
 

SOUTH VIETNAM 4D 3N 
โดยสายการบนิ Thai AirAsia (FD) 

ก าหนดการเดนิทางมกราคม - เมษายน 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลทท์วัร ์
สมัผสัเมอืงสุดโรแมนตกิ ชมทุง่ไฮเดรนเยยี 

พกัรมิทะเล บรรยากาศ 4 ดาว พกัดาลดั 2 คนื 

โบสถน์อรธ์เธอดมั ทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง 

Crazy house น า้ตกดาตนัลา พระราชวงัฤดูรอ้น 

พเิศษ !! อรอ่ยไปกบั SEA FOOD / BBQ / ชมิไวนแ์ดงดาลดั 

ฟร ี! คา่รถจีป๊ตะลุยทะเลทราย 
 



 

วนัแรก กรุงเทพฯ - โฮจมินิหซ์ติ ี ้- ฟานเทยีด(มุยเน)่ - ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง - ล า

ธารนางฟ้า 

04.30 น. พรอ้มกันที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 2 เคาน์เตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี

ประตู 2 สายการบนิ Thai AirAsia (FD) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกทุ่กท่าน  

07.30 น. ออกเดนิทางสู ่นครโฮจมินิท ์โดยเทีย่วบนิ FD 656 
 

 

 

 

 

 

 

09.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ Tan Son Nhat นครโฮจมินิห  ์ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที่

เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิน่ทีเ่วยีดนาม เท่ากับประเทศไทย) น าท่านเดนิทางดว้ยรถโคช้ปรับ

อากาศเดนิทางเขา้สูต่ัวเมอืงนครโฮจมินิห ์

น าท่านออกเดนิทางสู่ มุยเน่จงัหวดัฟานเทยีด (PhanThiet) ระยะทางประมาณ 250 ก.ม. 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) ระหว่างทางท่านจะไดช้มธรรมชาติ วิถีชีวิตของชาว

เวียดนาม ชาวบา้นจะประกอบอาชพี ท าไร่ ท าสวน เป็นวถิชิวีติที่เรียบง่าย สิง่ที่ท่านจะได ้

สัมผัสคอื การจราจรทีค่ับคั่งเต็มไปดว้ยจักรยานยนต ์ในเมอืงโฮจมินิหซ์ติีท้ีม่มีากทีส่ดุในโลก 

ประมาณ 7 ลา้นคัน สิง่แรกทีจ่ะตดิตราตรงึใจและคงอยู่ในโสตประสาทคณุมริูล้มืคอื "เสยีงแตร

รถ" หลังจากนัน้เมือ่เดนิทางถงึจังหวัดฟานเทยีด หรอืเรยีกอกี ชือ่วา่ “มุยเน่”บรรยากาศคลา้ย 

เกาะชา้งในเมอืงไทย 

เทีย่ง           บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้ ชมและสัมผัส ความยิง่ใหญ่เม็ดทรายละเอยีดสขีาวมองของ ทะเลทรายขาว (White 

Sand Dune) แถมฟรีค่ารถจิ๊ฟ หรือที่เรียกว่าทะเลทรายขาวทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดของ

เวยีดนามหรอื ซาฮาร่า แหง่เวยีดนาม 

น าท่านชมความงดงามของ ทะเลทรายแดง (Red Sand  Dune) สถานที่ท่องเที่ยวที่มี

ชือ่เสียงมากและอยู่ใกลช้ายทะเลเม็ดทรายละเอียดสีแดงละเอียดราวกับแป้ง เนินทรายจะ

เปลี่ยนรูปร่างไปตามแรงลมที่พัดผ่าน เที่ยวชมทะเลทราย พาชม ล าธารนางฟ้า Fairy 

Stream ล าธารน ้าสายเล็กๆทีไ่หลลัดเลาะผ่านโตรกหนา้ผาไปยังทะเล ดนิในบรเิวณล าธารที่

น ้าไหลผ่านไปมลีักษณะเนื้อละเอยีดเป็นดนิสแีดงอมสม้ ตัดกับเมฆขาว  

ค า่       บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนูอาหาร SEA FOOD 

น าท่านเขา้สูท่ีพั่ก  

ทีพ่กั  TIENDAT MUINE / BLUE BAY หรอืเทยีบเท่าระดบั 3 ดาว ของมาตรฐาน

เวยีดนาม 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง ดาลดั - น า้ตกดาตนัลา - น ัง่รถ ROLLER COASTER - สวนดอกไมเ้มอืงหนาว - น ัง่รถ

