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เที่ยวเวยีดนามใต้สดุคุม้ เกบ็ทกุจดุไฮไลท ์

บนิภายใน 1 ขา ไมต่อ้งนัง่รถไกล 
พกัหร ู4 ดาวเมืองดาลทั  พกัโฮจมินิห+์มยุเน ่3 ดาว 
ขึน้กระเชา้ชมวิวเมอืงดาลทั ตะลุยทะเลทราย เมอืงมุยเน ่ 

นัง่รถราง Roller Coaster ชมนำ้ตกดาทนัลา 
ราคาทวัรร์วมค่ารถจิ๊ปตะลุยทะเลทราย !! 

สุดฟนิรบัประทานอาหาร-ลอ่งเรอืแมน่้ำไซง่อ่น  
(มอีาหารรอ้นบรกิารบนเครือ่ง ไป-กลบั) 

 
หมายเหตุ 
หากท่านมีความจำเป็นจะต้องซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพื่อยืนยัน
กับทางเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองและขอความกรุณาให้ท่านซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้  อัน
เนื่องมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไม่ว่าจะเปน็การยกเลิกเทีย่วบิน การล่าชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบิน
รวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วพบว่าอยู่เหนือการความคุมของทางสาย
การบิน หรือจะเป็นเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเป็นเหตุผลด้านความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหล่านี้ อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะคอนเฟิร์มกรุ้ป ประมาณ 7-10 วันก่อน
เดินทาง ขออภัยในความไม่สะดวก 
 

วันที ่1  สนามบนิสุวรรณภมูิ-สนามบนิ TAN SON NHAT เมอืงโฮจิมนิห ์
13.30 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน BAMBOO 

AIRWAYS (QH) โดยท่านจะพบกับเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์และหัวหน้าทัวร์  ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ แจก
เอกสารการเดินทาง และอำนวยความสะดวกท่าน ขณะเช็คอินและโหลดสัมภาระ  

 
เนือ่งจากตัว๋เครือ่งบนิของคณะเป็นตัว๋กรุ๊ประบบ Random ไมส่ามารถเลอืกทีน่ัง่ได้ ที่นัง่อาจจะไม่ไดน้ัง่ตดิกัน 
และไมส่ามารถเลอืกชว่งที่นัง่บนเครือ่งบนิไดใ้นคณะ ซึง่เปน็ไปตามเงือ่นไขของสายการบนิ 
 

16.35 น. ออกเดินทางสู่ นครโฮจมิินห ์ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน BAMBOO AIRWAYS (QH) เที่ยวบินท่ี QH326 
บริการอาหารร้อนบนเครื่อง (1) 

18.00 น. เดินทางถึงสนามบิน TAN SON NHAT นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ
ศุลกากรตามขั้นตอน (เวลาท้องถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาท้องถิ่นประเทศไทย)  
เดินทางตั้งแต่ 5 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป มีการปรับเปลี่ยนตารางการบินเป็น  
BKK-SGN 12.00-13.25 (คณะพร้อมกัน 09.00 น.) 

เย็น       บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2) 
ที่พัก THIEN TUNG HOTEL / SONET HOTEL / HAPPY LIFE  
หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
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วันที ่2  นครโฮจิมนิห-์วัดเทยีนหาว-เมอืงมยุเน-่ทะเลทรายแดง-ลำธารนางฟ้า - ทะเลทรายขาว เมอืงมยุเน่ 

เช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 
นำท่านเดินทางผ่านย่านไชน่าทาวน์ ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนใน
เวียดนาม ชมวัดเทียนหาว วัดจีนในเขตนี้ที่สร้างอุทิศให้กับเทพีเทียนหาว ชาว
เวียดนามเชื่อว่าเทพ มีก้อนเมฆเป็นพาหนะ เพื่อช่วยคุ้มครองผู้คนให้รอดพ้น
จากอันตรายจากมหาสมุทรทั้งปวง หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมุย
เน่ ตั ้งอยู่ชายฝั่งทะเลของจังหวัด BINH THUAN ในภูมิภาคใต้ ของ
ประเทศเวียดนาม เป็นเมืองตากอากาศชายทะเลในจังหวัดบิ่ญถ่วนทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ
เวียดนาม ตั้งอยู่ใกล้กับฟานเที้ยต เมืองหลักของจังหวัด (ระยะทางประมาณ 200 กม.ใช้เวลาในการเดินทาง
ประมาณ 4 ชม.) 

