
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

วันแรก กรุงเทพฯ • โฮจิมินห์ซิตี้ • ฟานเทียด(มุยเน่) • ทะเลทรายขาว • ทะเลทรายแดง • ลําธารนางฟ้า    
                   (-/กลางวัน/เย็น)                              

04.30 น. พร๎อมกันทีส่นามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชียประตู 2 Thai 
AirAsia (FD) โดยมีเจ๎าหน๎าที่อ านวยความสะดวกแกํทุกทําน (รับชุดของแถมที่หัวหน้าทัวร์ ณ วันเดินทางค่ะ) 

07.30 น. ออกเดินทางสูํ นครโฮจิมินท์โดยเที่ยวบิน FD 656  

 
 

 
 

09.15 น. เดินทางถึง สนามบิน Tan Son Nhat นครโฮจิมินห์ ผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมืองเป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว (เวลาท้องถิ่น
ที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) น าทํานเดินทางด๎วยรถโค๎ชปรับอากาศเดินทางเข๎าสูํตัวเมืองนครโฮจิมินห๑ 
น าทํานออกเดินทางสูํ มุยเน่จังหวัดฟานเทียด (PhanThiet) ระยะทางประมาณ 250 ก.ม. (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 
4 ชม.) ระหวํางทางทํานจะได๎ชมธรรมชาติ วิถีชีวิตของชาวเวียดนาม ชาวบ๎านจะประกอบอาชีพ ท าไรํ ท าสวน เป็นวิถิ
ชีวิตที่เรียบงําย สิ่งที่ทํานจะได๎สัมผัสคือ การจราจรที่คับคั่งเต็มไปด๎วยจักรยานยนต๑ ในเมืองโฮจิมินห๑ซิตี้ที่มีมากที่สุดใน
โลก ประมาณ 7 ล๎านคัน สิ่งแรกที่จะติดตราตรึงใจและคงอยูํในโสตประสาทคุณมิรู๎ลืมคือ "เสียงแตรรถ" หลังจากนั้น
เมื่อเดินทางถึงจังหวัดฟานเทียด หรือเรียกอีก ชื่อวํา “มุยเนํ”บรรยากาศคล๎าย เกาะช๎างในเมืองไทย 

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น ชมและสัมผัส ความยิ่งใหญํเม็ดทรายละเอียดสีขาวมองของ ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) แถมฟรีค่ารถจิ๊ฟ 

หรือที่เรียกวําทะเลทรายขาวทะเลทรายที่ใหญํที่สุดของเวียดนามหรือ ซาฮารํา แหํงเวียดนาม  



 
 

 
 

 
 

น าทํานชมความงดงามของ ทะเลทรายแดง (Red Sand  Dune) สถานที่ทํองเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากและอยูํใกล๎
ชายทะเลเม็ดทรายละเอียดสีแดงละเอียดราวกับแป้ง เนินทรายจะเปลี่ยนรูปรํางไปตามแรงลมที่พัดผําน เที่ยวชม
ทะเลทราย พาชม ลําธารนางฟ้า Fairy Stream ล าธารน้ าสายเล็กๆที่ไหลลัดเลาะผํานโตรกหน๎าผาไปยังทะเล ดินใน
บริเวณล าธารที่น้ าไหลผํานไปมีลักษณะเนื้อละเอียดเป็นดินสีแดงอมส๎ม ตัดกับเมฆขาว  

ค่ํา        บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูอาหาร SEA FOOD 
น าทํานเข๎าสูํที่พัก TIENDAT MUINE / BLUE BAY หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว ของมาตรฐานเวียดนาม 
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร๑เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต๎นเทํานั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแตํโรงแรมท่ีเข๎าพัก
จะเป็นโรงแรมระดับเทียบเทํากัน) 
 



 
 

     
 

วันที่สอง ดาลัด • น้ําตกดาตันลา • นั่งรถ ROLLER COASTER • สวนดอกไม้เมืองหนาว • นั่งรถม้า • จัตุรัสลามเวียน • 
ทะเลสาบซวนฮวาง • ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า          (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
จากนั้น  ออกเดินทางสูํเมือง ดาลัด ระยะทางประมาณ 180 ก.ม.(ประมาณ 4 ชม.) ระหวํางทางทํานจะได๎สัมผัสบรรยากาศ