มา้ - จตุัรสัลามเวยีน - ทะเลสาบซวนฮวาง - ชอ้ปป้ิงตลาดไนทบ์ารซ่์า   

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

จากนัน้ ออกเดนิทางสู ่เมอืงดาลดั ระยะทางประมาณ 180 ก.ม.(ประมาณ 4 ชม.) ระหวา่งทาง

ท่านจะไดสั้มผัสบรรยากาศรอบๆขุนเขา ไปเรื่อยๆซึง่ท่านจะเห็นไร่แกว้มังกรไร่กาแฟซึง่

เสน้ทางทีน่ าท่านไปจะผ่านเขาหลายลกูเป็นเสน้ทางทีส่ะดวกสบาย เมือ่เดนิทางถงึ ดาลัด ซึง่

เป็นเมอืงทีถู่กกลา่วขานวา่เป็นเมอืงแหง่ “ปารสีตะวันออก” เมอืงแหง่ดอกไม ้เมอืงแหง่ดอกไม ้

ผล ิเมอืงแหง่ความรัก “ ท่านจะไดสั้มผัสกับบรรยากาศอันหนาวเย็น เพราะเมอืงนี้อยู่บนเขาสูง

ถงึ 1500 เมตรจากระดับน ้าทะเล เลยไดเ้ป็นสถานทีพั่กรอ้นของชาวฝรั่งเศส ตัง้แตส่มัยอาณา

นคิมฝรั่งเศสเป็น 100 ปี แลว้ ท่านจะไดสั้มผัสกับธรรมชาตสิวยงามและชมสถาปัตยกรรมแบบ

ทั ้งสมัยเก่าและสมัยใหม่ลอ้มรอบดว้ยทิวทัศน์สนเป็นหมู่บา้นที่เต็มไปดว้ยสีสันสวยงาม 

หลายหลากสเีหมอืนลูกกวาด เป็นเมอืงแห่งโรแมนตคิ เหมาะส าหรับคู่รัก หรือท่านทีต่อ้งการ

ไปพักในเมอืงทีส่งบ บรรยากาศดีๆ  เมอืงดาลัดอากาศจะหนาวตลอดทัง้ปีโดยเฉพาะ ชว่งเดอืน 

ตลุาคม – มนีาคม และจะมกีารจัดเทศกาลดอกไม ้ทุกๆเดอืน ธันวาคมของทุกปี บางเดอืนท่าน

จะเห็นดอกซากรุะทีเ่มอืงดาลัด  

เทีย่ง           บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

น าท่านเดินทางสู่ น า้ตก DATANLA ซึง่เป็นน ้าตกที่ขนาดไม่ใหญ่มากแต่สวยงาม และ

สนุกสนานกับกจิกรรมสุดพิเศษ!! ทุกท่านจะไดน้ ัง่ ROLLER COASTER ลงไปชมน ้าตก

ท่านจะไดร้ับประสบการณ์แปลกใหม่ทีไ่ม่ควรพลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ น าท่านเทีย่วชม สวนดอกไมเ้มอืงหนาวดาลดั ตัง้อยู่ทางทศิใตข้องทะเลสาบชวนฮ

วางบนถนนฟูดงเตยีนหวุง ดาลัดไดร้ับการขนานนามว่าเป็นเมอืงแห่งดอกไม ้ทีน่ี่จะมดีอกไม ้

บานสะพรั่งตลอดปี สวนดอกไมเ้มอืงหนาวแห่งนี้สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2409 เพื่อใหป้รกึษาดา้น

การเกษตรกรทางภาคใต ้ต่อมาไดท้ าการรวมรวบพรรณไมม้ากมายทัง้ไมด้อก ไมป้ระดับ ไม ้

ตน้ และกลว้ยไมพั้นธุ์ต่าง ๆ ซึง่กลว้ยไมต้ัดดอกจ านวนมากถูกส่งออกจากดาลัด นอกจาก

ดอกไม ้พชืผักเมอืงหนาวกอ้สามารถปลกูไดด้ไีม่แพก้ัน ท าใหด้าลัดเป็นแหลง่ผลติพชืผักเมอืง

หนาวของประเทศ 

จากนัน้ น าท่าน น ัง่รถม้าชมเมืองดาลดั ณ จตุัรสัลามเวยีน ลานคนเดินที่มีพื้นที่รวม 

72,000 ตารางเมตร เป็นศนูยก์ลางของวัยรุ่นหรอืจุดนัดพบของคนเวยีดนามทีจ่ะมาท ากจิกรรม

