดสงคราม
เวยีดนาม แลว้ท าใหจ้ักรพรรดเิบ๋าได๋ ตอ้งลีภ้ัยไปอยู่ฝรั่งเศส แลว้ไม่ไดก้ลับมาเหยยีบผนื
แผ่นดนิบา้นเกดิอกีเลย น าท่านชมความสวยงามของ สวนแหง่แสงทีด่าลดั (Lumiere 
Light Garden) รูปแบบการแสดงแสงที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่ง Lumiere Dalat สวน
แห่งนี้เป็น “หอศลิป์ ศูนยร์วมความบันเทงิ” แห่งแรกในเวยีดนามทีม่พีื้นทีร่วมกว่า 2,000 
ตารางเมตร ผูเ้ขา้ร่วมสามารถโตต้อบโดยตรงและสัมผัสกับกจิกรรมในแต่ละหอ้งและ
สามารถบันทกึคลปิหรือถ่ายรูปเป็นที่ระลกึ โดยมหีอ้งต่างๆ เชน่ การผจญภัยในจักรวาล ,
หอ้งหลอกลวงความจรงิ, บา้นบอลยักษ์ใหญ่ , เขาวงกตแสง ,หันหลังกลับดว้ยตะเกยีง
วเิศษ ฯลฯ จดุหมายปลายทางทีไ่มค่วรพลาดส าหรับผูม้าเยอืนเมอืงดาลัด 

เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (8) 
หลังจากรับประทานอาหารน าท่านเดนิเล่นตลาด ดาลดั ไนทม์ารเ์ก็ต กลางคนื เมอืงดาลัด ให ้
ทา่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง ของทีร่ะลกึ และชมิอาหารพืน้เมอืงตามอัธยาศัย 
ทีพ่กั LA SAPINETTE /  MARI GOLD  ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
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วนัที ่4  เมอืงดาลดั-สวนดอกไมไ้ฮเดรนเยยี-สถานรีถไฟฟ้าเกา่-วดัลงิเฟือก  
    วดัมมีงักร เมอืงโฮจมินิหซ์ติ ี-้โบสถน์อรท์เทอดาม-ไปรษณียก์ลาง  
    ตลาดเบน๋ถ ัน่  ลอ่งเรอืบนแมน่ า้ไซงอ่น 

เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 
น าท่านชมความสวยงามของสวนดอกไมไ้ฮเดรนเยยีทีเ่บ่งบานอยู่เต็มพื้นที่ ซึง่ถอืว่าสวนไฮ
เดรนเยยีแห่งนี้เป็นสถานทีท่่องเทีย่วอันดับตน้ๆทีด่งึดูดนักท่องเทีย่วใหเ้ดนิทางมาเยีย่มชมได ้
เป็นอย่างดี และใหท้่านเพลดิเพลนิเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จากนั้นพาชมสถานี
รถไฟฟ้าเกา่ สถาปัตยกรรมยคุโคโลเนียลสไตลฝ์รั่งเศส ทีถู่กสรา้งขึน้มาในชว่ง ปี1932 หลังจาก
นั้นเดนิทางสู่ วัดลงิเฟือก เป็นวัดที่มีมังกรยาว 49 เมตรท าจากขวดแกว้ 12,000 ขวด มีความ
สวยงาม และมเีจดยี ์Linh Phuoc เป็นภาพวาดสถาปัตยกรรมแบบพเิศษของเมอืงดาลัต 

เทีย่ง       บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปสู ่ทา่อากาศ เลยีน เคอืง เพือ่เดนิทางกลับนครโฮจมินิห ์น าทา่น
ตรวจเชค็เอกสารและสมัภาระ  

14.05 น.  น าทา่นเหนิฟ้าสู ่ ทา่อากาศยาน TAN SON NHAT นคร โฮจมินิห ์  
  โดย เทีย่วบนิ QH  1321 
15.00 น. น าคณะทา่นเดนิทางถงึนครโฮจมินิห ์น าท่านเดนิทางน าทา่นสู ่โบสถน์อรท์เทอดาม ใชเ้ป็นหอ