รอบๆขุนเขา ไปเรื่อยๆซึ่งทํานจะเห็นไรํแก๎วมังกรไรํกาแฟซึ่งเส๎นทางที่น าทํานไปจะผํานเขาหลายลูกเป็นเส๎นทางที่
สะดวกสบาย เมื่อเดินทางถึง ดาลัด ซึ่งเป็นเมืองที่ถูกกลําวขานวําเป็นเมืองแหํง “ปารีสตะวันออก” เมืองแหํงดอกไม๎ 
เมืองแหํงดอกไม๎ผลิ เมืองแหํงความรัก “ ทํานจะได๎สัมผัสกับบรรยากาศอันหนาวเย็น เพราะเมืองนี้อยูํบนเขาสูงถึง 
1500 เมตรจากระดับน้ าทะเล เลยได๎เป็นสถานที่พักร๎อนของชาวฝรั่งเศส ตั้งแตํสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสเป็น 100 ปี 
แล๎ว ทํานจะได๎สัมผัสกับธรรมชาติสวยงามและชมสถาปัตยกรรมแบบทั้งสมัยเกําและสมัยใหมํล๎อมรอบด๎วยทิวทัศน๑สน
เป็นหมูํบ๎านที่เต็มไปด๎วยสีสันสวยงาม หลายหลากสีเหมือนลูกกวาด เป็นเมืองแหํงโรแมนติค เหมาะส าหรับคูํรัก หรือ
ทํานที่ต๎องการไปพักในเมืองที่สงบ บรรยากาศดีๆ เมืองดาลัดอากาศจะหนาวตลอดทั้งปีโดยเฉพาะ ชํวงเดือน ตุลาคม 
– มีนาคม และจะมีการจัดเทศกาลดอกไม๎ ทุกๆเดือน ธันวาคมของทุกปี บางเดือนทํานจะเห็นดอกซากุระท่ีเมืองดาลัด  

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าทํานเดินทางสูํ น้ําตกDATANLA ซึ่งเป็นน้ าตกที่ขนาดไมํใหญํมากแตํสวยงาม และสนุกสนานกับกิจกรรมสุด
พิเศษ!! ทุกท่านจะได้นั่ง ROLLER COASTER ลงไปชมน้ าตกทํานจะได๎รับประสบการณ๑แปลกใหมํท่ีไมํควรพลาด 
 

  
 

จากนั้น น าทํานเที่ยวชม สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด ตั้งอยูํทางทิศใต๎ของทะเลสาบชวนฮวางบนถนนฟูดงเตียนหวุง ดาลัด
ได๎รับการขนานนามวําเป็นเมืองแหํงดอกไม๎ ที่นี่จะมีดอกไม๎บานสะพรั่งตลอดปี สวนดอกไม๎เมืองหนาวแหํงนี้สร๎างขึ้น
ในปี พ.ศ. 2409 เพ่ือให๎ปรึกษาด๎านการเกษตรกรทางภาคใต๎ ตํอมาได๎ท าการรวมรวบพรรณไม๎มากมายทั้งไม๎ดอก ไม๎
ประดับ ไม๎ต๎น และกล๎วยไม๎พันธุ๑ตําง ๆ ซึ่งกล๎วยไม๎ตัดดอกจ านวนมากถูกสํงออกจากดาลัด นอกจากดอกไม๎ พืชผัก
เมืองหนาวก๎อสามารถปลูกได๎ดีไมํแพ๎กัน ท าให๎ดาลัดเป็นแหลํงผลิตพืชผักเมืองหนาวของประเทศ 



 
 

  
 

