
 
  
 

รหัสโปรแกรม : 24478 ( (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม  
 

เวยีดนามใต ้5 วนั 4 คนื  
โฮจมินห ์- มนุเน ่- ดาลดั 

ซุปตาร.์.. ดาลดั โฮจมินิห ์มยุเน ่วอ วอ เอะ๊ วอ วอ เอะ๊ 



 

ก ำหนดกำรเดนิทำง พฤศจกิำยน - มนีำคม 2565 
โดยสำยกำรบนิ แบมบ ูแอรเ์วส ์

 ล่องเรือแม่น  ำไซ่ง่อน พร้อมอำหำรเย็นบนเรือ 
 เช็คอินเมืองมุยเน่ เมืองตำกอำกำศริมทะเลชื่อดัง ชมทะเลทรำยแดง และ นั่งรถจิ๊บสุดตื่นเต้นตะลุย 

ทะเลทรำยขำว ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 ชมล ำธำรนำงฟำ้หรอืแกรนดแ์คนยอนแหง่เวยีดนำม  
 นัง่รถรำงชมควำมสวยงำมของน  ำตกดำตนัลำ ขึ นกระเชำ้ลอยฟำ้ ชมวดัตัก๊ลัม 
 ชมสวนดอกไมเ้มอืงหนำวที่สวยงำมของเมอืงดำลดั    
 ชอ้ปปิง้ที ่ตลำดเบนทนั 

 “มนี  ำดืม่บรกิำรบนรถบสัวนัละ 1 ขวด” 

วันเดนิทำง รำคำผูใ้หญ ่ พกัเดี่ยว 

5 - 9 พฤศจกิำยน 2565  13,888 3,500 

12 - 16 พฤศจกิำยน 2565 12,888 3,500 

19 - 23 พฤศจกิำยน 2565 13,888 3,500 

26 - 30 พฤศจกิำยน 2565 13,888 3,500 

3 - 7 ธนัวำคม 2565   

(วนัคลำ้ยวนัพระรำชสมภพ รชักำลที9่, วนัหยดุพเิศษ) 
13,888 3,500 

10 - 14 ธนัวำคม 2565  

(วนัรฐัธรรมนูญ, วนัหยดุพเิศษ) 
13,888 3,500 

17 - 21 ธนัวำคม 2565 13,888 3,500 

24 - 28 ธนัวำคม 2565 17,888 3,500 

30 ธนัวำคม 2565 - 3 มกรำคม 2666   

(วนัปใีหม,่ วนัหยดุพเิศษ)  
18,888 7,500 

31 ธนัวำคม 2565 - 4 มกรำคม 2566  18,888 7,500 



 

*รำคำไมร่วมคำ่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถทอ้งถิน่ ตำมท ำเนียม ทำ่นละ 1,200 บำท/ทำ่น/ทรปิ* 

(ยกเวน้เดก็ต่ ำกวำ่ 2 ขวบ) ส ำหรบัหวัหนำ้ทัวรจ์ำกเมอืงไทย ตำมควำมพงึพอใจในกำรบรกิำร 

**รำคำเดก็ต่ ำกวำ่ 2 ขวบ (Infant) โปรสอบถำมอกีครั ง** 
 

วันแรก      ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิ – ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติเตินเซินเญิ ต - เมืองมุยเน่ 

 

09.00 น. สมำชิกทุกท่ำนพร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสวุรรณภูมิ ประตู 5 เคำน์เตอร์ L สำยกำรบิน แบมบู 
แอร์เวส์ (QH) โดยมีเจ้ำหน้ำที่คอยจัดเตรียมเอกสำรกำรเดินทำงส ำหรับทุกท่ำนและน ำท่ำนโหลดสัมภำระ  

 
12.00 น. ออกเดินทำงสู่ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติเตินเซินเญิ ต  ประเทศเวียดนำม โดย สำยกำรบิน แบมบู แอร์เวส์ 

(QH) เที่ยวบินที่ QH326 

(วนัปใีหม,่ วนัหยดุพเิศษ) 

