
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 26066 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

VQH16 เวยีดนามใต ้โฮจมินิห ์มยุเน ่ดาลดั 5วนั 4คนื 

มยุเน่ นัง่รถจ๊ิฟตะลุย ดนิแดนทะเลทรายขาว ชม ทะเลทรายแดง ดาลดั ถ่ายรูปสุดชิค! สวนดอกไมไ้ฮเดรนเยีย ไฮไลท์ของเมือง 

นั่งรถรางชมน ้าตกดาทนัลา พร้อม นั่งกระเช้าชมวิวทิวทัศนสู่์วัดต๊ักลมั เช็คอนิคาเฟช่ื่อดัง คาเฟอ่พาร์ทเมน้ท์ 9 ชั้น และ  

คาเฟแ่ห่งใหม่ Bali Heaven Gate เยี่ยมชม พระราชวังบา๋วได๋ วัดลงึเฟอืก Crazy house และ ช้อปป้ิงตลาดมืดพ้ืนเมือง 

พิเศษ!! ลอ่งเรือแมน่ ้าไซงอ่น ทานอาหารพร้อมรับชมวิวบรรยากาศรอบเมอืง 

เดินทางโดยสายการบิน BAMBOO AIRWAYS (QH) บินตรงสู่โฮจมินิห์ + บินภายใน 

น ้าหนกัสัมภาระโหลดใต้ทอ้งเคร่ือง 20 kg. / CARRY ON 7 kg. 

  



 

วันเดนิทาง 

 

ราคาผู้ใหญ่ 

(บาท) 

ราคาเดก็ 2-11 ป ี

(บาท) 

เด็ก 2-11 ปี  

ไม่เสริมเตียง 

(บาท) 

พักเดี่ยว / 

เดินทางทา่นเดียว 

เพ่ิม (บาท) 

ทีน่ั่ง หมายเหต ุ

18-22 กุมภาพันธ์ 2566 14,888 

ไมม่ีราคาเดก็ 

(Infant ไมเ่กนิ 2 ป ี

ราคา 2,500 บาท) 

13,388 4,500 25  

25 กมุภาพันธ์ – 

01 มนีาคม 2566 
13,888 12,388 4,500 25  

14 -18 มนีาคม 2566 14,888 13,388 4,500 25  

21-25 มนีาคม 2566 14,888 13,388 4,500 25  

 

◼ FLIGHT:  

DEPARTURE:     QH326   BKK – SGN    12.00-13.25  

  QH1321   DLI – SGN      18.40-19.35  (บินภายใน) 

RETURN       :      QH325   SGN – BKK    09.30-11.00 

 

 

 

 
 

09.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 สายการบิน BAMBOO 

AIRWAYS (QH) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้น

เคร่ือง 

12.00 น. น าท่านเดินทางออกสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญ้ิต เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดย สายการบิน 

BAMBOO AIRWAYS (QH) เที่ยวบินที่ QH326 

วันที ่ โปรแกรมท่องเที่ยว เช้า เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ทา่อากาศยานนานาชาติเตินเซินเญ้ิต   

QH326 BKK – SGN 12.00-13.25  นครโฮจมินิห์- The Café 

Apartment- ถนนคนเดนิเหงียนเว้-ล่องเรือแมน่ า้ไซง่อน 

(รับประทานอาหารบนเรือ)-ตลาดเบน๋ถัน่ห ์  

   

Oscar Saigon Hotel 3*/  

Acnos Grand Hotel 3*  

หรือระดับใกล้เคียงกัน 

2 
เมอืงมุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง – หมูบ่้านชาวประมง 

- ล าธาร FAIRY STREAM 
   

Little Paris Muine 4*/  

Ocean Place Muine Resort 

4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

3 
เมอืงดาลัด– Crazy house -วัดลงึเฟอืก-สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย-

ตลาดคนเดนิดาลดั 
   

River Prince Dalat 4* / 

King Hotel Dalat 4* 

หรือระดับใกล้เคียงกัน 

4 

เมืองดาลัด-พระราชวังบ๋าวได๋-น ้าตกดาทันลา-นั่งรถราง-นั่งกระเช้า

ไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม- คาเฟ่ Bali Heaven Gate -สวนดอกไม้เมือง

หนาวแห่งเมืองดาลัด-ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง-ท่าอากาศ

ยานเตินเซินเญ้ิต-เมืองโฮจิมินห์ QH1321 DLI – SGN 18.40-19.35 

   

Oscar Saigon Hotel 3*/  

Acnos Grand Hotel 3*  

หรือระดับใกล้เคียงกัน 

5 
ท่าอากาศยานนานาชาตเิตินเชินเญ้ิต –ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ  