ต่างๆร่วมกัน จุดเด่นของลานแห่งนี้คือมีสถาปัตยกรรมเด่น ๆ 2 อย่างคือ The Giant Wild 

Sunflowers ตัง้ตระหง่านอยู่ โดยสรา้งเป็นโดมดอกทานตะวัน โดยดา้นล่างจะมหีา้ง BIG C 

เปิดใหบ้รกิารอยู่ และโดมที่สองคอื The Giant  Artichoke  สรา้งเป็นโดมดอกอารต์กิโชคซึง่

เป็นดอกไมป้ระจ าเมอืงดาลัด ซึง่ภายในจะเป็นรา้นกาแฟน่ารักๆทีม่ชี ือ่วา่ Doha Café และท่าน

ยังสามารถมองเห็น ทะเลสาบซวนฮวาง (Xuan Huong Lake) ไดจ้ากมุมนี้อกีดว้ย   

ค า่       บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  ใหท้่านไดล้ิม้ลองไวน์แดงเมอืงดาลัด ท่านละ 1 แกว้ 

หลังอาหารน าท่าน ชอ้ปป้ิงตลาดไนทบ์ารซ์่าของเมอืงดาลัด ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้นานา

ชนดิ อาท ิดอกไม,้ เสือ้กันหนาว,ผลไมฤ้ดหูนาวทัง้สดและแหง้, ผักนานาชนดิ, ขนมพืน้เมอืง, 

กาแฟและชา เป็นตน้ 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้ทีพ่กั  

ทีพ่กั  KING HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว ของมาตรฐานเวยีดนาม 

 

วนัทีส่าม น ัง่กระเชา้ - วดัต ัก๊ลมั - Crazy house  - พระราชวงัฤดูรอ้น - ทุ่งดอกไฮเดรนเยยี  

สวนแหง่แสงทีด่าลดั - ชอ้ปป้ิงตลาดไนทบ์ารซ่์า  

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  



 

น าท่าน น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า ชมววิทวิทัศน์เมอืงดาลัดจากมุมสงูและน าท่านไหวพ้ระที ่วดัต ัก๊ลมั

(Truc Lam) วัดพุทธในนิกายเซน (ZEN) แบบญี่ปุ่ น ภายในวัดตกแต่งสวยงามดว้ยสวน

ดอกไม ้

จากนัน้  น าท่านเขา้ชม บา้นเพีย้น (Crazy House) บา้นสไตลแ์ปลกๆทีอ่อกแบบโดยฝีมอื

ลูกสาวประธานาธบิดีคนที ่2 ของเวยีดนาม ซึง่เรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรั่งเศสโดยได ้

แรงบันดาลใจจากนยิายเรือ่งดัง “Alice in Wonderland” 

จากนัน้ น าท่านเที่ยวชม พระราชวงัฤดูรอ้นบ๋าวได๋ (DinhBao Dai) ของจักรพรรดอิงค์

สดุทา้ยของเวยีดนามประทับของกษัตรยิเ์บา๋ได๋จักรพรรดอิงคส์ดุทา้ยของประเทศเวยีดนามใน

ยามทีพ่ระองคเ์สด็จแปรพระราชฐานมา ณ เมอืงดาลัด ทีน่ี่นับว่าเป็นพระราชวังหลังสุดทา้ยที่

สรา้งขึน้ในสมัยฝรั่งเศสเรอืงอ านาจอกีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง           บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเทีย่วชม ทุง่ดอกไฮเดรนเยยี ทีเ่บ่งบานอยู่เต็มพื้นที ่ซึง่ถอืว่าสวนไฮเดรนเยยีแหง่นี้

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับตน้ๆที่ดงึดูดนักท่องเที่ยวใหเ้ดนิทางมาเยี่ยมชมไดเ้ป็นอย่างดี 

และใหท้่านเพลดิเพลนิเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย และถ่ายรูปชุดชคิกับ บนัได

สวรรค ์ทีเ่ป็นจุดยอดนยิมทีนั่กท่องเทีย่วชอบมาถ่ายรูปเช็คอนิกันอกีดว้ย 

จากนั้น น าท่านชมความสวยงามของ สวนแห่งแสงทีด่าลดั (Lumiere Light Garden)  

ตอนนี้ดาลัดเพิง่จะปรากฎตัวในรูปแบบการแสดงแสงทีท่ันสมัยทีสุ่ดแห่งหนึง่ Lumiere Dalat 