7 – 11 มกรำคม 2566 14,888 3,500 

14 – 18 มกรำคม 2566 14,888 3,500 

4 – 8 กมุภำพนัธ ์2566 14,888 3,500 

11 – 15  กมุภำพนัธ ์2566 14,888 3,500 

18 – 22 กมุภำพนัธ ์2566 14,888 3,500 

25 กมุภำพนัธ ์– 1 มนีำคม 2566 14,888 3,500 

4 – 8 มนีำคม 2566 14,888 3,500 

11 - 15  มนีำคม 2566 14,888 3,500 

18 – 22 มนีำคม 2566 14,888 3,500 



13.25 น. เดินทำงถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติเตินเซินเญิ ต นครโฮจิมนิห์ เมืองใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศเวียดนำม
ซึ่งตั งอยู่บริเวณดินดอนสำมเหลี่ยมปำกแม่น  ำโขง เป็นศูนย์กลำงทำงด้ำนเศรษฐกิจของประเทศ หลังผ่ำน
พิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง (เวลำท้องถิ่นประเทศเวียดนำมเหมือนกับเวลำท้องถิ่นประเทศไทย)    
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองมุยเน่ (Mui Ne) ตั งอยู่ชำยฝั่งทะเลของมณฑลบิ่ญถ่วน (Binh Thuan) ในภูมิภำค
ภำคกลำงตอนใต้ ของประเทศเวียดนำม ใช้เวลำเดินทำงสู่เมืองมุยเน่ประมำณ 3- 4 ชั่วโมง เมืองแห่งนี มี
ชื่อเสียงในเรื่องของชำยหำดทอดยำว สวยงำม และเงียบสงบ บริเวณชำยหำดยำวประมำณ 10 กิโลเมตร 
ร่มรื่นไปด้วยต้นมะพร้ำวริมชำยหำดมำกมำย ชำวบ้ำนยังคงมีวิถีชีวิตแบบเรียบง่ำย มีอำชีพหลักคือกำร
ท ำประมง ภำพของเรือหำปลำที่ออกล่องลอยไปกลำงทะเลในรุ่งสำง และกลับมำยังฝั่งในยำมเย็น เป็นภำพ
ที่ปรำกฏที่นี่ทุกวัน ท ำให้ชำยทะเลมุยเน่มีบรรยำกำศผ่อนคลำย น่ำพักผ่อน ที่แห่งนี จึงกลำยเป็นสถำนที่
พักตำกอำกำศในฝันของนักท่องเที่ยวทุกคน 

เย็น  รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำรพื นเมือง (1)  
ที่พัก โรงแรม Tien Dat Resort 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ  

 - ทะเลทรำยขำว 

วันที่สอง      ล ำธำรนำงฟ้ำ - หมู่บ้ำนชำวประมง - ทะเลทรำยแดง - ทะเลทรำยขำว - เมืองดำลัด  

  ถนนคนเดินเมืองดำลัด  

เชำ้      บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (2) 

น ำท่ำนสู่ ล ำธำรนำงฟ้ำ (Fairy Stream) หรือแกรนด์แคนยอนแห่งเวียดนำม ซึ่งจำกภูเขำหินทรำยขนำด
ใหญ่ ถูกกัดเซำะของน  ำมำนำนวัน จนเป็นร่องกว้ำงกว่ำ 20 เมตร มีชั นหิน ชั นทรำยสีสันสวยงำมที่สวยงำม
คล้ำยๆกับแพะเมืองผีของประเทศไทย และมีล ำธำรเล็กๆระดับน  ำประมำณข้อเท้ำ ซึ่งพัดพำตะกอนทรำยสี
แดงไหลออกไปสู่ทะเล (เนื่องจำกต้องเดินเท้ำเปล่ำผ่ำนล ำธำรนี เพื่อชมบรรยำกำศ ดังนั นท่ำนควรเลือก
สวมใส่รองเท้ำที่สะดวกแก่กำรเดิน) 

 น ำท่ำนชม ทะเลทรำยแดง ซึ่งอยู่ใกล้ ชำยทะเล ท ำให้เกิดเม็ดทรำยละเอียดรำวกับแป้ง มองเห็นเป็นสีแดง เรำ
จะได้เห็นควำมงดงำมของเนินทรำยที่เปลี่ยนรูปร่ำงไปตำมแรงลม ไปแต่ละครั ง เรำก็จะเห็นภำพแตกต่ำงจำก
เดิม ผ่ำนชม หมู่บ้ำนชำวประมง จะได้เห็นวิถีชีวิตชำวประมงแบบดั งเดิม กับเรือประมงที่เรียงรำยอยู่นับร้อย 
กว้ำงไกลสุดลูกหูลูกตำที่อบอวนไปด้วยบรรยำกำศแบบชำวประมงเวียดนำมแท้ๆ ซึ่งกลับเข้ำฝั่งหลังออก
หำปลำในยำมเย็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพื นเมือง (3) 

