
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วนัแรก กรุงเทพฯ •โฮจิมินห์ซิตี•้ฟานเทยีด(มุยเน่)•ทะเลทรายขาว•ทะเลทรายแดง•ลาํธารนางฟ้า (-/กลางวนั/เยน็) 

04.30 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชียประตู 2 Thai 

AirAsia(FD)โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน(รับชุดของแถมทีหั่วหน้าทวัร์ ณ วนัเดินทางค่ะ) 
07.30 น. ออกเดินทางสู่  นครโฮจิมินท์โดยเท่ียวบิน FD 656 

 
 

 
09.15 น. เดินทางถึง สนามบิน Tan Son Nhatนครโฮจิมินห์ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ (เวลาท้องถิ่นที่

เวยีดนาม เท่ากบัประเทศไทย) น าท่านเดินทางดว้ยรถโคช้ปรับอากาศเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองนครโฮจิมินห์ 
น าท่านออกเดินทางสู่ มุยเน่จังหวดัฟานเทยีด(PhanThiet)ระยะทางประมาณ 250 ก.ม. (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 
ชม.) ระหวา่งทางท่านจะไดช้มธรรมชาติ วถีิชีวติของชาวเวยีดนาม ชาวบา้นจะประกอบอาชีพ ท าไร่ ท าสวน เป็นวถิิ
ชีวติท่ีเรียบง่าย ส่ิงท่ีท่านจะไดส้ัมผสัคือ การจราจรท่ีคบัคัง่เตม็ไปดว้ยจกัรยานยนต ์ในเมืองโฮจิมินห์ซิต้ีท่ีมีมา ก
ท่ีสุดในโลก ประมาณ 7 ลา้นคนั ส่ิงแรกท่ีจะติดตราตรึงใจและคงอยูใ่นโสตประสาทคุณมิรู้ลืมคือ "เสียงแตรรถ" 
หลงัจากนั้นเม่ือเดินทางถึงจงัหวดัฟานเทียด หรือเรียกอีก ช่ือวา่ “มุยเน่”บรรยากาศคลา้ย เกาะชา้งในเมืองไทย 

เทีย่ง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน ชมและสัมผสั ความยิง่ใหญ่เมด็ทรายละเอียดสีขาวมองของ ทะเลทรายขาว  (White Sand Dune) แถมฟรีค่ารถจ๊ิฟ

หรือท่ีเรียกวา่ทะเลทรายขาวทะเลทรายท่ีใหญ่ท่ีสุดของเวยีดนามหรือ ซาฮาร่า แห่งเวยีดนาม 



 

 
 

 
น าท่านชมความงดงามของ ทะเลทรายแดง (Red Sand  Dune) สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากและอยูใ่กล้
ชายทะเล เมด็ทรายละเอียดสีแดง ละเอียดราวกบัแป้ง  เนินทรายจะเปล่ียนรูปร่างไปตามแรงลมท่ีพดัผา่นเท่ียวชม
ทะเลทราย พาชม ลาํธารนางฟ้า Fairy Stream ล าธารน ้าสายเล็กๆท่ีไหลลดัเลาะผา่นโตรกหนา้ผาไปยงัทะเล ดินใน
บริเวณล าธารท่ีน ้าไหลผา่นไปมีลกัษณะเน้ือละเอียดเป็นดินสีแดงอมส้ม ตดักบัเมฆขาว  

คํ่า        บริการอาหารเยน็ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารSEAFOOD 
น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั TIENDAT MUINE / BLUE BAYหรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาวของมาตรฐานเวยีดนาม 
(โรงแรมท่ีระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั ) 

 

 



 
 

วนัทีส่อง ดาลดั •นํา้ตกดาตันลา•น่ังรถ ROLLER COASTER•สวนดอกไม้เมืองหนาว •น่ังรถม้า•จัตุรัสลามเวยีน•ทะเลสาบ
ซวนฮวาง•ช้อปป้ิงตลาดไนท์บาร์ซ่า       (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