สวนแหง่แสง ไดรู้จั้กทีเ่ป็น “หอศลิป์ ศนูยร์วมความบันเทงิ” แหง่แรกในเวยีดนามทีม่พีืน้ทีร่วม

กว่า 2,000 ตารางเมตร ผูเ้ขา้ร่วมสามารถโตต้อบโดยตรงและสัมผัสกับกจิกรรมในแต่ละหอ้ง

และสามารถบันทกึคลปิหรอืถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ โดยมหีอ้งต่างๆ เช่น การผจญภัยในจักรวาล ,

หอ้งหลอกลวงความจรงิ, บา้นบอลยักษ์ใหญ่ , เขาวงกตแสง ,หันหลังกลับดว้ยตะเกยีงวเิศษ 

ฯลฯ จุดหมายปลายทางทีไ่ม่ควรพลาดส าหรับผูม้าเยอืนเมอืงดาลัด 

เย็น  บรกิารอาหารเย็น แบบ BBQ BUFFET 

หลังอาหารน าท่าน ชอ้ปป้ิงตลาดไนทบ์ารซ่์า ใหท้่านไดเ้ลือกซื้อสนิคา้นานาชนิด อาทิ 

ดอกไม,้ เสือ้กันหนาว,ผลไมฤ้ดหูนาวทัง้สดและแหง้, ผักนานาชนดิ, ขนมพืน้เมอืง, กาแฟและ

ชา เป็นตน้ 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้ทีพ่กั  

ทีพ่กั  KING HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว ของมาตรฐานเวยีดนามวนัทีส่ ี ่  



 

 

วนัทีส่ ี ่  โฮจมินิห ์- โบสถน์อรธ์เธอดมั - ทีท่ าการไปรษณียก์ลาง - ตลาดเบนถนั - กรุงเทพฯ 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านออกเดนิทางกลับสู ่นครโฮจมินิห ์โดยรถโคช้ปรับอากาศจากดาลัด สูน่ครโฮจมินิท ์ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้ น าท่านชม โบสถน์อรธ์เธอดมั อายุกว่า100 ปีก่อสรา้งแบบNEO-ROMAN นับเป็น

สถาปัตยกรรมทีส่มบรูณ์แบบทีส่ดุแหง่หนึง่ของโฮจมินิหซ์ติีช้มความงดงามของสถาปัตยกรรม

ตะวันตกปัจจุบันใชเ้ป็นหอสวดมนตส์ าหรับผูท้ีเ่ป็นครสิตศ์าสนิกชนเชญิท่านถ่ายภาพไวเ้ป็นที่

ระลกึ น าท่านชมทีท่ าการไปรษณียก์ลางทีม่ลีักษณะสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล 

จากนัน้  น าท่านชอ้ปป้ิงที ่ตลาดเบนถนั ตลาดสนิคา้พื้นเมืองเช่น รองเทา้ คริสตัล กระเป๋า 

ของทีร่ะลกึสิง่ของเครือ่งใชต้า่ง ๆ มากมาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น บรกิารขนมปังเวยีดนาม ขนมปังบ ัน๋หมี ่ถอืก าเนิดในเวยีดนาม แต่โด่งดังเป็นทีรู่จั้กไปทั่ว

โลก โดยเฉพาะทีป่ระเทศฝรั่งเศสชาตทิีเ่คยเป็น “เจา้เขา้ครอง” ของเวียดนาม ในอดีต บา

แก็ตต ์หรอืขนมปังฝรั่งเศส ตน้คดิเป็นของคนฝรั่งเศสก็จรงิ แตค่ดิขึน้เพราะใน “อนูอิอง อนิโด

ชนัิวส”์ อนิโดจีนของฝรั่งเศส เพื่อเป็นเสบยีงใหก้ับทหารทีป่ฏบิัตหินา้ทีใ่นอาณานิคมแห่งนี้ 

ตามค าบอกเลา่ของ “เอรกิา ปีเตอรส์” นักประวัตศิาสตรอ์าหารระดับด๊อกเตอรช์าวอเมรกิัน                                                                                                                                

ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิสู ่สนามบนิTan Son Nhat 

21.35 น. ออกเดนิทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบนิ ไทยแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่ FD 659 

23.05 น. เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจมริูล้มื 

 

 

 

 