น ำท่ำนชม ทะเลทรำยขำว ทะเลทรำยที่ได้รับสมญำนำมว่ำเป็น ซำฮำร่ำแห่งเวียดนำม เป็นทะเลทรำยที่ใหญ่
ที่สุดของเวียดนำม เม็ดทรำยขำวละเอียดรำวกับว่ำได้ไปซำฮำร่ำ ไม่ไกลกันมีแหล่งน  ำจืด (โอเอซิส) ส ำหรับ
ให้นักท่องเที่ยวใช้พักผ่อน ถ่ำยรูป และชมวิว ให้ท่ำนจะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถจี๊ปชมทะเลทรำย 
ด้วยคนขับรถผู้เชียวชำญ (รำคำทัวร์รวมบริกำรนั่งรถจี๊ปแล้ว) 

 

 น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองดำลัด (Da Lat) ชื่อ ดำลัด มำจำกค ำ 2 ค ำ คือ ดำ หมำยถึงแหล่งก ำเนิดหรือแม่น  ำ
กำมลี ส่วนค ำว่ำ ลัด เป็นชื่อของชนกลุ่มน้อยเผ่ำหนึ่งที่อยู่อำศัยอยู่ที่นี่ ดำลัดเป็นเมืองเล็กๆตั งอยู่บนที่รำบ
สูงทำงภำคใต้ของเวียดนำม ในอดีตเป็นเพียงดินแดนห่ำงไกลควำมเจริญที่ชำวบ้ำนอยู่กันอย่ำงสงบ ที่ไม่มี
ควำมเจริญของเมืองใหญ่กล  ำกรำย แต่แล้วเมืองในหุบเขำเล็กๆ ก็ต้องเริ่มเปิดเผยควำมบริสุทธิ์ให้คน
ภำยนอกได้ประจักษ์ เมื่อชนชั นปกครองชำวฝรั่งเศสได้เข้ำมำสัมผัสแล้วพัฒนำพื นที่ต่ำงๆ ขึ นมำเพื่อกำร
พักผ่อน น ำข่ำวสำรแห่งควำมงำมของดินแดนกลำงหุบเขำ ไปบอกเล่ำให้กับคนจำกอีกซีกโลกได้รับรู้ เมื่อ
พวกเขำหมดภำรกิจบนดินแดนอินโดจีน จนดำลัดกลำยเป็นเมืองตำกอำกำศทำงภำคใต้เวียดนำม 
อิสระให้ท่ำนเดินเล่น ถนนคนเดนิเมอืงดำลดั ที่มีสินค้ำพื นเมือง ร้ำนอำหำร ร้ำนของฝำกต่ำงๆ มำกมำย
วำงขำยอยู่เต็มสองข้ำงทำง ให้ท่ำนได้เดินเล่นช้อปปิ้งกันได้ตำมอัธยำศัย 

เย็น  รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำรพื นเมือง (4) 
ที่พัก โรงแรม Dragon King 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่สำม     นั่งรถรำงชมน  ำตกดำตันลำ - นั่งกระเชำ้ชมวัดตัก๊ลมั - เจดีย์มงักร - สวนดอกไมเ้มอืงหนำว พระรำชวงัฤดู
ร้อนของจักรพรรดิเบ๋ำได่ - Sunny Farm 

 

เชำ้      บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (5) 

น ำท่ำนสัมผัสประสบกำรณ์สุดตื่นเต้นโดยกำร นั่งรถรำง (Roller Coaster) ผ่ำนผืนป่ำอันร่มรื่นเขียวชอุ่ม
ลงสู่หุบเขำเบื องล่ำง เพื่อชมและสัมผัสกับควำมสวยงำมของ น  ำตกดำตันลำ (Datanla Waterfall) (รำคำ
ทัวร์รวมบริกำรนั่งรถรำงแล้ว) อยู่ห่ำงจำกตัวเมืองดำลัดไปทำงทิศใต้ประมำณ 5 กิโลเมตร เป็นน  ำตกไม่
ใหญ่มำกแต่มีควำมสวยงำม น  ำตกแห่งนี จะเป็นน  ำตกที่มีนักท่องเที่ยวมำเยือนมำกที่สุดและไม่ควรพลำดใน

กำรมำเที่ยวชม 

กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพื นเมือง (6) 