QH325  SGN – BKK  09.30-11.00 
    

วันทีห่นึง่     ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญ้ิต – นครโฮจมินิห์- The Café Apartment- 

                    ถนนคนเดนิเหงียนเว้-ล่องเรือแม่น า้ไซง่อน (รับประทานอาหารบนเรือ)-ตลาดเบ๋นถัน่ห ์                                 อาหาร เยน็                                                                                                   



13.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญ้ิต เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและ

ศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) 

น าท่านเดินทางสู่ นครโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City) 

หรือที่คนท้องถิ่นเรียกกันว่า "ไซง่อน" (Saigon) ตั้งอยู่

ทางตอนใต้ เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ

เวียดนาม มี คร้ังหนึ่งเคยเป็นอาณานิคมของประเทศ

ฝร่ังเศส ตึกและอาคารส าคัญต่าง ๆ ถูกสร้างขึ้นใน

สไตล์โคโลเนยีล ท าให้เมืองทั้งเมอืงมบีรรยากาศ คล้าย

กับยุโรป จากนั้นพาทุกทา่นเดินทางไปคาเฟส่ดุชคิ The 

Café Apartment Ho chi minh เป็นคาเฟท่ี่มทีัง้หมด 

9 ชั้น เป็นตึกที่ถูกรีโนเวทให้มีทั้งร้านกาแฟ ร้านขนม 

ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย ร้านหนังสือ รวมกันภายใน

ตึกเดียวกัน เป็นอพาร์ทเม้นท์ที่แปลกตาและสวยงามไม่

เหมือนใคร (ค่าทัวร์ ไม่รวมค่าเคร่ืองดื่ม) จากนั้นพา
ท่านไปช้อปกันที่ ถนนคนเดินเหงียนเว้ (Nguyrn Hue) เป็นสถานที่ยอดนิยมส าหรับทั้งชาวเมืองและนักท่องเที่ยว

ต่างชาติที่มาเที่ยวไซ่ง่อน นอกจากเดินไปตามถนนแล้วคุณยังสามารถถ่ายรูปโรลเลอร์เบลด ชมการแสดงดนตรีแนว

สตรีท และยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านค้าแฟชั่น ร้านดอกไม้ ร้านเบเกอร่ีอีกมากมาย จากนั้นพาทุกท่าน ล่องเรือ
แม่น ้าไซง่อน ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ เนื่องจากได้นั่งทานอาหารบนเรือที่ค่อย ๆ ล่องไปตามแม่น ้า รับชมบรรยากาศรอบ

เมืองแล้วยังได้รับชมการแสดงต่าง ๆ บนเรือนั้นประดับประดาแสงไฟระยิบระยับอย่างสวยงาม  

เย็น  รับประทานอาหารเย็นบนเรือ ระหว่างล่องเรือไซง่อน  (มื้อที่1) 

น าท่านเดินทางไปชอ้ปป้ิง ตลาดเบ๋นถัน่ห์ เป็นตลาดขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในเขต 1 ใจกลางนครโฮจิมนิห์ ประเทศเวียดนาม 

อาคารตลาดแห่งนี้เป็นหนึ่งในอาคารยุคแรกสุดที่ยังหลงเหลืออยู่จากสมัยไซ่ง่อนและเป็นสัญลักษณ์ส าคัญของนครโฮจิ

มินห์ โดยเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่มองหาสินค้าหัตถกรรม ส่ิงทอ (เช่น อ๊าวส่าย) เคร่ืองประดับ ของที่ระลึก 

รวมทั้งอาหารในท้องถิ่น 

 ที่พัก : Oscar Saigon Hotel 3*/ Acnos Grand Hotel 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที่2) 

น าท่านเดินทางสู ่เมืองมุยเน่ ในจังหวัด ฟานเทียต เป็นเมืองชายทะเลตาก

อากาศและแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามมาก พาทุกท่านนั่งรถจิ๊ฟ

ตะลุยเนินทราย ทะเลทรายขาว กองเนินภูเขาทรายสีขาวกระจ่างตากว้าง

ใหญ่สุดสายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพียงผืนทรายและท้องฟา้เท่านั้น ไม่

ไกลกันมีแหล่งน ้าจืด (โอเอซิส) ให้นักท่องเที่ยวพักผ่อน ถ่ายรูป และชมวิว

ตามอัธยาศัย (ค่ารถจ๊ิฟ รวมในค่าทัวร์) และน าท่านชม ทะเลทรายแดง ที่

เกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีชมพูแดงจนเป็นลานทรายกว้างที่มี