จากนั้น น าทํานนั่งรถม้าชมเมืองดาลัด ณ จัตุรัสลามเวียน ลานคนเดินที่มีพ้ืนที่รวม 72,000 ตารางเมตร เป็นศูนย๑กลางของ
วัยรุํนหรือจุดนัดพบของคนเวียดนามที่จะมาท ากิจกรรมตํางๆรํวมกัน จุดเดํนของลานแหํงนี้คือมีสถาปัตยกรรมเดํน ๆ 
2 อยํางคือ The Giant Wild Sunflowers ตั้งตระหงํานอยูํ โดยสร๎างเป็นโดมดอกทานตะวัน โดยด๎านลํางจะมีห๎าง 
BIG C เปิดให๎บริการอยูํ และโดมที่สองคือ The Giant  Artichoke  สร๎างเป็นโดมดอกอาร๑ติกโชคซึ่งเป็นดอกไม๎
ประจ าเมืองดาลัด ซึ่งภายในจะเป็นร๎านกาแฟนํารักๆที่มีชื่อวํา Doha Café และทํานยังสามารถมองเห็นทะเลสาบ
ซวนฮวาง (Xuan Huong Lake) ได๎จากมุมนี้อีกด๎วย 

   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

ค่ํา        บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  ให้ท่านได้ลิ้มลองไวน์แดงเมืองดาลัด ท่านละ 1 แก้ว 
หลังอาหารน าทําน ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่าของเมืองดาลัด ให๎ทํานได๎เลือกซ้ือสินค๎านานาชนิด อาทิ ดอกไม๎, เสื้อกัน
หนาว,ผลไม๎ฤดูหนาวทั้งสดและแห๎ง, ผักนานาชนิด, ขนมพ้ืนเมือง, กาแฟและชา เป็นต๎น 
สมควรแกํเวลาน าทํานเข๎าที่พัก KING HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ของมาตรฐานเวียดนาม 
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร๑เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต๎นเทํานั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแตํโรงแรมท่ีเข๎าพัก
จะเป็นโรงแรมระดับเทียบเทํากัน) 

วันที่สาม นั่งกระเช้า • วัดตั๊กลัม • Crazy house  • พระราชวังฤดูร้อน • ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย • สวนแห่งแสงที่ดาลัด • ช้อป
ปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า          (เช้า/กลางวัน/เย็น)          

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
น าทําน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวทิวทัศน๑เมืองดาลัดจากมุมสูงและน าทํานไหว๎พระที่วัดตั๊กลัม(Truc Lam)วัดพุทธใน
นิกายเซน (ZEN) แบบญี่ปุ่น ภายในวัดตกแตํงสวยงามด๎วยสวนดอกไม๎  

  
 

จากนั้น  น าทํานเข๎าชม บ้านเพี้ยน (Crazy House)บ๎านสไตล๑แปลกๆที่ออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนที่ 2 ของ
เวียดนาม ซึ่งเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรั่งเศสโดยได๎แรงบันดาลใจจากนิยายเรื่องดัง “Alice in Wonderland” 

 

  
 



 
 

จากนั้น น าทํานเที่ยวชม พระราชวังฤดูร้อนบ๋าวได๋ (DinhBao Dai)ของจักรพรรดิองค๑สุดท๎ายของเวียดนามประทับของ
กษัตริย๑เบ๐าได๐จักรพรรดิองค๑สุดท๎ายของประเทศเวียดนามในยามที่พระองค๑เสด็จแปรพระราชฐานมา ณ เมืองดาลัด 
ที่นี่นับวําเป็นพระราชวังหลังสุดท๎ายที่สร๎างข้ึนในสมัยฝรั่งเศสเรืองอ านาจอีกด๎วย  

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าทํานเที่ยวชม ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย ที่เบํงบานอยูํเต็มพ้ืนที่ ซึ่งถือวําสวนไฮเดรนเยียแหํงนี้เป็นสถานที่ทํองเที่ยวอันดับ
ต๎นๆที่ดึงดูดนักทํองเที่ยวให๎เดินทางมาเยี่ยมชมได๎เป็นอยํางดี และให๎ทํานเพลิดเพลินเก็บภาพความประทับใจตาม
อัธยาศัย และถํายรูปชุดชิคกับ บันไดสวรรค์ ที่เป็นจุดยอดนิยมที่นักทํองเที่ยวชอบมาถํายรูปเช็คอินกันอีกด๎วย 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