น ำท่ำน นั่งกระเช้ำ เพื่อเข้ำไปเที่ยวชม วัดตั๊กลัม เป็นวัดพุทธในนิกำยเซน แบบญ่ีปุ่น ตั งอยู่บนเทือกเขำ
เฟืองฮว่ำง ภำยในบริเวณวัดนอกจำกจะมีสิ่งก่อสร้ำงที่สวยงำม สะอำด เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว ยังมีกำร
จัดทัศนียภำพโดยรอบด้วยสวนดอกไม้ที่ผลิดอกบำนสะพรั่ง นับได้ว่ำเป็นวิหำรซึ่งเป็นที่นิยมและงดงำม
ที่สุดในดำลัด 

น ำท่ำนชม เจดีย์มังกร (dragon pagoda) เป็นวัดพุทธนิกำยเซนที่มีชื่อเสียงของเวียดนำม ภำยในประกอบ
ไปด้วยหอระฆังที่สูงที่สุดในเวียดนำมที่มีควำมสูงถึ ง 37 เมตร และผนังด้ำนบนภำยในวิหำรยังมีภำพ
จิตรกรรมฝำผนังสีสันสดใส บอกเล่ำเรื่องรำวพุทธประวัติตั งแต่ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพำน นอกจำกนี  
ผู้ที่มำเยือนยังสำมำรถผ่อนคลำยอำรมณ์ ได้จำกกำรชมทะเลสำบเล็ก ๆ และสวนดอกไม้ได้อีกด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

 



น ำท่ำนเดินทำงสู่ สวนดอกไม้เมืองหนำว (Dalat Flower Gardens) ดำลัดได้รับกำรขนำนนำมให้เป็นเมือง
ดอกไม้ เพรำะเมืองแห่งนี เป็นที่ขึ นชื่อเรื่องสีสันของดอกไม้อันงดงำมหลำกหลำยสำยพันธุ์ อีกทั งเมืองดำลัด
ยังมีงำนเทศกำลดอกไม้ประจ ำปีอันลือชื่อ ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั งจำกในและต่ำงประเทศ โดยสวน
ดอกไม้เมืองหนำวซึ่งถูกสร้ำงขึ นในปี 2509 นี  ตั งอยู่ทำงตอนเหนือของทะเลสำบซวนเฮืองที่อยู่ใจกลำงเมือง
ดำลัด ที่สวนดอกไม้เมืองหนำว ท่ำนจะได้พบกับพรรณไม้นำนำชนิด ไม่ว่ำจะเป็นไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ต้น 
และกล้วยไม้ รวมถึงดอกไม้กว่ำ 300 สำยพันธุ์ ที่ผลัดกันเบ่งบำนในช่วงเวลำต่ำงกันไปในรอบปี นั่นท ำให้ไม่

ว่ำจะไปเยือนสวนแห่งนี ในช่วงเวลำใดก็ตำม ก็ยังสำมำรถพบกับดอกไม้สวย ๆ ที่เบ่งบำนรอต้อนรับอยู่เสมอ 
และในบำงโอกำสเรำยังจะหำซื อดอกไม้สวย ๆ ที่จัดช่อไว้อย่ำงภงดงำมได้ที่สวนแห่งนี อีกด้วย  
น ำท่ำนชม พระรำชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋ำได่ (Bao Dai Palace) เป็นที่ประทับของจักรพรรดิองค์
สุดท้ำยของเวียดนำม ซึ่งก้ำวขึ นสู่บัลลังก์ในปี 2469 ตั งแต่ครั งมีพระชนม์เพียง 12 พรรษำ เป็นที่ทรำบกัน
ดีว่ำองค์เบ๋ำได่นั นมักจะใช้เวลำส่วนมำกแสวงส ำรำญจำกงำนปำร์ตี ในขณะประทับอยู่ที่เมืองดำลัด โดย
พระรำชวังฤดูร้อนเบ๋ำได่ เริ่มต้นก่อสร้ำงเมื่อปี พ.ศ.2476 ประกอบด้วยอำคำรอิมพีเรียล 3 หลัง โดยส่วน
ที่เรียกว่ำ Dinh 3 เป็นจุดที่โด่งดังและมีคนมำเยี่ยมชมมำกที่สุด แม้จะผ่ำนกำรกำรบูรณะมำแล้ว แต่ภำยใน
อำคำรก็ยังคงมีเครื่องเรือนจ ำนวนมำกที่ถูกทิ งไว้ในสภำพเดิม โดยส่วนที่เปิดให้ประชำชนเข้ำมำเยี่ยมชมได้
นั น ประกอบด้วยบัลลังก์จักรพรรดิ ห้องทรงงำน ห้องบรรทม ห้องอำหำร รวมถึงส่วนที่พักของพระมเหสี
ด้วย และท่ำนยังจะได้ชมภำพถ่ำยและรูปปั้นของรำชวงศ์ที่ถูกจัดแสดงไว้อีกด้วย (พระรำชวังไม่อนุญำตให้
บันทึกภำพภำยในอำคำร)  น ำท่ำนถ่ำยรูปที่จุดเช็คอินยอดนิยม Sunny Farm (ไม่รวมค่ำเครื่องดื่ม)  หนึ่ง
ในคำเฟ่ที่เมืองดำลัด ที่มีชื่อเสียงมำกแห่งหนึ่ง   