ชื่อเสียงของเมืองมุยเน่ 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่3) 

น าท่านเดินทางแวะชม หมู่บ้านชาวประมง (Fishing Village) จุดจอดพัก

เรือของชาวประมง ซ่ึงเราจะได้เห็นเรือประมงเต็มไปหมด ไฮไลท์คือเรือ

กระด้งรูปทรงกลมซ่ึงเป็นเรือพ้ืนบ้านของเวียดนาม จากนั้นน าท่านชม 

“แกรนด์แคนย่อนแห่งเวียดนาม” ล าธาร FAIRY STREAM ที่เกิดจากการ

กัดเซาะของน ้าและลมเป็นล าธารลึกกว่า 20 เมตร เปิดให้เห็นชั้นของดิน

และทรายหลากสี ซ่ึงทั้งหมดล้วนเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่4) 

 ที่พัก : Little Paris Muine 4*/ Ocean Place Muine Resort 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

วันที่สอง       เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง – หมู่บ้านชาวประมง - ล าธาร FAIRY STREAM  

                                                                                                     อาหาร เช้า,เทีย่ง,เยน็                                                                                                                    

\ 



 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที่5) 

น าทุกทา่นเดินทางสู่ เมืองดาลดั เป็นเมืองทีม่อีากาศ

ดี มีถนนวกไปวนมาท่ามกลางภูเขาและต้นสน มีทะ

ลสาบสวยๆ รวมถึงมีที่สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง 

ไม่ว่าจะเป็นในตัวเมืองเองหรือนอกเมืองที่ธรรมชาติ

ให้อารมณ์เหมือนอยู่ยุโรป จากนั้นพาทุกท่านไป

ถ่ายภาพสุดชิคที่  Crazy house มีชื่ออย่างเป็น

ท า งก า ร ว่ า  หั่ ง ง า  เ ก สต์ เ ฮ้ า ส์  (Hang Nga 

Guesthouse) เ ป็ น ผลง านการออกแบบของ

สถาปนิกหญิงนามว่า ดั่งเหวียตงา ผู้ซ่ึงเรียนจบ

ปริญญาเอกจากประเทศรัสเซียและหลงเสน่ห์ของ

เมืองดาลัด จนมาตั้งรกรากและสร้างเกสต์เฮ้าส์ขึ้น 

ตัวบ้านทั้ง 5 ชั้น มีทั้งโซนป่าไม้ทีเ่ป็นไมเ้ลือ้ยสุดเก๋ โซนใต้ทะเล บางมุมก็ดูเหมอืนอวกาศ ทางเดินที่ดูลึกลบัตื่นตา นา่ขน

ลุกและน่าตื่นเต้นในเวลาเดียวกัน ทุกซอกทุกมุมคือความแปลกและแตกต่างที่สรรค์สร้างออกมาอย่างฉลาด กลายเป็น

ความอาร์ตที่ไม่มีใครเหมือน  

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่6) 

น าท่านเยี่ยมชม วัดลึงเฟือก (Linh Phuoc) หรือเรียกว่า 

เจดีย์มังกร เป็นวัดที่สร้างมาจากการน ากระเบื้องเหลือใช้มา

ทุบๆรวมกัน ผนังด้านบนของวิหารเป็นภาพเขียนพุทธประวัติ

ของพระพุทธเจ้า เกล็ดมังกรถูกสร้างมาจากเซรามิก หลายๆ

ช้ินมาประกอบกัน น ามาสร้างวัดให้ชาวบ้านได้สักการะกัน และ

ในปัจจุบันได้เปิดให้นักท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ ได้เข้า

มากราบไหว้กันภายในวัดลิงเฟอืกแห่งนี้ และเป็นที่รู้จักไปทั่ว

ทิศ ภายในบริเวณวัดลิงเฟือกจะดูมีความสะอาด จัดเรียง

อย่างสวยงาม  จากนั้นน าท่านเดินทางชม สวนดอกไม้ 

Hydrangea ที่เมืองดาลัด เป็นทุ่งดอกไม้ขนาดใหญ่ ใครมา

ดาลัดแล้วไม่ได้มาที่นี่ถือว่าพลาดมาก เพราะที่นี่คือจุดไฮไลท์ ที่ต้องได้รูปถ่ายคู่กับดอกไม้กลับไปให้ได้ ตะลึงกับความ

สวยงามของดอกไฮเดรนเยียสีฟา้อมม่วง ซ้ึงดอกไม้นี้จะบานตลอดทั้งปีแต่จะบานมากในช่วงปลายปี อากาศที่นี่ก็เย็น