 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 – 3 

ทา่น 

เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่วเพิม่ 

15 - 18  ม.ค. 63 12,900 12,900 11,900 3,500 

06 - 09 ก.พ. 63 12,900 12,900 11,900 3,500 

13 - 16 ก.พ. 63 11,900 11,900 10,900 3,500 

27 ก.พ. - 01 ม.ีค 63 11,900 11,900 10,900 3,500 

05 - 08 ม.ีค. 63 11,900 11,900 10,900 3,500 

12 - 15 ม.ีค. 63 9,900 9,900 8,900 3,500 

26 - 29 ม.ีค. 63 11,900 11,900 10,900 3,500 

02 - 05 เม.ย. 63 12,900 12,900 11,900 3,500 

13 - 16 เม.ย. 63 

**สงกรานต*์* 
14,900 14,900 13,900 3,500 

14 - 17 เม.ย. 63 

**สงกรานต*์* 
13,900 13,900 12,900 3,500 

15 - 18 เม.ย. 63 

**สงกรานต*์* 
12,900 12,900 11,900 3,500 

23 - 26 เม.ย. 63 11,900 11,900 10,900 3,500 

07 - 10 พ.ค. 63 11,900 11,900 10,900 3,500 

21 - 24  พ.ค. 63 11,900 11,900 10,900 3,500 

28 - 31  พ.ค. 63 11,900 11,900 10,900 3,500 

 

 

 



 

อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ทัศนาจรไป -กลับพรอ้มกรุ๊ป อยู่ตอ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงตั๋ว 

✓ ทีพั่กโรงแรมตามรายการ 3 คนื พักหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคูแ่ละไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพักหอ้ง

เดีย่ว) 

✓ อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลับมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

✓ คา่ระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 

✓ คา่รถโคช้รับ-สง่สถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบ ุ

✓ คา่ไกดท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตามรายการ 

✓ ประกันอุบัตเิหตุวงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)์ เงื่อนไขประกันการเดนิทาง  

คา่ประกันอบุัตเิหตแุละค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดร้ับอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ไม่

คุม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตัวและไม่คุม้ครองโรคประจ าตัวของผูเ้ดนิทาง 

✓ ภาษีน ้ามันและภาษีตั๋วทุกชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง) 

✓ คา่บรกิารน่ังรถจิ๊บฟรทีีท่ะเลทรายมุ่ยเน่ 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

× ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%และภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

× คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

× คา่ใชจ่้ายสว่นตัว อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซัก

รดีทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

× ค่าใชจ่้ายอันเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อุบัตภัิยทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การ

นัดหยุดงาน,การถูกปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รม

แรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความควบคมุของบรษัิทฯ 

× ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขับรถ,ผูช้ว่ยคนขับรถ1,000บาท/ทรปิ/ลกูทัวร ์1 ท่าน(บังคับตามระเบยีบธรรม

เนียมของประเทศคะ่) 

× คา่ทปิหัวหนา้ทัวรต์ามสนิน ้าใจของทุกท่านคะ่(ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขับรถนะคะแตไ่ม่บังคบั

ทปิคะ่) 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์

การจองทวัร ์ 

• กรุณาจองทัวรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมัดจ า 5,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทันทกีอ่นการ

เดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน มฉิะนัน้ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ (ช่วงเทศกาลกรุณา

ช าระกอ่นเดนิทาง 21 วัน) 

กรณียกเลกิ  

• ยกเลกิการเดนิทางก่อนการเดนิทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าใหท้ัง้หมด ยกเวน้ในกรณี

วันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิมัดจ าโดยไม่มเีงือ่นไขใด ๆ 

ทัง้สิน้ 

• ยกเลกิการเดนิทาง 15 - 30 วัน กอ่นการเดนิทาง หักคา่ทัวร ์50% และรบิเงนิมัดจ าทัง้หมด 



 

• ยกเลกิภายใน 14 วัน กอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมดไม่วา่กรณีใด ๆ 

ทัง้สิน้ 

กรณีเจ็บป่วย  

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ 

จะท าการเลือ่น  การเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถ

ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหนา้เพียง 7 วันท าการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุก

กรณี 

เง ือ่นไขอืน่ ๆ   

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด กรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไม่ครบตามจ านวนทีบ่รษัิทฯ ก าหนดไว ้(15 ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทาง

บรษัิทฯ และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกัน บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจาก

การยกเลกิของท่าน 

• คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 15 ท่านขึน้ไป จงึออกเดนิทาง  ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึ 15 ท่าน ขอสงวน

สทิธิเ์ลือ่นวันเดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 10 วันกอ่น