เย็น  บริกำรอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำรพื นเมือง (7)  
ที่พัก โรงแรม Dragon King 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่สี่     นครโฮจิมินห์ - ท ำเนียบอิระภำพ - ศำลำไปรษณีย์กลำง - โบสถ์นอร์ทเทอดำม  
 อนุสำวรีย์ท่ำนประธำนำธิบดีโฮจิมินห์ - ตลำดเบนทัน -ล่องเรือแม่น  ำไซ่ง่อน 

 
เชำ้      บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (8) 

น ำท่ำนเดินทำงกลับสู่ นครโฮจมินิห ์(ใช้เวลำเดนิทำงประมำณ 7 ชัว่โมง) 
กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพื นเมือง (9) 

น ำท่ำนชมภำยนอก ท ำเนียบอิสระภำพ (Independence Palace) เดิมเป็นท ำเนียบของประธำนำธิบดี
เวียดนำมใต้และศูนย์บัญชำกำรทหำร เป็นสถำนที่ที่ส ำคัญมำกทำงประวัติศำสตร์เวียดนำม เพรำะเป็น
จุดสิ นสุดของสงครำมเวียดนำมเหนือ-ใต้ น ำท่ำนชม ศำลำไปรษณีย์กลำง เป็นอำคำรทรงยุโรปภำยใน
สวยงำมมำก จำกนั นน ำท่ำนชม โบสถ์นอร์ทเทอดำม โบถส์ทรงสูงที่สร้ำงในสมัยเวียดนำมยังอยู่ในอำณำ
นิคมฝรั่งเศสเป็นโบถส์ประจ ำเมืองไซ่ง่อน  

 

 

 

 

 

 

 
 อิสระให้ท่ำนเดินเล่น ถนนคนเดิน Nguyen Hue น ำท่ำนชม อนุสำวรีย์ท่ำนประธำนำธิบดีโฮจิมินห์ ตั งอยู่
ด้ำนหน้ำของศำลำกลำงก่อสร้ำงด้วยสถำปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสด้วยเช่นกัน  
 จำกนั นอิสระให้ท่ำนได้ช้อปปิ้งที่ ตลำดเบนทัน กับสินค้ำรำคำถูก 
 จำกนั นน ำท่ำน ล่องเรือแม่น  ำไซ่ง่อน ชมบรรยำกำศสองฟำกฝั่งยำมค่ ำคืนของเมืองโฮจิมินห์ซิตี  พร้อม
อำหำรเย็นบนเรือ 

เย็น บริกำรอำหำรเย็น พร้อมล่องเรือแม่น  ำไซง่อน (10)  
ที่พัก โรงแรม TTC AIRPORT ระดับ 3 ดำว หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่ห้ำ     ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติเตินเซินเญิ ต - ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิ 
เชำ้      บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (11)  
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตเิตนิเซนิเญิ ต ประเทศเวียดนำม เพื่อเดินทำงกลับประเทศไทย 
09.30 น. ออกเดินทำงสู่ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิ  โดย สำยกำรบิน แบมบู แอร์เวส์ (QH) เที่ยวบินที่ 