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

รอบๆขนุเขา ไปเร่ือยๆซ่ึงท่านจะเห็นไร่แกว้มงักรไร่กาแฟซ่ึงเส้นทางท่ีน าท่านไปจะผา่นเขาหลายลูกเป็นเส้นทางท่ี
สะดวกสบาย เม่ือเดินทางถึง ดาลดั ซ่ึงเป็นเมืองท่ีถูกกล่าวขานวา่เป็นเมืองแห่ง “ปารีสตะวนัออก” เมืองแห่งดอกไม ้
เมืองแห่งดอกไมผ้ลิ เมืองแห่งความรัก “ ท่านจะไดส้ัมผสักบับรรยากาศอนัหนาวเยน็ เพราะเมืองน้ีอยูบ่นเขาสูงถึง 
1500 เมตรจากระดบัน ้าทะเล เลยไดเ้ป็นสถานท่ีพกัร้อนของชาวฝร่ังเศส ตั้งแต่สมยัอาณานิคมฝร่ังเศสเป็น 100 ปี 
แลว้ ท่านจะไดส้ัมผสักบัธรรมชาติสวยงามและชมสถาปัตยกรรมแบบทั้งสมยัเก่าและสมยัใหม่ลอ้มรอบดว้ย
ทิวทศัน์สนเป็นหมู่บา้นท่ีเตม็ไปดว้ยสีสันสวยงาม หลายหลากสีเหมือนลูกกวาด เป็นเมืองแห่งโรแมนติค เหมาะ
ส าหรับคู่รัก หรือท่านท่ีตอ้งการไปพกัในเมืองท่ีสงบ บรรยากาศดีๆ เมืองดาลดัอากาศจะหนาวตลอดทั้งปีโดยเฉพาะ 
ช่วงเดือน ตุลาคม – มีนาคม และจะมีการจดัเทศกาลดอกไม ้ทุกๆเดือน ธนัวาคมของทุกปี บางเดือนท่านจะเห็นดอก
ซากุระท่ีเมืองดาลดั 

เทีย่ง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ นํา้ตก DATANLAซ่ึงเป็นน ้าตกท่ีขนาดไม่ใหญ่มากแต่สวยงาม และ สนุกสนานกบักจิกรรมสุด
พเิศษ!! ทุกท่านจะได้น่ังROLLER COASTERลงไปชมน ้าตกท่านจะไดรั้บประสบการณ์แปลกใหม่ท่ีไม่ควรพลาด 

 
จากน้ัน น าท่านเท่ียวชม สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลดั  ตั้งอยูท่างทิศใตข้องทะเลสาบชวนฮวางบนถนนฟูดงเตียนหวงุ ดาลดั

ไดรั้บการขนานนามวา่เป็นเมืองแห่งดอกไม ้ท่ีน่ีจะมีดอกไมบ้านสะพร่ังตลอดปี สวนดอกไมเ้มืองหนาวแห่งน้ีสร้าง
ข้ึนในปี พ.ศ. 2409 เพื่อใหป้รึกษาดา้นการเกษตรกรทางภาคใต ้ต่อมาไดท้  าการรวมรวบพรรณไมม้ากมายทั้งไมด้อก 
ไมป้ระดบั ไมต้น้ และกลว้ยไมพ้นัธ์ุต่าง ๆ ซ่ึงกลว้ยไมต้ดัดอกจ านวนมากถูกส่งออกจากดาลดั นอกจากดอกไม ้
พืชผกัเมืองหนาวกอ้สามารถปลูกไดดี้ไม่แพก้นั ท าใหด้าลดัเป็นแหล่งผลิตพืชผกัเมืองหนาวของประเทศ 



 

 
จากนั้น น าท่าน น่ังรถม้าชมเมืองดาลดั ณ จัตุรัสลามเวยีน ลานคนเดินท่ีมีพื้นท่ีรวม 72,000 ตารางเมตร เป็นศูนยก์ลางของ

วยัรุ่นหรือจุดนดัพบของคนเวยีดนามท่ีจะมาท ากิจกรรมต่างๆร่วมกนั จุดเด่นของลานแห่งน้ีคือ มีสถาปัตยกรรมเด่น 
ๆ 2 อยา่งคือ The Giant Wild Sunflowers ตั้งตระหง่านอยู ่โดยสร้างเป็นโดมดอกทานตะวนั โดยดา้นล่างจะมี
หา้ง BIG Cเปิดใหบ้ริการอยู ่และโดมท่ีสองคือ The Giant Artichokeสร้างเป็นโดมดอกอาร์ติกโชคซ่ึงเป็นดอกไม้
ประจ าเมืองดาลดั ซ่ึงภายในจะเป็นร้านกาแฟน่ารักๆท่ีมีช่ือวา่ Doha Caféและท่านยงัสามารถมองเห็น ทะเลสาบ
ซวนฮวาง(Xuan Huong Lake)ไดจ้ากมุมน้ีอีกดว้ย  