สวดมนต์ส าหรับชาวเวียดนามและชาวต่างประเทศที่เป็นคริสต์ศาสนิกชน ทัง้น้ี มีทัง้ผูท้ี่มา
ท่องเที่ยวหรือไดเ้ดนิทางมาท างานในเวียดนามอีกดว้ย โบสถ ์ฯ ไดอ้อกแบบมาจากประเทศ
ฝรั่งเศสและเริม่ท าการกอ่สรา้งเมือ่วันที ่7 เดอืนตุลาคม พ.ศ. 2420 แลว้เสร็จเมือ่วันที ่11 เดอืน
พ.ศ. 2423 เมษายน ความยาวของโบสถ ์133 เมตร กวา้ง 35 เมตร และสูง 21 เมตร เฉพาะหอ
ระฆังทัง้สองหอทีอ่ยู่หนา้โบสถนั์น้ต่างสงูถงึ 57 เมตร ค่าใชจ้่ายในขณะนัน้เป็นเงนิฝรั่งทัง้หมด 
2.5 ลา้น โบสถ ์ฯ แห่งนี้ถอืเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกทีส่วยงามยิง่ในนครโฮจมินิหอ์กีแห่ง น า
ทา่นชม ไปรษณียก์ลาง ทีย่ังคงความงดงามตามสถาปัตยกรรมดัง้เดมิ ทา่นสามารถสง่ไปรษณีย์
กลับมายังประเทศไทยเพือ่เป็นของทีล่ะลกึไดจ้ากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดเบน๋ถ ัน่ ซึง่ตัง้อยู่
ใจกลางเมอืงโอจมินิห ์เป็นตลาดทีม่ขีนาดใหญแ่ละมอีายเุกอืบรอ้ยปี ทีน้ี่มสีนิคา้สารพัดชนดิทัง้
สนิคา้พืน้เมอืง สนิคา้น าเขา้ของทีร่ะลกึ อาหาร เครือ่งดืม่ ตา่ง ๆ และสนิคา้ก็อบแบรนดย์อดฮติที่
คนไทยนยิมอยา่งมาก 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บนเรอืลอ่งแมน่ า้ไซงอ่น (11) ชมบรรยากาศสองฟาก
ฝ่ังยามค ่าคนืของเมอืงโฮจมินิหซ์ติี ้หรือจะเลอืกสนุกสนานกับวงดนตรีพื้นเมอืงทบีรรเลงเพลง
อยา่งสนุกสนาน 

พกัที ่ THIEN TUNG HOTEL/SONET HOTEL/HAPPY LIFE หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3  ดาว  
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วนัที ่5  โฮจมินิห-์ท าเนยีบอสิรภาพ-สนามบนิ TAN SON NHAT-สนามบนิ 
    สวุรรณภมู ิ

เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (12) 
น าท่านเดนิทางท่านชม ท าเนยีบอสิรภาพ เคยเป็นท าเนียบของอดตีประธานาธบิดเีวยีดนามใต ้
และท าเนียบของผูว้า่การฝรั่งเศสทีเ่รยีกวา่ท าเนียบโนโรโดม ถกูระเบดิท าลายใน พ.ศ. 2506 แลว้
ไดม้ีการสรา้งอาคารขึน้ใหม่ใหช้ือ่ว่า ท าเนียบอสิรภาพ 
ออกแบบโดยโงเวียดทู ทุกวันน้ีเปิดเป็นพิพธิภัณฑใ์ห ้
เขา้ชมได ้ชัน้ล่างเป็นหอ้งจัดเลี้ยง หอ้งโถงใหญ่ที่
รัฐบาลเวียดนามใตป้ระกาศยอมแพ ้ชัน้สองเป็นหอ้ง
รับรองขอประธานาธบิดตีรันวันเฮอืง หอ้งพักของประธาน
นาธิบดีเหงียนวันเทียว หอ้งอาหาร หอ้งสวดมนต์
คาทอลกิ ชัน้สามเป็นหอ้งรับรองของภรยิาประธานาธบิด ี
ชัน้สีเ่ป็นหอ้งฉายภาพยนตส์่วนตัวและลานจอดเฮลคิอบ
เตอรซ์ึง่มองลงไปขา้งลา่งจะเห็นทวิทัศน์งดงามของถนน
เลหยว่นไดช้ดัเจน    

เทีย่ง บรกิารขนมปังเวยีดนาม ทา่นละ 1 ชิน้  (13)  
น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน TAN SON NHAT 
เดนิทางต ัง้แต ่5 พฤศจกิายน 2565 เป็นตน้ไป มกีารปรบัเปลีย่นตารางการบนิเป็น 
SGN -BKK 09.30-11.00  

14. 00  น าท่านเหนิฟ้ากลับสู่ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที่ BAMBOO 
AIR WAYS (QH 325) บรกิาร snack box (14) 

................. 