QH325 
11.00 น.     เดินทำงถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจ 
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บริษัทขอสงวนสทิธิ์ : ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรสลบัโปรแกรมทวัรต์ำมควำมเหมำสม โดยไม่แจ้งใหท้รำบลว่งหน้ำ อนั
เนื่องมำจำกเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ที่อำจเกิดขึ นจำกเหตุสุดวิสัย เช่น เหตุกำรณ์ทำงธรรมชำติ กำรเมือง สภำพกำรจรำจรทั ง
ทำงบกและทำงอำกำศ สถำนะหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม รวมไปถงึสภำพอำกำศทีไ่มเ่อื ออ ำนวย ทั งนี ทำงเรำจะค ำนงึถงึควำม
ปลอดภัยและผลประโยชน์ของลูกค้ำเป็นส ำคัญ และกำรบริกำรของรถบัสน ำเที่ยว ตำมกฎหมำยของเวียดนำม สำมำรถ
ให้บริกำรวันละ 10 ชั่วโมง มิอำจเพิ่มเวลำได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเปน็ผู้บรหิำรเวลำตำมควำมเหมำะสม ทั งนี ขึ นอยูก่บั
สภำพกำรจรำจรในวนัเดนิทำงนั น ๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นเวลำทอ่งเทีย่วตำมสถำนทีใ่นโปรแกรมกำร
เดินทำง 

อตัรำคำ่บรกิำรรวม 

 ค่ำต๋ัวเครื่องบินไป-กลับตำมรำยกำรที่ระบุ รวมถึงค่ำภำษีสนำมบิน และค่ำภำษีน  ำมัน  

 ค่ำรถโค้ชปรับอำกำศ  

 โรงแรมที่พักตำมที่ระบุ หรือเทียบเท่ำ (พัก 2-3 ท่ำน/ห้อง)  

 ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนที่ต่ำง ๆ ตำมรำยกำรที่ระบุ    

 ค่ำอำหำร ตำมรำยกำรที่ระบุ   

 ค่ำเบี ยประกันอุบัติเหตุในกำรเดินทำงท่องเที่ยว วงประกันท่ำนละ 1,000,000 บำท  (เง่ือนไขตำมกรรมธรรม์) 

 ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 %  

 ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3 % 

อัตรำค่ำบริกำรนี ไม่รวม 

× ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวของผู้เดินทำง อำทิ ค่ำท ำหนังสือเดินทำง ค่ำโทรศัพท์ ค่ำอำหำร เครื่องดื่ม ค่ำซักรีด           ค่ำมินิ
บำร์ในห้องและค่ำพำหนะต่ำง ๆ ที่มิได้ระบุในรำยกำร 

× ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำเข้ำประเทศเวียดนำมส ำหรับคนไทย กรณีประกำศให้กลับมำยื่นร้องขอวีซ่ำอีกครั ง (เนื่องจำกทำง
เวียดนำมได้ประกำศยกเว้นกำรยื่นวีซ่ำเข้ำประเทศให้กับคนไทยส ำหรับผู้ที่ประสงค์พ ำนักระยะสั นในประเทศ
เวียดนำมไม่เกิน 30 วัน) 

× ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำเข้ำประเทศเวียดนำมส ำหรับชำวต่ำงชำติ ที่ไม่ได้รับกำรงดเว้นวีซ่ำเข้ำประเทศเวียดนำม 

× ค่ำธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋ำสัมภำระที่มีน  ำหนักเกินกว่ำที่สำยกำรบินนั น ๆ ก ำหนดหรือสัมภำระใหญ่เกินขนำด
มำตรฐำน 

× ค่ำภำษีน  ำมัน ที่สำยกำรบินเรียกเก็บเพิ่ม ภำยหลังจำกทำงบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

หมายเหตสุ าคญั :  

เนื่องจากเป็นการจองทัวรล์่วงหนา้ ณ วันเดนิทางจรงิ อาจจะมเีหตกุารณ์ทีท่ าใหไ้ฟลท์บนิลา่ชา้ หรอืเปลีย่นแปลง

เวลาบนิ หากทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรอืตา่งประเทศกอ่นหรอืหลังจากการเดนิทาง โปรดส ารองเวลาใน

การจองตั๋วเครือ่งบนิไวอ้ยา่งต า่ 4-5 ชัว่โมง ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ย

ทีเ่กดิขึน้ในสว่นของตั๋วเครือ่งบนิทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัโปรแกรมทัวร ์

 



× ค่ำทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,200 บำท/ท่ำน/ทริป, ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์แล้วแต่ควำมพึงพอใจของท่ำน 

เงื่อนไขกำรจอง และ กำรช ำระเงิน  : 