 
 
 

 
คํ่า       บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  ให้ท่านได้ลิม้ลองไวน์แดงเมืองดาลดั ท่านละ 1 แก้ว 



 

หลงัอาหารน าท่าน ช้อปป้ิงตลาดไนท์บาร์ซ่าของเมืองดาลดั ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้นานาชนิด อาทิ ดอกไม้, เส้ือ
กนัหนาว,ผลไมฤ้ดูหนาวทั้งสดและแหง้, ผกันานาชนิด, ขนมพื้นเมือง, กาแฟและชา เป็นตน้ 
สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ท่ีพกั KING HOTELหรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาวของมาตรฐานเวยีดนาม 
(โรงแรมท่ีระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั ) 

วนัทีส่าม น่ังกระเช้า •วดัตั๊กลมั •Crazy house•พระราชวงัฤดูร้อน•ทุ่งดอกไฮเดรนเยยี•สวนแห่งแสงทีด่าลดั•ช้อปป้ิงตลาด
ไนท์บาร์ซ่า         (เช้า/กลางวนั/เยน็)          

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
น าท่าน น่ังกระเช้าไฟฟ้า ชมววิทิวทศัน์เมืองดาลดัจากมุมสูงและน าท่านไหวพ้ระท่ี วดัตั๊กลมั(Truc Lam)วดัพุทธใน
นิกายเซน (ZEN)แบบญ่ีปุ่น ภายในวดัตกแต่งสวยงามดว้ยสวนดอกไม ้

 
จากนั้น  น าท่านเขา้ชม บ้านเพีย้น (Crazy House)บา้นสไตลแ์ปลกๆท่ีออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนท่ี  2 ของ

เวยีดนาม ซ่ึงเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝร่ังเศสโดยไดแ้รงบนัดาลใจจากนิยายเร่ืองดงั “Alice in Wonderland” 

 

 

 
จากนั้น น าท่านเท่ียวชมพระราชวงัฤดูร้อนบ๋าวได๋ ( DinhBao Dai)ของจกัรพรรดิองคสุ์ดทา้ยของเวยีดนามประทบัของ

กษตัริยเ์บ๋าได๋จกัรพรรดิองคสุ์ดทา้ยของประเทศเวยีดนามในยามท่ีพระองคเ์สด็จแปรพระราชฐานมา ณ เมืองดาลดั 
ท่ีน่ีนบัวา่เป็นพระราชวงัหลงัสุดทา้ยท่ีสร้างข้ึนในสมยัฝร่ังเศสเรืองอ านาจอีกดว้ย 

เทีย่ง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 



 

น าท่านเท่ียวชม ทุ่งดอกไฮเดรนเยยีท่ีเบ่งบานอยูเ่ตม็พื้นท่ี ซ่ึงถือวา่สวนไฮเดรนเยยีแห่งน้ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอนัดบั
ตน้ๆท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหเ้ดินทางมาเยีย่มชมไดเ้ป็นอยา่งดี และใหท้่านเพลิดเพลินเก็บภาพความประทบัใจตาม
อธัยาศยัและถ่ายรูปชุดชิคกบั บันไดสวรรค์ท่ีเป็นจุดยอดนิยมท่ีนกัท่องเท่ียวชอบมาถ่ายรูปเช็คอินกนัอีกดว้ย 

 

 



 