จากนั้น  น าทํานชมความสวยงามของ สวน
แห่ ง แ ส งที่ ด า ลั ด  ( Lumiere 
Light Garden)  ตอนนี้ดาลัด
เพ่ิงจะปรากฎตัวในรูปแบบการ
แสดงแสงที่ทันสมัยที่สุดแหํงหนึ่ง 
Lumiere Dalat สวนแหํงแสง ได๎
รู๎จักที่ เป็น “หอศิลป์  ศูนย๑รวม
ค ว า ม บั น เ ทิ ง ”  แ หํ ง แ ร ก ใ น
เวียดนามที่มีพ้ืนที่รวมกวํา 2,000 
ตารางเมตร ผู๎ เข๎ารํวมสามารถ
โต๎ตอบโดยตรงและสัมผัสกับ
กิจกรรมในแตํละห๎องและสามารถ
บันทึกคลิปหรือถํายรูปเป็นที่ระลึก โดยมีห๎องตํางๆ เชํน การผจญภัยในจักรวาล ,ห๎องหลอกลวงความจริง, บ๎านบอล
ยักษ๑ใหญํ , เขาวงกตแสง ,หันหลังกลับด๎วยตะเกียงวิเศษ ฯลฯ จุดหมายปลายทางท่ีไมํควรพลาดส าหรับผู๎มาเยือนเมือง
ดาลัด 

เย็น   บริการอาหารเย็น แบบ BBQ BUFFET 

  
 

หลังอาหารน าทําน ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า ให๎ทํานได๎เลือกซื้อสินค๎านานาชนิด อาทิ ดอกไม๎, เสื้อกันหนาว,ผลไม๎ฤดู
หนาวทั้งสดและแห๎ง, ผักนานาชนิด, ขนมพ้ืนเมือง, กาแฟและชา เป็นต๎น 
สมควรแกํเวลาน าทํานเข๎าท่ีพัก KING HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ของมาตรฐานเวียดนามวันที่สี่   
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร๑เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต๎นเทํานั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแตํโรงแรมท่ีเข๎าพัก
จะเป็นโรงแรมระดับเทียบเทํากัน) 

วันที่สี่  โฮจิมินห ์• โบสถ์นอร์ธเธอดัม • ที่ทําการไปรษณีย์กลาง • ตลาดเบนถัน • กรุงเทพฯ 
                                                                                                                    (เช้า/กลางวัน/เย็น:บั๋นหม่ี)          

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าทํานออกเดินทางกลับสูํนครโฮจิมินห์ โดยรถโค๎ชปรับอากาศจากดาลัด สู่นครโฮจิมินท์  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 
 

จากนั้น  น าทํานชม โบสถ์นอร์ธเธอดัม อายุกวํา100 ปีกํอสร๎างแบบNEO-ROMAN นับเป็นสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ๑แบบที่สุด
แหํงหนึ่งของโฮจิมินห๑ซิตี้ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมตะวันตกปัจจุบันใช๎เป็นหอสวดมนต๑ส าหรับผู๎ที่เป็น
คริสต๑ศาสนิกชนเชิญทํานถํายภาพไว๎เป็นที่ระลึก น าทํานชมที่ทําการไปรษณีย์กลางที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโค
โลเนียล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

จากนั้น  น าทํานช๎อปปิ้งที่ ตลาดเบนถัน ตลาดสินค๎าพ้ืนเมืองเชํน รองเท๎า คริสตัล กระเป๋า ของที่ระลึกสิ่งของเครื่องใช๎ตําง ๆ 
มากมาย  

เย็น  บริการขนมปังเวียดนาม ขนมปังบั๋นหมี่นั้น ถือก าเนิดในเวียดนาม แตํโดํงดังเป็นที่รู๎จักไปทั่วโลก โดยเฉพาะที่
ประเทศฝรั่งเศสชาติที่เคยเป็น “เจ๎าเข๎าครอง” ของเวียดนาม ในอดีต บาแก็ตต๑ หรือขนมปังฝรั่งเศส ต๎นคิดเป็นของคน
ฝรั่งเศสก็จริง แตํคิดขึ้นเพราะใน “อูนิออง อินโดชินัวส๑” อินโดจีนของฝรั่งเศส เพ่ือเป็นเสบียงให๎กับทหารที่ปฏิบัติ
หน๎าที่ในอาณานิคมแหํงนี้ ตามค าบอกเลําของ “เอริกา ปีเตอร๑ส” นักประวัติศาสตร๑อาหารระดับด๏อกเตอร๑ชาวอเมริ
กัน                                                                                                                                
ได้เวลาสมควรนําท่านเดินสู่ สนามบินTan Son Nhat 