กลางวนั        บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองมุยเน่ ในจังหวัดฟานเทียต เป็นเมืองชายทะเลตากอากาศและแหล่งท่องเที่ยวที่มีความ
สวยงามและมีชื่อเสียงทางภาคใต้ของเวียดนาม ระหว่างการเดินทางให้ท่านได้ชมธรรมชาติและวิถีชีวิตความ
เป็นอยู ่ของชาวเวียดนาม นำท่านสัมผัสอากาศบริสุทธิ์  ณ ท่าเรือมุยเน่ ที ่อบอวนไปด้วยบรรยากาศแบบ
ชาวประมงเวียดนามแท้ๆ ซึ่งกลับเข้าฝั่งหลังออกหาปลาในยามค่ำคืน นำท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายขาว กองเนิน
ภูเขาทรายสีขาวกระจ่างตากว้างใหญ่สุดสายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพียงผืนทรายและท้องฟ้าเท่านั้น ไม่ไกลกัน
มีแหล่งน้ำจืด (โอเอซิส) สำหรับให้นักท่องเที่ยวใช้พักผ่อน  ถ่ายรูป และชมวิว ท่านจะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรม
หลากหลายไม่ว่าจะเป็น นั่งรถจี๊ป หรือรถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกับการเล่นแซนด์ดูนลื่นไถลจาก
จากเนินทรายสูงกว่า 40 เมตรกิจกรรม (รวมค่ากิจกรรมรถนั่งจิ๊ปเรียบร้อยแล้ว รถจิ๊ป โดยสารได้ 5-6 ท่าน/1
คัน) จากนั้นนำท่านชม ทะเลทรายแดง ที่เกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีชมพูแดงจนเป็นลานทรายกว้างที่มี
ชื่อเสียงของเมืองมุยเน่ แล้วนำท่านชม “แกรนด์แคนยอ่นแหง่เวียดนาม” ลำธาร FAIRY STREAM ที่เกิดจากการ
กัดเซาะของน้ำและลมเป็นลำธารลึกกว่า 20 เมตร เปิดให้เห็นชั้นของดินและทรายหลากสี ซึ่งทั้งหมดล้วนเกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติ 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (5) 
ที่พัก TIEN DAT RESORT / OCEAN PALACE RESORT หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
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วันที ่3  เมอืงมยุเน-่เมอืงดาลัด-นำ้ตกดาตันลา-บา้นเพีย้น-พระราชวงัฤดรูอ้น - นัง่กระเชา้ไฟฟ้า วดัตั๊กลมั-สวนแหง่แสง
ที่ดาลดั-ดาลัด ไนท์มารเ์กต็   

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  เมืองดาลัดประเทศเวียดนาม (ระยะทางประมาณ 150 กม.ใช้เวลาในการเดินทาง
ประมาณ 3 ชม.) เมืองดาลัท เป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงและโรแมนติกของเวียดนาม โอบล้อมไปด้วยขุนเขา 
แมกไม้นานาพันธุ์ และทะเลสาบ เมืองดาลัทมีอุณหภูมิ 15-25 องศาตลอดทั้งปี เมืองดาลัทมีสวนดอกไม้ต่างๆ 
อาคารบ้านเรือน สิ่งปลูกสร้างรูปแบบสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสมากมาย นำท่านนั่งรถราง (Roller Coaster) ผ่าน
ผืนป่าอันร่มรื่นสู่หุบเขาเบื้องล่าง เพื่อชมและสัมผัสกับความสวยงามของ น้ำตกดาทันลา (Thac Datanla) อีก
หนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองดาลัดท่ีไม่ควรพลาด 