(โปรดอา่นรายละเอยีดใหค้รบถว้นกอ่นท าการจอง) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดในการเดนิทางเขา้ประเทศเวยีดนาม 
(อพัเดพลา่สดุ วนัที ่01 เดอืนมถินุายน พ.ศ.2565) 

1. ผูท้ ีม่อีายุต ัง้แต ่12 ปีขึน้ไป แสดงเอกสารการฉดีวคัซนีป้องกนัโควดิครบโดส 
(Passport vaccine) อยา่งนอ้ย 2 เข็ม หรอืแสดงแอปหมอพรอ้ม 

2. แสดงเอกสารประกนัการคุม้ครองรกัษาโควดิ-19 วงเงนิมูลค่าไม่ต ่ากว่า 
10,000 USD  

 

 

ส าค ั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 
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อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้ห  ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว  

6-10 สงิหาคม 2565 14,999 14,999 4,500 

13-17 สงิหาคม 2565 15,999 15,999 4,500 

20-24 สงิหาคม 2565 14,999 14,999 4,500 

27-31 สงิหาคม 2565 14,999 14,999 4,500 

03-07 กนัยายน 2565 14,999 14,999 4,500 

10-14 กนัยายน 2565 14,999 14,999 4,500 

17-21 กนัยายน 2565 13,999 13,999 4,500 

24-28 กนัยายน 2565 14,999 14,999 4,500 

01-05 ตลุาคม 2565 14,999 14,999 4,500 

08-12 ตลุาคม 2565 14,999 14,999 4,500 

15-19 ตลุาคม 2565 14,999 14,999 4,500 

22-26 ตลุาคม 2565 15,999 15,999 4,500 

29 ตลุาคม-02 พฤศจกิายน 2565 14,999 14,999 4,500 

05-09 พฤศจกิายน 2565 14,999 14,999 4,500 

12-16 พฤศจกิายน 2565 14,999 14,999 4,500 

19-23 พฤศจกิายน 2565 14,999 14,999 4,500 

26-30 พฤศจกิายน 2565 14,999 14,999 4,500 

03-07 ธนัวาคม 2565 16,999 16,999 4,500 

10-14 ธนัวาคม 2565 16,999 16,999 4,500 

17-21 ธนัวาคม 2565 15,999 15,999 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  

 
 

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

ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่  
ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  

ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ทา่น 
สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
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อตัราคา่บรกิารรวม 
• คา่ตั วเครือ่งบนิโดยสารไป-กลับ ตามรายการทีร่ะบ ุ(รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และธรรมเนียมเชือ้เพลงิ) 
• คา่สมัภาระน ้าหนักท่านละ 20 กก. / ถอืขึน้เครือ่ง 7 กก. 
• คา่โรงแรมทีพ่ักหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
• คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
• คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ดังทีร่ะบใุนรายการ 
• คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
• คา่เบีย้ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่วระหวา่งการเดนิทางวงเงนิประกนัทา่นละ 1,000,000 

บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ **คา่ประกนัอบุตัเิหตแุละคา่รักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีที่
ไดร้ับอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตัวและไมคุ่ม้ครองโรค
ประจ าตัวของผูเ้ดนิทาง 

• คา่เบีย้ประกนัโควดิ-19 ในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิคา่รักษาพยาบาล 10,000 US  
(ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย) 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
▪ ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกี

ครัง้ (เน่ืองจากทางเวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซี่าเขา้ประเทศใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ี่
ประสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศเวยีดนามไมเ่กนิ 30 วัน) 

▪ ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับชาวต่างชาต ิทีไ่ม่ไดร้ับการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศ
เวยีดนาม 

▪ คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกโปรแกรมขายไปแลว้ 
▪ คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือรายการทัวร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศัพท ์

ฯลฯ 
▪ คา่ปรับส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด  
▪ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  
▪ ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
▪ ค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิน่, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ  ค่าทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แต่ความพงึ

พอใจของทา่น 

 
เง ือ่นไขการออกเดนิทาง 

ในแต่ละเสน้ทางจะมกีารก าหนดผูเ้ดนิทางขัน้ต ่าของการออกเดนิทาง โดยในทัวรน์ี้ ก าหนดใหม้ี
ผูเ้ดนิทางขัน้ต ่า 25 ท่าน หากมผีูเ้ดนิทางไม่ถงึทีก่ าหนด บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิ่มค่า
ทัวร ์หรอื เลือ่นการเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากทา่นมไีฟลท์บนิภายในประเทศแต่มไิด ้
แจง้ใหเ้ราทราบลว่งหนา้กอ่นทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดังนัน้กรณุาสอบถามยนืยัน
การออกเดนิทางกอ่นจองไฟลบ์นิภายในประเทศทกุครัง้ 
 