21.35 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่  FD 659 
23.05 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร๎อมความประทับใจมิรู๎ลืม 

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

1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การเปลี่ยนแปลงไฟล์ท
บินรวมถึงเวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจาก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ หรือ สภาพอากาศแปรปรวน หรือ 
เกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ การปิดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆรวมถึงร้านอาหารโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

2. อาหารท้องถิ่น รูปแบบ วัตถุดิบและรสชาติจะเป็นไปตามรสนิยมของคนท้องถิ่น ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในรสชาติของ
อาหาร 

3. โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีนําเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะ
เป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน 

4. ลูกค้าจะต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อประโยชน์ของท่านเองและบุคคลอ่ืน 



 
 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเอง หรือ ในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

6. รูปภาพในโปรแกรมเป็นรูปภาพเพื่อใช้ประกอบการโฆษณาเท่านั้น 
 

**ทั้งนี้ ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางทุกหน้าอย่างถีถ่้วน หากลูกค้าจ่ายเงินมัดจําแล้ว  
ทางบริษัทฯจะถือว่าลูกค้ายอมรับในเงื่อนไขท้ังหมด** 

 
อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

ตารางวันเดินทางราคาทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุ่ยเน่ ดาลัด 4 วัน 3 คืน บิน FD 

เริ่มเดินทาง จํานวน ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง 
จอยแลนด์ 

(ราคาไมํรวม
ต๋ัว) 

พักเดี่ยว 

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 มี.ค 63 
30+1 FD656 

FD659 
11,900 11,900 10,900 8,900 3,500 

05 - 08 มี.ค. 63 
30+1 FD656 

FD659 
11,900 11,900 10,900 8,900 3,500 

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

02 - 05 เม.ย. 63 
30+1 FD650 

FD659 
12,900 12,900 11,900 9,900 3,500 

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



 
 

FD659 

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 วันเดินทางกลับ) ท่านละ 3,000 บาท อัตรานี้รวมรายการทัวร์และตั๋วเครื่องบิน
แล้ว** 
 

อัตราค่าบริการรวม 
 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 ค่าระวางน้ําหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นําเที่ยวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง 

 ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 
 ค่าบริการนั่งรถจิ๊บฟรีที่ทะเลทรายมุ่ยเน่ 
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่ง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ1,000บาท/ทริป/ลูกทัวร์1ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ําใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 
 
 
 
 



 
 

เงื่อนไขการสํารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์ 
การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อย
กว่า 20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 30 วัน) 

 กรุณาชําระค่าทัวร์เต็มจํานวน ในกรณีที่ค่าทัวร์มีราคา ต่ํากว่า 10,000 บาท  
กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด  

 ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจําทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

 ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทําก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุด
เทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจําโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจําโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 
กรณีเจ็บป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะทําการเลื่อน            
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตาม
ความเป็นจริง 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 
เงื่อนไขอ่ืน ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางใน
คณะเดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจํานวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง
หรือยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

 กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการออก
ตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ําเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
 
 



 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

สําคัญ 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว

เท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้า
จะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ
ในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน
ชื่อได้ 

 เม่ือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการชํารุด เปียกน้ํา การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราปั๊มลายการ์ตูน ที่ไม่ใช่
การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเส
ธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจทําให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทําให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้องทํา
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทําการจองทัวร์  

 กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 



 
 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ 
ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว 

 อาหารที่ประเทศเวียดนาม ได้รับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและอาหารทะเลก็จะ
เป็นขนาดของตามประเทศเวียดนาม  
 

รายละเอียดห้องพักที่ประเทศเวียดนาม 
 ห้องพักแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double)และห้องพักแบบ 3 ท่าน 

(Triple Room)ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1เตียง
ใหญ่กับ 1เตียงเสริม 

 โรงแรมในเวียดนามห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ําบางโรงแรมแต่ละชั้นจะมีเพียง
ไม่กี่ห้องซึ่งในกรณีมาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไม่ได้ติดกันและอาจจะได้คนละช้ันและบางโรงแรม
อาจจะไม่มีลิฟต์ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ 
แล้วจึงมัดจําเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 