 มัดจ ำท่ำนละ 10,000 บำท ภำยหลังจำกที่ท่ำนส่งเอกสำรกำรจอง 3 วัน  กรณีลูกค้ำท ำกำรจองก่อนวันเดินทำง
ภำยใน 30 วัน ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรเก็บค่ำทัวร์เต็มจ ำนวน  

 ส่วนที่เหลือ ช ำระก่อนวันเดินทำงอย่ำงน้อย 30 วัน 

 หำกไม่ช ำระมัดจ ำตำมที่ก ำหนด ขออนุญำตตัดที่นั่งให้ลูกค้ำท่ำนอื่นที่รออยู่ 

 หำกช ำระไม่ครบตำมจ ำนวน บริษัทฯถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

 เมื่อท่ำนช ำระเงินไม่ว่ำจะทั งหมดหรือบำงส่วน ทำงบริษัทฯถือว่ำท่ำนได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่ำงๆที่ได้
ระบุไว้ทั งหมดนี แล้ว 

 หำกช ำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส ำเนำกำรโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงำนขำยมำทำงแฟกซ์  

 ส่งรำยชือ่ส ำรองที่นัง่ ผู้เดินทำงตอ้งสง่ส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง (Passport) โดยเซ็นต์ชือ่พรอ้มยนืยันวำ่ตอ้งกำร
เดินทำงท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้ำง, เบอร์โทร // [หำกไม่สง่ส ำเนำหนังสอืเดินทำง (Passport) มำ
ให้ ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยอันเกิดจำกควำมผิดพลำดจำกกำรสะกดชื่อ-นำมสกุล 
และอื่นๆ เพื่อใช้ในกำรจองตั๋วเครื่องบินทั งสิ น 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอำยุคงเหลือ ณ วันเดินทำงมำกกว่ำ 6 เดือนขึ นไป และเหลือหน้ำกระดำษอย่ำงต่ ำ 2 
หน้ำหำกไม่มั่นใจโปรดสอบถำม 

เงื่อนไขยกเลิกกำรจอง : 

 เนื่องจำกยกเลิกก่อนกำรเดินทำงตั งแต่ 30 วันขึ นไป คืนเงินค่ำทัวร์โดยหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ นจริง  

ในกรณีที่วันเดินทำงตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วัน 

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่ำทัวร์ หรือหักค่ำใช้จ่ำยตำมจริง เช่น ค่ำมัดจ ำตั๋วเครื่องบิน 
โรงแรม และค่ำใช้จ่ำยจ ำเป็นอื่นๆ 

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงน้อยกว่ำ 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ำทัวร์ที่ช ำระแล้วทั งหมด  

 หำกมีกำรยกเลิกกำรเดินทำงโดยไม่ใช่ควำมผิดของบริษัททัวร์ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่ำ
ทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่ำนได้ไม่ว่ำกรณีใดๆทั งสิ น เช่น สถำนทูตปฏิเสธวีซ่ำ ด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง นโยบำยห้ำมเข้ำ
ออกประเทศฯลฯ 

 กรณีต้องกำรเปลี่ยนแปลงผู้เดินทำง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทำงบริษัททรำบล่วงหน้ำ อย่ำงน้อย 21 วัน ก่อนออก
เดินทำง กรณีแจ้งหลังจำกเจ้ำหน้ำที่ออกเอกสำรเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่ำส่วนใดส่วนหนึ่ง ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
กำรเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ นจริงทั งหมด ทั งนี ขึ นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทำง และกระบวนกำรของแต่ละคณะ 
เป็นส ำคัญด้วย กรุณำสอบถำมกับเจ้ำหน้ำที่เป็นกรณีพิเศษ 



 กรณีต้องกำรเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทำง (เลื่อนวันเดินทำง) ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรหักค่ำใช้จ่ำยกำร
ด ำเนินกำรต่ำงๆ ที่เกิดขึ นจริงส ำหรับกำรด ำเนินกำรจองครั งแรก ตำมจ ำนวนครั งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ำกรณีใดๆ
ทั งสิ น 

 

หมำยเหต ุ: กรุณำอ่ำนศึกษำรำยละเอยีดทั งหมดกอ่นท ำกำรจอง เพื่อควำมถกูต้องและควำมเขำ้ใจตรงกนัระหว่ำงทำ่นลกูคำ้
และบริษัท 

1. กรณีผู้ร่วมคณะยินดีที่จะเดินทำงนอ้ยกว่ำ 15 ท่ำน ทำงบรษิัทสงวนสทิธิ ์ไม่มีหัวหวัหนำ้ทัวร์ (มีไกด์ท้องถิ่นตลอดกำร
เดินทำงที่เวียดนำม) 