กลางวนั        บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 
นำท่านสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้า เคเบิลคาร ์กระเช้าไฟฟ้าแห่งนี้เป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนาม 
และมีความปลอดภัยสูงที่สุด ท่านจะได้ชมวิวของเมืองดาลัด  ที่มองเห็นได้ทั้งเมือง นำท่านชมวัดติ๊กลัม เป็นวัดที่
สร้างอยู่บนเนินเขาเหนือ ทะเลสาบเตวียนลาม แวดล้อมไปด้วยใบไม้ดอกไม้ นานาพันธุ์ กับทิวสนที่ยืนต้น
ตระหง่านปกคลุมทุกหุบเขา นำท่านเข้าชมบ้านเพี้ยน (Crazy House) บ้านสไตล์แปลกๆที่ออกแบบโดยฝีมือลูก
สาวประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเวียดนาม ซึ่งเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรั่ งเศส โดยได้แรงบันดาลใจจาก
นิยายเรื ่องดัง “ Alice in Wonderland ’’ จากนั ้นนำท่านเที ่ยวชม สวนดอกไม้เมืองหนาว หรือ DALAT 
FLOWER GRADENS ได้รับการขนานนามให้เป็นเมืองแห่งดอกไม้ มีดอกไม้บานสะพรั่งไปทั่วเมืองตลอดทั้งปี ไม่
ว่าจะเป็นไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ยืนต้น และกล้วยไม้ ที่มีมากมาย จากนั้นนำท่านชม พระราชวังฤดูร้อน พระราชวัง
ตากอากาศของกษัตริย์เบ๋าได๋ จักรพรรดิ์องค์สุดท้ายของเวียดนาม ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นพระราชวังสุดท้าย ที่
สร้างขึ้นในสมัยเรืองอำนาจของฝรั่งเศส ก่อนที่จะเกิดสงครามเวียดนาม แล้วทำให้จักรพรรดิเบ๋าได๋ ต้องลี้ภัยไป
อยู่ฝรั่งเศส แล้วไม่ได้กลับมาเหยียบผืนแผ่นดินบ้านเกิดอีกเลย นำท่านชมความสวยงามของ สวนแหง่แสงทีด่าลดั 
(Lumiere Light Garden) รูปแบบการแสดงแสงที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่ง  Lumiere Dalat สวนแห่งนี้เป็น “หอ
ศิลป์ ศูนย์รวมความบันเทิง” แห่งแรกในเวียดนามที่มีพื้นที่รวมกว่า 2,000 ตารางเมตร ผู้เข้าร่วมสามารถโต้ตอบ
โดยตรงและสัมผัสกับกิจกรรมในแต่ละห้องและสามารถบันทึกคลิปหรือถ่ายรูปเป็นที่ ระลึก โดยมีห้องต่างๆ เช่น 
การผจญภัยในจักรวาล ,ห้องหลอกลวงความจริง, บ้านบอลยักษ์ใหญ่ , เขาวงกตแสง ,หันหลังกลับด้วยตะเกียง
วิเศษ ฯลฯ จุดหมายปลายทางที่ไม่ควรพลาดสำหรับผู้มาเยือนเมืองดาลัด 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (8) 
หลังจากรับประทานอาหารนำท่านเดินเล่นตลาด ดาลัด ไนท์มาร์เก็ต กลางคืน เมืองดาลัด ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า
พื้นเมือง ของที่ระลึก และชิมอาหารพื้นเมืองตามอัธยาศัย 
ที่พัก LA SAPINETTE /  MARI GOLD  ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PVN33-QH 5D4N เวยีดนามใต ้โฮจมินิห ์ดาลทั มยุเน ่ 

วันที ่4  เมอืงดาลดั-สวนดอกไม้ไฮเดรนเยยี-สถานรีถไฟฟา้เกา่-วดัลงิเฟอืก  - วัดมมีงักร เมอืงโฮจมินิหซ์ติี้-โบสถน์อร์
ทเทอดาม-ไปรษณยีก์ลาง  - ตลาดเบ๋นถัน่  ลอ่งเรอืบนแมน่้ำไซงอ่น 