จากนั้น  น าท่านชมความสวยงามของ 
สวนแห่งแสงทีด่าลดั (Lumiere 

Light Garden)ตอนน้ีดาลดัเพิ่ง
จะปรากฎตวัในรูปแบบการ
แสดงแสงท่ีทนัสมยัท่ีสุดแห่ง
หน่ึง Lumiere Dalatสวนแห่ง
แสง ไดรู้้จกัท่ีเป็น “หอศิลป์ ศูนย์
รวมความบนัเทิง” แห่งแรกใน
เวยีดนามท่ีมีพื้นท่ีรวมกวา่ 2,000 
ตารางเมตร ผูเ้ขา้ร่วมสามารถ
โตต้อบโดยตรงและสัมผสักบั
กิจกรรมในแต่ละหอ้งและสามารถบนัทึกคลิปหรือถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก โดยมีหอ้งต่างๆ เช่น การผจญภยัในจกัรวาล ,
หอ้งหลอกลวงความจริง, บา้นบอลยกัษใ์หญ่ , เขาวงกตแสง ,หนัหลงักลบัดว้ยตะเกียงวเิศษ ฯลฯ จุดหมายปลายทาง
ท่ีไม่ควรพลาดส าหรับผูม้าเยอืนเมืองดาลดั 

เยน็  บริการอาหารเยน็ แบบBBQ BUFFET 

 
 

หลงัอาหารน าท่าน ช้อปป้ิงตลาดไนท์บาร์ซ่าใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้นานาชนิด อาทิ ดอกไม้, เส้ือกนัหนาว,ผลไม้
ฤดูหนาวทั้งสดและแหง้, ผกันานาชนิด, ขนมพื้นเมือง, กาแฟและชา เป็นตน้ 
สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ท่ีพกั KING HOTELหรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาวของมาตรฐานเวยีดนามวนัทีส่ี่  
(โรงแรมท่ีระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั ) 

วนัทีส่ี่  โฮจิมินห์•โบสถ์นอร์ธเธอดัม•ทีท่าํการไปรษณย์ีกลาง • ตลาดเบนถัน• กรุงเทพฯ (เช้า/กลางวนั/เยน็:บั๋นหมี่)          

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
น าท่านออกเดินทางกลบัสู่นครโฮจิมินห์ โดยรถโคช้ปรับอากาศจากดาลดั สู่นครโฮจิมินท์ 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนัณภัตตาคาร 
จากนั้น  น าท่าน ชมโบสถ์นอร์ธเธอดัมอายกุวา่100 ปีก่อสร้างแบบNEO-ROMANนบัเป็นสถาปัตยกรรมท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุด

แห่งหน่ึงของโฮจิมินห์ซิต้ีชมความงดงามของสถาปัตยกรรมตะวนัตกปัจจุบนัใชเ้ป็นหอสวดมนตส์ าหรับผูท่ี้เป็น
คริสตศ์าสนิกชนเชิญท่านถ่ายภาพไวเ้ป็นท่ีระลึกน าท่านชม ทีท่าํการไปรษณย์ีกลาง ท่ีมีลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบ
โคโลเนียล 



 

 
จากนั้น  น าท่านชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดเบนถันตลาดสินคา้พื้นเมืองเช่น รองเทา้ คริสตลั กระเป๋า ของท่ีระลึกส่ิงของเคร่ืองใชต่้าง ๆ 

มากมาย  
เยน็ บริการขนมปังเวยีดนาม ขนมปังบัน๋หม่ีนั้น ถือก าเนิดในเวยีดนาม แต่โด่งดงัเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลก โดยเฉพาะท่ี

ประเทศฝร่ังเศสชาติท่ีเคยเป็น “เจา้เขา้ครอง” ของเวยีดนาม ในอดีตบาแก็ตต ์หรือขนมปังฝร่ังเศส ตน้คิดเป็นของ
คนฝร่ังเศสก็จริง แต่คิดข้ึนเพราะใน “อูนิออง อินโดชินวัส์” อินโดจีนของฝร่ังเศส เพื่อเป็นเสบียงใหก้บัทหารท่ี
ปฏิบติัหนา้ท่ีในอาณานิคมแห่งน้ี ตามค าบอกเล่าของ “เอริกา ปีเตอร์ส” นกัประวติัศาสตร์อาหารระดบัด๊อกเตอร์ชา
วอเมริกนั 
ได้เวลาสมควรนําท่านเดินสู่ สนามบินTan Son Nhat 

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

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

1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน ,การเปลีย่นแปลงไฟล์ทบิน
รวมถึงเวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ หรือ สภาพอากาศแปรปรวน หรือ เกดิเหตุภัย
พบิัติทางธรรมชาติ การปิดของสถานที่ท่องเทีย่วต่างๆรวมถึงร้านอาหารโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซ่ึงอยู่นอกเหนือ
ความรับผดิชอบของบริษัทฯ (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรม
ตามความเหมาะสม) 