• หากกรุ๊ปคอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 
หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางแลว้นั้น ท่านจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิด
เหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อันเนื่องมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ประกอบจากตัวเลขการ
จองการเดนิทางของทา่น หากทา่นถอนตัวออก ท าใหก้รุ๊ปมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจท าให ้
กรุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้ดังนัน้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิม์อินุญาตใหเ้ลือ่นวันเดนิทาง
ใดๆ ไดท้ัง้สิน้และเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดตามจ านวนเงนิของราคาทัวร ์ 
 

• การช าระเงนิหมายถงึการยนืยันจ านวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรับเปลีย่นได ้  
การช าระเงนิเขา้มานัน้ หมายถงึท่านไดย้อมรับขอ้เสนอและยนืยันจ านวนตามทีท่่านไดจ้องเขา้
มา หากท่านช าระเงนิเขา้มาแลว้จะไม่สามารถเปลีย่นแปลงจ านวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมี
ความจ าเป็นจะตอ้งเปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมใหท้างบริษัทฯ คิดค่าใชจ้่ายที่ทางบริษัท
เสยีหาย รวมถงึคา่เสยีเวลาในการขาย อยา่งนอ้ยทีส่ดุเทา่จ านวนเงนิมัดจ า ทัง้น้ีทัง้นัน้ใหเ้ป็นไป
ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯ  
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เง ือ่นไขการจอง การส ารองทีน่ ัง่ และการช าระเงนิ 
▪ กรุณาเตรยีมเงนิมดัจ าท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 2-3 

วัน กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่า
ทัวรเ์ต็มจ านวน  

▪ การช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรียกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควร
จัดเตรยีมค่าทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เน่ืองจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของ
คา่ทีพ่ักและตั วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

▪ หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

▪ เมื่อท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและ
ขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 

▪ ส่งรายชือ่ส ารองทีน่ั่ง ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งส าเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) [หากไม่ส่งส าเนา
หนังสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายอันเกดิ
จากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั วเครือ่งบนิทัง้สิน้ 

▪ หากทา่นทีต่อ้งการออกตั วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่อ่น
ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

▪ หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรค
ประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน 
ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทาง
เป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 
(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

• หากมีการยกเลกิการเดนิทางโดยไม่ใช่ความผดิของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่
รับผดิชอบ และไม่คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูต
ปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

• กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบล่วงหนา้ อย่าง
นอ้ย 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วน
ใดส่วนหนึ่ง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่
กับชว่งพีเรียดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรุณาสอบถามกับ
เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

หมายเหต ุ
▪ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ป

ไดอ้ย่างนอ้ย 25 ท่าน ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้
ตอ้งการ 

▪ ในกรณีท่านเดนิทางมาถงึสถานทีนั่ดพบชา้กว่าเวลานัดหมายเกนิกว่า 1 ชั่วโมง ดว้ยเหตุอันใดก็
ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านสละสทิธกิารเดนิทาง และไม่ตดิใจเรียกรอ้งขอเงินคืนใดๆ 
ทัง้สิน้  

▪ ตั วเครือ่งบนิเป็นตั วราคาพเิศษ หากทา่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมว่า่จะดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม 
ไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันเดนิทางหรอืคนืเงนิได ้

▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตุ
ตา่งๆ  

▪ รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารอง
โรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึง่อาจจะ
ปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

▪ การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพัก
ส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ี
ขึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  
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▪ กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่
เพียงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพัก
เดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

▪ บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกดิเหตุจ าเป็น
สดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้ับบาดเจ็บ
ทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิัยบางประการ เชน่ การล่าชา้จาก
สายการบนิ การปิดดา่นเขา้-ออกเมอืง การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

▪ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ 
เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบรษัิทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทสแบบเหมาขาด
กอ่นออกเดนิทางแลว้  

▪ หากเกดิทรัพยส์นิสูญหายจากการโจรกรรมหรือเกดิอุบัตเิหตุสูญหายที่เกดิจากความประมาณ
ของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธคิวามรับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้   

▪ หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านอย่างนอ้ย 6 เดอืน บรษัิทฯไมร่ับผดิชอบหากอายุเหลอื
ไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้

▪ กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่
วา่เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 
 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 