สบายมาก ถือได้ว่ามาตากอากาศสูดโอโซนให้ชุ่มปอด มาเที่ยวเวียดนามแล้วรับรองไม่ผิดหวัง มีมุมถ่ายรูปเก๋ๆ ชิคๆ 

ไว้อวดอย่างแน่นอน 

 

 

 

 

 

 

พาท่านเดินทางไป ตลาดคนเดินเมืองดาลัด ตลาดพ้ืนเมืองที่มีของขายจ านวนมาก มีทั้งสินค้ามือหนึ่ง และมือสอง

หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นของฝาก งานฝีมือ งานหัตถกรรมอย่างพวกไหมพรม หมวก กระเป๋า ฯลฯ และ

นอกจากนี้ยังมีของกินให้ท่านได้เลือกซ้ือเลือกทานกันอีกด้วย 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่7) พิเศษ!! BBQ Buffet /ไวน์แดง Dalat 

 ที่พัก : River Prince Dalat 4* / King Hotel Dalat 4*หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

วันที่สาม       เมืองดาลัด– Crazy house -วัดลึงเฟอืก-สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย-ตลาดคนเดินดาลัด    อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น                                                                                                                     



 

 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที่8) 

น าท่านเดินทางชม พระราชวังบ๋าวได๋ (Bao Dai Palace) 

จักรพรรดิบ๋าวได๋  พระนามเดิมว่า เหงียน ฟุก หวิญ ถวิ ทรง

เป็นจักรพรรดิองค์ที่ 13 และพระองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์

เหงียนและเวียดนาม ได้รับการออกแบบและปลูกสร้างอยู่ใต้ร่ม

เงาของทิวสนใหญ่ ซ่ึงพระราชวังแห่งนี้ใช้เวลาก่อสร้างถึง 5 

ปี ภายในตัวตึกมีห้องภาพของพระเจ้าเบ๋า ได่ พระมเหสี 

พระโอรส ธิดา และมีห้องส าหรับทรงงาน นอกจากนี้ชั้นบนยัง

มีห้องบรรทม ทุกห้องสามารถมองเห็นวิวทิวทัศนข์องผืนปา่สน

อันเขียวชอุ่มได้เป็นอย่างดีน าท่านเดินทางสู่ น ้าตกดาทันลา 

เป็นน ้าตกที่มีความสูง ประมาณ 20 เมตร แต่มีความสวยงดงามและมีหลายช้ัน น ้าตกอายุกว่า 100 ปีแห่งนี้เต็มไป

ด้วยต้นไม้สีสันมากมาย เนื่องจากสภาพแวดลอ้มต่างๆ ที่เกื้อหนุน น ้าตกดาตันลาเป็นทีรู้่จักกันในช่ือ “arroyo de las 

hadas (Suoi Tien)” และที่ส าคัญคือ น ้าตกดาตันลา เป็นน ้าตกที่เกิดจาก ภูเขาหินอ่อน และพาท่าน นั่งรถราง 

(Roller Coaster) (ค่ารถราง รวมในค่าทัวร์) ลงไปชมตัวน ้าตก 1 คัน สามารถนั่งได้ 2 คน รถรางของน ้าตก มีความ

ยาวประมาณ 1000 เมตร ความเร็วเฉลี่ย จะอยู่ที่ 10-20 กิโลเมตร/ชั่วโมง ความเร็วสูงสุด 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

ทางเดินลงสู่ตัวน ้าตกเป็นบันไดคอนกรีต มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมให้ความร่มร่ืน เย็นสบาย ตลอดเส้นทาง 

 

 

 

 

 

 
 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่9) 

จากนั้นพาทุกท่าน นั่งกระเช้าไฟฟา้ (ค่ากระเช้า รวม

ในค่าทัวร์) ชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติของเมืองดาลัด

จากมุมสูง น าพาท่านขึ้นไปไหว้พระ ณ วัดตั๊กลัม 

(Thien Vien Truc Lam) เป็นวัดพุทธในนิกายเซน 

(ZEN) แบบญี่ปุ่น มหายาน ซ่ึงแม้จะเป็นพุทธเช่น

นิกายเถรวาทแบบบ้านเรา แต่ธรรมเนียมปฏิบัติ

หลายๆ ก็มีความแตกต่างกนั จากนั้นพาท่านเดนิทาง

สู่ Bali Heaven Gate - Green Hill เป็นจุดเช็คอนิ

แห่งใหม่ที่สวยงามของเมืองดาลัด มีหลายมุมที่ให้

ท่านได้ถ่ายภาพเก็บความประทับใจ จุดเด่นของที่นี่

คือซุ้มประตูบาลี สวยงามไม่แพ้ที่บาหลีเลยทีเดียว 

นอกจากนียั้งมีเปียโนกลางสระน ้า เป็นมุมยอดฮิตอีกมมุให้ทา่นได้ถา่ยภาพเช็คอนิกนัอีกด้วย (ค่าเคร่ืองดื่ม+ค่าเข้าชม ไม่