2. ขอสงวนสิทธิ์กำรเก็บค่ำน  ำมันและภำษีสนำมบินทุกแห่งเพิ่ม หำกสำยกำรบินมีกำรปรับขึ นก่อนวันเดินทำง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำอันเนื่องจำกสำเหตุต่ำงๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หำกเกิดกรณีควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน , กำรยกเลิกบิน, กำรประท้วง, กำรนัด
หยุดงำน,กำรก่อกำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, กำรน ำสิ่งของผิดกฎหมำย ซึ่งอยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หำกเกิดสิ่งของสูญหำย อันเนื่องเกิดจำกควำมประมำทของท่ำน , เกิดจำกกำร
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจำกควำมประมำทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่ำนตกลงช ำระเงินมัดจ ำหรือค่ำทัวร์ทั งหมดกับทำงบริษัทฯ แล้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่ำงๆ ทั งหมด  

7. รำยกำรนี เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับกำรยืนยันจำกบริษัทฯ อีกครั งหนึ่ง หลังจำกได้ส ำรองโรงแรมที่พักใน
ต่ำงประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอำจจะปรับเปลี่ยนตำมที่ระบุในโปรแกรม  

8. กำรจัดกำรเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในกำรจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้ำพัก  โดยมีห้องพักส ำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอด
บุหรี่ได้ โดยอำจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตำมควำมประสงค์ของผู้ที่พัก ทั งนี ขึ นอยู่กับควำมพร้อมให้บริกำรของโรงแรม และ
ไม่สำมำรถรับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทำงต้องกำรควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษ อำทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณำแจ้งบริษัทฯ อย่ำงน้อย 7 วันก่อนกำร
เดินทำง มิฉะนั นบริษัทฯไม่สำมำรถจัดกำรได้ล่วงหน้ำได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงำนและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในกำรให้ค ำสัญญำใด ๆ ทั งสิ นแทนผู้จัด นอกจำกมีเอกสำรลงนำม
โดยผู้มีอ ำนำจของผู้จัดก ำกับเท่ำนั น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สำมำรถคืนค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ได้เนื่องจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีที่ผู้
เดินทำงไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำในกำรตรวจคนเข้ำเมือง-ออกเมือง ไม่ว่ำจะเป็นกองตรวจคนเข้ำเมืองหรือกรมแรงงำน
ของทุกประเทศในรำยกำรท่องเที่ยว อันเนื่องมำจำกกำรกระท ำที่ส่อไปในทำงผิดกฎหมำย กำรหลบหนี เข้ำออกเมือง 
เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้อง หรือ กำรถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

12. กรณีต้องกำรพักแบบ 3 ท่ำน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน
กำรจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม  

13. สภำพกำรจลำจรในช่วงวันเดินทำงตรงกับวันหยุดเทศกำลของเวียดนำม หรือ วันเสำร์อำทิตย์ รถอำจจะติด อำจท ำให้
เวลำในกำรท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถำนที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในกำรบริหำร
เวลำ ซึ่งอำจจะขอควำมร่วมมือจำกผู้เดินทำงในบำงครั งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตำมโปรแกรม 

14. บริกำรน  ำดื่มท่ำนวันละ 1 ขวด/ท่ำน/วัน  



15. กำรบริกำรของรถบัสน ำเที่ยว ตำมกฎหมำยของประเทศเวียดนำม สำมำรถให้บริกำรวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั นๆ มิอำจ
เพิ่มเวลำได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหำรเวลำตำมควำมเหมำะสม ทั งนี ขึ นอยู่กับสภำพกำรจรำจรในวัน
เดินทำงนั นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในกำรปรับเปลี่ยนเวลำท่องเที่ยวตำมสถำนที่ในโปรแกรมกำรเดินทำง 

16. ในกรณีที่พำสปอร์ตของท่ำนช ำรุด หรือมีตรำปั้มใดๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรเดินทำง และสำยกำรบินแจ้งว่ำไม่สำมำรถใช้
เดินทำงได้ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินไม่ว่ำกรณีใดๆ เนื่องจำกทำงบริษัทได้มีกำรช ำระค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงทั งหมดไปเรียบร้อยแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หากสนจองกรุณาติดต่อ 

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