2. อาหารท้องถิ่น รูปแบบ วตัถุดิบและรสชาติจะเป็นไปตามรสนิยมของคนท้องถิ่นซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในรสชาติของ
อาหาร 

3. โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัร์เป็นเพยีงโรงแรมทีนํ่าเสนอเบือ้งต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมีการเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมทีเ่ข้าพกัจะ
เป็นโรงแรมระดับเทยีบเท่ากนั 

4. ลูกค้าจะต้องปฎบิัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ เพือ่ประโยชน์ของท่านเองและบุคคลอืน่  
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจากความ

ประมาทของนักท่องเทีย่วเอง หรือ ในกรณทีีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน  
6. รูปภาพในโปรแกรมเป็นรูปภาพเพือ่ใช้ประกอบการโฆษณาเท่าน้ัo 

**ทั้งนี ้ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางทุกหน้าอย่างถีถ้่วน หากลูกค้าจ่ายเงินมดัจําแล้ว 
ทางบริษทัฯจะถือว่าลูกค้ายอมรับในเงื่อนไขทั้งหมด** 



 

อตัราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเทีย่ว 

ตารางวนัเดนิทางราคาทัวร์เวยีดนามใต้ โฮจมิินห์ มุ่ยเน่ดาลดั 4 วนั 3 คนื บิน FD 

เร่ิมเดินทาง จํานวน ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง จอยแลนด์ 
(ราคาไม่รวมตัว๋) 

พกัเดี่ยว 

06 - 09 ก.พ. 63 30+1 FD656 
FD659 12,900 12,900 11,900 9,900 3,500 

13 - 16 ก.พ.63 30+1 FD656 
FD659 11,900 11,900 10,900 8,900 3,500 

27 ก.พ. -01 ม.ีค 63 30+1 FD656 
FD659 

11,900 11,900 10,900 8,900 3,500 

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

12 - 15ม.ี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 11,900 10,900 8,900 3,500 

02 - 05เม.ย. 63 30+1 FD650 
FD659 12,900 12,900 11,900 9,900 3,500 

13 - 16เม.ย.63 
**สงกรานต์** 

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

14 - 17เม.ย.63 
**สงกรานต์** 

30+1 FD650 
FD659 13,900 13,900 12,900 10,900 3,500 

15 - 18 เม.ย. 63 
**สงกรานต์** 

30+1 FD650 
FD659 12,900 12,900 11,900 9,900 3,500 

23- 26 เม.ย.63 30+1 FD650 
FD659 11,900 11,900 10,900 8,900 3,500 

07 - 10 พ.ค. 63 30+1 FD650 
FD659 11,900 11,900 10,900 8,900 3,500 

21 - 24  พ.ค. 63 30+1 FD650 
FD659 

11,900 11,900 10,900 8,900 3,500 

28 - 31  พ.ค. 63 30+1 FD650 
FD659 11,900 11,900 10,900 8,900 3,500 

 

**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วนัเดินทางกลบั) ท่านละ 3,000 บาท อตัรานีร้วมรายการทวัร์และตั๋วเคร่ืองบินแล้ว** 

 
อตัราค่าบริการรวม 

 ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋ว  
 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 3 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่เงินพกัห้องเดี่ยว)  
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมือ้หรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
 ค่าระวางนํา้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 



 

 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทวัร์นําเทีย่วตามรายการ  
 ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

เงื่อนไขประกนัการเดินทาง ค่าประกนัอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณทีีไ่ด้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง 

 ภาษีนํา้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง)  
 ค่าบริการน่ังรถจ๊ิบฟรีทีท่ะเลทรายมุ่ยเน่ 
 ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิอาหารและเคร่ืองดื่มทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีไ่ม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและต่างประเทศซ่ึง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ1,000บาท/ทริป/ลูกทวัร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)  

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินนํา้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ)  
เงื่อนไขการสํารองทีน่ั่งและการยกเลกิทวัร์ 

การจองทวัร์ : 
 กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 10,000 บาท ส่วนทีเ่หลอืชําระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า

20 วนั มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 30 วนั) 