การเดนิทาง 

• กรณีทีท่่านตอ้งออกต ัว๋ภายใน เช่น (ต ัว๋เครือ่งบนิ, ต ัว๋รถทวัร,์ ต ัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่

เจา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื

เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ทา่น

ออกต ัว๋ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่า

ทา่นยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่ว 

• กรณีใชห้นังสือเดนิทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดนิทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูก

ปฏเิสธในการเขา้ – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใด 

ๆ ทัง้สิน้ 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

➢ บรษัิทฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสัิยจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึ

ผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

➢ หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ ี

จุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ (หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 

6 เดอืน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายุเหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิความล่าช้าของสายการบนิ,สายการบนิ

ยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถูกปฎเิสธการเขา้หรอื

ออกเมืองจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทยและ

ตา่งประเทศซึง่อยู่นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัทิางธรรมชาต(ิซึง่



 

ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 

➢ ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึง่

ไม่ไดเ้กดิจากอุบัตเิหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกดิเหตุ

สดุวสัิย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิททัวร)์ 

➢ ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่างทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้ัวแทน

ตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิ

อุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรอื

ช ารุดจากสายการบนิ 

➢ กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ

ทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่บรกิารไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

➢ ตั๋วเครื่องบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิ

และไม่สามารถเปลีย่นชือ่ได ้

➢ เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบรษัิทฯหรือช าระโดยตรงกับทาง

บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นี้แลว้ทัง้หมด 

➢ กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรือผ่านตัวแทนในประเทศ

หรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flightจะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอื

คา่ทัวรท์ัง้หมด 

➢ ในกรณีของ PASSPORT นัน้ จะตอ้งไม่มกีารช ารุด เปียกน ้า การขดีเขยีนรูปตา่งๆหรอืแมก้ระทั่งตราป๊ัม

ลายการต์ูน ทีไ่ม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่าน

กอ่นการเดนิทางทุกครัง้ หาก ตม.ปฎเิสธการเขา้-ออกเมอืงของท่าน ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ

ทัง้สิน้ 

➢ ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากพาสปอรต์ไม่ตรงกับใบหนา้ปัจจุบัน ถงึจะยังไม่หมดอายุก็

ตาม อาจท าใหท้่านโดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรทีท่ าให ้

ใบหนา้เปลีย่นไป ดังนัน้ ท่านตอ้งท าพาสปอรต์เลม่ใหม่กอ่นท าการจองทัวร ์ 

➢ กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่ม่อนุญาตใิหท้่านเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบก่อนการ

จองทัวรว์่าท่านสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม่ ถา้ไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยู่

เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

➢ กรณี “หญงิตัง้ครรภ”์ ท่านจะตอ้งมใีบรับรองแพทย ์ระบชุดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่

รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

➢ การท่องเทีย่วประเทศเวยีดนามน ัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล เพือ่เป็นการ

ส่งเสรมิการทอ่งเทีย่วดงักล่าว คอื รา้นยา,รา้นไมไ้ผ่ รา้นหตัถกรรม เป็นตน้ หากทา่นใดไม่

เขา้รา้นดงักล่าวจะตอ้งจ่ายค่าทวัรเ์พิม่ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบั

เง ือ่นไขดงักลา่วแลว้ 

➢ อาหารทีป่ระเทศเวยีดนาม ไดร้บัอทิธพิลมาจากจนี โดยรสชาตจิะออกไปทางจดืสว่นใหญร่ส

ไมค่อ่ยจดัและอาหารทะเลก็จะเป็นขนาดของตามประเทศเวยีดนาม 



 

รายละเอยีดหอ้งพกัทีป่ระเทศเวยีดนาม 

❖ หอ้งพักแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั หอ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single), หอ้งคู ่(Twin/Double)และหอ้งพัก

แบบ 3 ท่าน (Triple Room)หอ้งพักแตล่ะประเภทอาจจะไม่ตดิกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพัก

แบบ3 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 1เตยีงใหญ่กับ 1เตยีงเสรมิ 

❖ โรงแรมในเวียดนามหอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน ้าบาง

โรงแรมแตล่ะชัน้จะมเีพยีงไม่กีห่อ้งซึง่ในกรณีมาเป็นครอบครัวใหญ่ใชห้ลายหอ้ง หอ้งพักอาจจะไม่ได ้

ตดิกันและอาจจะไดค้นละชัน้และบางโรงแรมอาจจะไม่มีลฟิต์ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละ

โรงแรมนัน้ๆ 

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้

แลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 

 

 