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9) 
นำท่านชมความสวยงามของสวนดอกไม้ไฮเดรนเยียที่เบ่งบานอยู่เต็มพื้นที่ ซึ่งถือว่าสวนไฮเดรนเยียแห่งนี้เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวอันดับต้นๆที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยี่ยมชมได้เป็นอย่างดี  และให้ท่านเพลิดเพลินเก็บภาพความ
ประทับใจตามอัธยาศัย จากนั้นพาชมสถานีรถไฟฟ้าเก่า สถาปัตยกรรมยุคโคโลเนียลสไตล์ฝรั่งเศส ที่ถูกสร้างขึ้นมาในช่วง 
ปี1932 หลังจากนั้นเดินทางสู่ วัดลิงเฟือก เป็นวัดที่มมีังกรยาว 49 เมตรทำจากขวดแก้ว 12,000 ขวด มีความสวยงาม และ
มีเจดีย ์Linh Phuoc เป็นภาพวาดสถาปัตยกรรมแบบพิเศษของเมืองดาลัต 

เทีย่ง       บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) 
จากนั้นนำท่านเดินทางไปสู่ ท่าอากาศ เลียน เคือง เพื่อเดินทางกลับนครโฮจิมินห์ นำท่านตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ  

14.05 น.  นำทา่นเหนิฟ้าสู่  ท่าอากาศยาน TAN SON NHAT นคร โฮจมิินห ์  
  โดย เทีย่วบนิ QH  1321 
15.00 น. นำคณะท่านเดินทางถึงนครโฮจิมินห์ นำท่านเดินทางนำท่านสู่ โบสถ์นอร์ทเทอดาม ใช้เป็นหอสวดมนต์สำหรับชาว

เวียดนามและชาวต่างประเทศที่เป็นคริสต์ศาสนิกชน ทั้งนี้ มีทั้งผู้ที่มาท่องเที่ยวหรือได้เดินทางมาทำงานในเวียดนามอีก
ด้วย โบสถ์ ฯ ได้ออกแบบมาจากประเทศฝรั่งเศสและเริ่มทำการก่อสร้างเมื่อวันที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2420 แล้วเสร็จเมื่อ
วันที่ 11 เดือนพ.ศ. 2423 เมษายน ความยาวของโบสถ์ 133 เมตร กว้าง 35 เมตร และสูง 21 เมตร เฉพาะหอระฆังทั้งสอง
หอที่อยู่หน้าโบสถ์นั ้นต่างสูงถึง 57 เมตร ค่าใช้จ่ายในขณะนั้นเป็นเงินฝรั่งทั ้งหมด 2.5 ล้าน โบสถ์ ฯ แห่งนี้ถือเป็น
สถาปัตยกรรมตะวันตกที่สวยงามยิ ่งในนครโฮจิมินห์อีกแห่ง นำท่านชม ไปรษณีย์กลาง ที่ยังคงความงดงามตาม
สถาปัตยกรรมดั้งเดิม ท่านสามารถส่งไปรษณีย์กลับมายังประเทศไทยเพื่อเป็นของที่ละลึกได้จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  
ตลาดเบ๋นถั่น ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอจิมินห์ เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่และมีอายุเกือบร้อยปี ที่นี้มีสินค้าสารพัดชนิดทั้ง
สินค้าพื้นเมือง สินค้านำเข้าของที่ระลึก อาหาร เครื่องดื่ม ต่าง ๆ  และสินค้าก็อบแบรนด์ยอดฮิตที่คนไทยนิยมอย่างมาก 

เย็น บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร บนเรือลอ่งแมน่ำ้ไซงอ่น (11) ชมบรรยากาศสองฟากฝั่งยามค่ำคืนของเมืองโฮจิมนิห์
ซิตี้ หรือจะเลือกสนุกสนานกับวงดนตรีพื้นเมืองทีบรรเลงเพลงอย่างสนุกสนาน 

พักที ่ THIEN TUNG HOTEL/SONET HOTEL/HAPPY LIFE หรอืเทียบเทา่ระดบั 3  ดาว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PVN33-QH 5D4N เวยีดนามใต ้โฮจมินิห ์ดาลทั มยุเน ่ 