รวมในค่าทัวร์) จากนั้นพาท่านไปถา่ยภาพที ่สวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเมืองดาลัด ด้วยที่เมืองดาลัดเป็นเมืองทีม่ีสภาพ

อากาศเย็นสบาย ท าให้ที่นี่สามารถปลูกดอกไม้ที่หายากได้หลากหลายชนิด เช่น กุหลาบมิโมซ่า ดอก Forget Me Not 

และดอกไม้อื่นๆ รวมกว่า 300 ชนิด ให้ท่านอิสระถ่ายรูปตามอัธยาศัย  

 

 

วันที่สี่     เมืองดาลัด-พระราชวังบ๋าวได๋-น ้าตกดาทันลา-นั่งรถราง-นั่งกระเช้าไฟฟา้-วัดตั๊กลัม- คาเฟ ่Bali Heaven Gate - 

               สวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเมืองดาลัด-ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง-ท่าอากาศยานเตินเซินเญ้ิต-เมืองโฮจิมินห์

                                                  อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น                                                                                                                     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าทุกท่านเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง เพ่ือเดินทางกลับสู่เมืองโฮจิมินห์ 

18.40 น. น าท่านเดินทางออกสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญ้ิต เมืองโฮจิมินห์ โดย สายการบิน BAMBOO AIRWAYS 

(QH) 

                     เที่ยวบินที่ QH1321 

19.35 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเตินเชินเญ้ิต เมืองโฮจิมินห์ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่10) 

 ที่พัก : Oscar Saigon Hotel 3*/ Acnos Grand Hotel 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที่11) 

น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญ้ิต เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม เพ่ือเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

09.30 น. เดินทางกลับ ประเทศไทย โดยสายการบิน BAMBOO AIRWAYS (QH)เที่ยวบินที่ QH325 

11.00น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

**************************************** 

หมายเหต*ุ โปรแกรมอาจมีการสลับวันหรือเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า  

ข้ึนอยู่กับตามสถานการณ์ทอ้งถิน่ สถานทีท่่องเที่ยว เทศกาล หรือ สภาพอากาศทอ้งถิน่ ณ เวลานัน้  

ทั้งนีก้ารเปลี่ยนทางบริษัทจะค านงึถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทกุทา่นเปน็หลกัส าคัญ 
 

► เอกสารที่ต้องท าการเตรียมก่อนเดินทางและเดินทางกลับประเทศไทย-ประเทศเวียดนาม 

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  

เงื่อนไขการให้บริการ 

► การเดินทางคร้ังนี้จะต้องมีจ านวน 15 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 

- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง

บริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  

► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  

- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 8,000 บาท  

- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจ าเป็นต้องช าระค่า

ทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทก าหนดแจ้งเท่านั้น 

วันทีห่้า       ท่าอากาศยานนานาชาติเตินเชินเญ้ิต –ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ                                   อาหาร เช้า                                                                                                                                                                                       



**ส าคัญ**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและ

จ านวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะ

ไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ านวน 

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 

*ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม   

(บริษัท ด าเนินการให้ กรณียกเลิกทั้งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรีฟนัด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได้) 

1.  ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น   (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ

Upgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้) 

2.  ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  

3.  กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเด่ียวเพ่ิม) 

กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน  

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนดิ ตามที่ระบุไว้ในรายการทวัร์ข้างตน้ เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวก

ตลอดการเดินทาง 

5. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสายการบิน BAMBOO AIRWAYS สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเคร่ืองได้ 7 กิโลกรัม และ

ค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ กรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สาย

การบินเรียกเก็บ 

6. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัทท าไว้ 

ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถส่ังซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัทประกันทั่วไป 

7. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 

8. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

9.  ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  

2.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  

3.  ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  

4. ค่าภาษีน ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 

5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 

6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,000 บาท/ท่าน ส าหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน ้าใจจากท่าน 

  



 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอยีดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกนัระหว่างท่านลกูค้าและ

บริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข

ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 

และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6.  เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง

ต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอด

บุหร่ีได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่

สามารถรับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง 

มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้

มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 

หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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