 กรุณาชําระค่าทวัร์เต็มจํานวน ในกรณทีีค่่าทวัร์มีราคาตํ่ากว่า 10,000 บาท 

กรณยีกเลกิ: (จอยกรุ๊ป) 
 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 45 วนั บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขัตฤกษ์

ยกเลกิก่อนการเดินทาง 60 วนัจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด  

 ยกเลกิน้อยกว่า 45 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50%จากราคาขาย และยดึเงินมัดจําทั้งหมดไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ยกเลกิน้อยกว่า30 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็เงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

กรณยีกเลกิ: (ตัดกรุ๊ป) 
 ยกเลกิหรือเลือ่นการเดินทางต้องทาํก่อนการเดินทาง 60 วนั บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีนัหยุด

เทศกาล,วนัหยุดนักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินมัดจําโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดินทางภายใน 60 วนั ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินมัดจําโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดินทางหลงัชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็เงินค่าทวัร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งส้ิน  

กรณเีจ็บป่วย: 
 กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาํการเลือ่นการ

เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรือเลือ่นการเดินทางได้ตามความเป็น
จริง 



 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัทาํการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี

เงื่อนไขอืน่ๆ : 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณท่ีานยกเลกิการเดินทางและมีผลทาํให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวน

ทีบ่ริษัทฯกาํหนดไว้(15 ท่านขึน้ไป)เน่ืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอืน่ทีเ่ดินทางในคณะเดียวกนั 
บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจํานวน 15 ท่านขึน้ไปจึงออกเดินทางในกรณทีีม่ีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่านขอสงวนสิทธ์ิเลือ่นวนัเดินทางหรือ
ยกเลกิการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรณทีีท่่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน,ตั๋วรถทวัร์ ,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนทาํการออกตั๋ว 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะไม่
รับผดิชอบใดๆในกรณถ้ีาท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลีย่นเวลาบินเพราะถือว่าท่าน
ยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 

 กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนํา้เงิน)เดินทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า –ออก
ประเทศใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เทีย่วบิน , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

สําคัญ 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ท่องเทีย่ว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม)  

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเทีย่ว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท
ทวัร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มือ้,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจากความประมาท
ของนักท่องเทีย่วเองหรือในกรณทีีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน  

 กรณทีีก่ารตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีร่ะบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน  

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณทีีท่่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลือ่นวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลีย่น
ช่ือได้ 



 

 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เทีย่วบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

 ในกรณขีองPASSPORT น้ันจะต้องไม่มีการชํารุดเปียกนํา้การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทัง่ตราป๊ัมลายการ์ตูนทีไ่ม่ใช่การ
ประทบัตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบPASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกคร้ังหากตม.ปฎเิสธการเข้า-
ออกเมืองของท่านทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจทาํให้ท่าน
โดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรทีท่าํให้ใบหน้าเปลีย่นไป ดังน้ัน ท่านต้องทาํพาสปอร์ต
เล่มใหม่ก่อนทาํการจองทวัร์  

 กรณมีี “คดีความ” ทีไ่ม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาํการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณี “หญงิตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอยีด
อายุครรภ์ทีชั่ดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 การท่องเทีย่วประเทศเวยีดนามน้ันจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพือ่เป็นการส่งเสริมการท่องเทีย่วดังกล่าว คือ 
ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทวัร์เพิม่ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว 

 อาหารทีป่ระเทศเวยีดนาม ได้รับอทิธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและอาหารทะเลกจ็ะ
เป็นขนาดของตามประเทศเวยีดนาม  
 

รายละเอยีดห้องพกัทีป่ระเทศเวยีดนาม 
 ห้องพกัแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double)และห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple 

Room)ห้องพกัแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1เตียงใหญ่กบั 1
เตียงเสริม 

 โรงแรมในเวยีดนามห้องทีเ่ป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องทีม่ีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบนํา้บางโรงแรมแต่ละช้ันจะมีเพยีง
ไม่กีห้่องซ่ึงในกรณมีาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพกัอาจจะไม่ได้ติดกนัและอาจจะได้คนละช้ันและบางโรงแรม
อาจจะไม่มีลฟิต์ซ่ึงขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ 
แล้วจึงมดัจําเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 