 
วันที ่5  โฮจมินิห-์ทำเนยีบอสิรภาพ-สนามบนิสุวรรณภมู ิ

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (12) 
นำท่านเดินทางท่านชม ทำเนียบอิสรภาพ เคยเป็นทำเนียบของอดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต้ และทำเนียบของผู้ว่าการ
ฝรั่งเศสที่เรียกว่าทำเนียบโนโรโดม ถูกระเบิดทำลายใน พ.ศ. 2506 แล้ว
ได้มีการสร้างอาคารขึ้นใหม่ให้ชื่อว่า ทำเนียบอิสรภาพ ออกแบบโดยโง
เวียดทู ทุกวันนี้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมได้ ชั้นล่างเป็นห้องจัดเลี้ยง 
ห้องโถงใหญ่ที่รัฐบาลเวียดนามใต้ประกาศยอมแพ้ ชั ้นสองเป็นห้อง
รับรองขอประธานาธิบดีตรันวันเฮือง ห้องพักของประธานนาธิบดี
เหงียนวันเทียว ห้องอาหาร ห้องสวดมนต์คาทอลิก ชั้นสามเป็นห้อง
รับรองของภริยาประธานาธิบดี ชั้นสี่เป็นห้องฉายภาพยนต์ส่วนตัวและ
ลานจอดเฮลิคอบเตอร์ซึ่งมองลงไปข้างล่างจะเห็นทิวทัศน์งดงามของ
ถนนเลหย่วนได้ชัดเจน    

เทีย่ง บรกิารขนมปงัเวยีดนาม ทา่นละ 1 ชิ้น  (13)  
นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน TAN SON NHAT 
เดินทางตั้งแต่ 5 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป มีการปรับเปลี่ยนตารางการบินเป็น SGN -BKK 09.30-11.00  

14. 00  นำท่านเหินฟ้ากลับสู่ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินท่ี BAMBOO AIR WAYS (QH 325) 
................. 

 
(โปรดอา่นรายละเอยีดใหค้รบถว้นกอ่นทำการจอง) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เงือ่นไขและขอ้กำหนดในการเดินทางเขา้ประเทศเวยีดนาม 
(อพัเดพล่าสดุ วันที ่01 เดอืนมถินุายน พ.ศ.2565) 

1. ผู้ที่มีอายตุัง้แต่ 12 ปีขึ้นไป แสดงเอกสารการฉดีวัคซนีปอ้งกนัโควิดครบโดส (Passport vaccine) อย่างนอ้ย 2 เข็ม หรอื
แสดงแอปหมอพร้อม 

2. แสดงเอกสารประกันการคุ้มครองรักษาโควิด-19 วงเงินมูลค่าไม่ต่ำกว่า 10,000 USD  
 

 

  า  ั                                                                                         
                                                                                 

 าย า ทวั  ์ามา   ล ั    ัเ ลี ยนห    ด   า  
 าย า  ดต้าม วามเหมา  ม โดยมติ ้  จ ้ใหท้ า ลว่ หนา้ 

 

ทา   เ้ดนิทา จ  ม ้่    ้ ใด   นัเน    มาจา  ด ้ ัท า เ    น    ่น า เดนิทา  ลว้  

   ิทั      วน ทิ ิ เ ิ ม ล จ  า ให ้  ิา  ที   นาม นิตน้ทา  า   เทา่น ั น  
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อตัราคา่บรกิาร 
 

กำหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเดก็ 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 ์ไมเ่อาตั๋วเครือ่งบิน หกัออก 1,000 บาทตอ่ทา่น *** 
ราคาเดก็ทารก อายตุำ่กวา่ 2 ปี 4,900 บาท 

ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปบีรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 
ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได้ เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชั่น  

 

 า าทวั  ์ ม ่วม า่ท ิ น  ั    ล   ดท์ ้  ิ นตาม   มเนยีม (ช า  ท ุทา่น ย เวน้ ทา   ายุ มเ่ นิ 2  ี ย เวน้ให)้ 

  เ ็  า่ท ิ น  ั    ล ม ั เุทศ ท์ ้  ิ น  
ณ  นาม นิในวนัเช็  นิ  

ทา่นล  1,500  าท/ท  ิ/ทา่น 
 ว่น า่ท ิหวัหนา้ทวั ท์ ี ด  ลจา เม    ทย  ลว้ ต ่วามพ ึพ ใจ   ทา่น 
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อตัราคา่บรกิารรวม 

• ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ (รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และธรรมเนียมเชื้อเพลิง) 
• ค่าสัมภาระน้ำหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ้นเครื่อง 7 กก. 
• ค่าโรงแรมที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  
• ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
• ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ดังที่ระบุในรายการ 
• ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ 
• ค่าเบีย้ประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม์) **ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่
คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง 

• ค่าเบ้ียประกันโควิด-19 ในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินค่ารักษาพยาบาล 10,000 US  
(ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย) 

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 
▪ ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสำหรับคนไทย กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง  (เนื่องจากทาง

เวียดนามได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไม่
เกิน 30 วัน) 

▪ ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสำหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม 
▪ ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกโปรแกรมขายไปแล้ว 
▪ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ 
▪ ค่าปรับสำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด  
▪ ค่าทำหนังสือเดินทาง  
▪ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
▪ ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 

 
เงือ่นไขการออกเดนิทาง 

ในแต่ละเส้นทางจะมีการกำหนดผู้เดินทางขั้นต่ำของการออกเดินทาง โดยในทัวร์นี้ กำหนดให้มีผู้เดินทางขั้นต่ำ 25 ท่าน 
หากมีผู้เดินทางไม่ถึงที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพิ่มค่าทัวร์ หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง 
หากท่านมีไฟล์ทบินภายในประเทศแต่มิได้แจ้งให้เราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ  จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น
กรุณาสอบถามยืนยันการออกเดินทางก่อนจองไฟล์บินภายในประเทศทุกครั้ง 
 

• หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มแล้วไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้  
หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางแล้วนั้น ท่านจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อัน
เนื่องมาจากการคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนั้นประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่าน  หากท่านถอนตัวออก ทำให้
กรุ๊ปมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้น หรืออาจทำให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มิอนุญาตให้
เลื่อนวันเดินทางใดๆ ได้ท้ังสิ้นและเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามจำนวนเงินของราคาทัวร์  
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• การชำระเงินหมายถึงการยืนยันจำนวนผู้เดินทาง ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได ้  
การชำระเงินเข้ามานั้น หมายถึงท่านได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยันจำนวนตามที่ท่านได้จองเข้ามา หากท่านชำระเงินเข้า
มาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนของผู้เดินทางได้  และหากมีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมให้
ทางบริษัทฯ คิดค่าใช้จ่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการขาย อย่างน้อยที่สุดเท่าจำนวนเงินมัดจำ ทั้งนี้
ทั้งนั้นให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ  
 

เงื่อนไขการจอง การสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน 
▪ กรุณาเตรียมเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 1 วัน กรณีลูกค้าทำการจองก่อน

วันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน  
▪ การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้

เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน  มิฉะนั้นจะถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต ิ

▪ หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่น่ังให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ 
▪ เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้

ทั้งหมดน้ีแล้ว 
 
▪ ส่งรายชื ่อสำรองที่นั ่ง ผู ้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง 

(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ -
นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินท้ังสิ้น 

▪ หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง 
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

▪ หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกใน
การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได้ เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชั่น (แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 
• หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และไม่คืนค่าทัวร์

ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง นโยบายห้ามเข้าออก
ประเทศฯลฯ 

• กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อนออก
เดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น
สำคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 
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หมายเหตุ 
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 25 ท่าน ในกรณีนี้

บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 
▪ ในกรณีท่านเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชั่วโมง ด้วยเหตุอันใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะ

ถือว่าท่านสละสิทธิการเดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆ ทั้งสิ้น  
▪ ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม 

ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงินได้ 
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
▪ รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
▪ การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอด

บุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ท่ีพัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกันได ้  

▪ กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน
การจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเด่ียว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

▪ บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวัน 
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และ

จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ
อุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การล่าช้าจากสายการบิน การปิดด่านเข้า-ออกเมือง การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, 
การจลาจลต่างๆ เป็นต้น 

▪ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง
ทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทสแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว  

▪ หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมหรือเกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาณของตัวนักท่องเที่ยวเอง 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น   

▪ หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สาม ารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้ 

▪ กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม
ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
 

*เมือ่ทา่นชำระเงนิคา่ทัวรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ท่านได้ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงทัง้หมดนีแ้ล้ว* 
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หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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