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เยอืนเมอืงดาลทั ข ึน้กระเชา้ชมววิ สมัผสัอากาศดีๆ  
พกั 4 ดาวเมอืงดาลทั น ัง่รถราง Roller Coaster 

ตะลยุทะเลทราย เมอืงมยุเน ่ 
ราคาทวัรร์วมคา่รถจิป๊ตะลยุทะเลทราย !! 

 

แถมฟร ี!!! กระเป๋าชอปป้ิงสดุเก ๋พบัเก็บไดจ้ขุองไดเ้ยอะ 
และหมวกสดุเท ่เวยีดนาม 
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หมายเหต ุ
หากท่านมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณา
สอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิ
ประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ 
ไม่ว่าจะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมี
การเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคุมของทางสายการ
บนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการ
ควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ 
จะคอนเฟิรม์กรุป้ ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 

 

วนัที ่1  กรงุเทพ-นครโฮจมินิห-์เมอืงดาลดั-น า้ตกดาตนัลา-ดาลดั ไนทม์ารเ์ก็ต 
04.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิดอนเมอืง 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิแอรเ์อเชยี (FD) โดยท่านจะพบกับเจา้หนา้ทีส่ง่ทัวรแ์ละหัวหนา้
ทัวร ์ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ แจกเอกสารการเดนิทาง และอ านวยความสะดวกทา่น 
ขณะเช็คอนิและโหลดสมัภาระ  

 

 
เนื่องจากต๋ัวเครือ่งบนิของคณะเป็นต๋ัวกรุ๊ประบบ Random ไมส่ามารถเลอืกทีน่ั่งได ้  
ทีน่ั่งอาจจะไมไ่ดน่ั้งตดิกนั และไมส่ามารถเลอืกชว่งทีน่ั่งบนเครือ่งบนิไดใ้นคณะ  

ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขของสายการบนิ 

 
07.35 น. ออกเดนิทางสู่ นครโฮจมินิห ์ประเทศเวียดนาม โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เที่ยวบนิที ่

FD656 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.50 ชัว่โมง) 
09.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิ เมอืงนครโฮจมินิห ์ประเทศเวยีดนาม ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

และศุลกากรตามขัน้ตอน (เวลาทอ้งถิน่ประเทศเวยีดนามเหมอืนกบัเวลาทอ้งถิน่
ประเทศไทย) น าท่านเดนิทางสู่เมอืงดาลัดประเทศเวยีดนาม (ระยะทางประมาณ 200 
กม.ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4 ชม.) ระหว่างทางบรกิารอาหารว่าง แจกขนมปัง
(บั๋นหมี่) ขนมปังเวียดนามที่ไดร้ับอิทธิพลมาจากประเทศฝรั่งเศส หรือเรียกอีกชื่อว่า 
"แซนดว์ชิเวยีดนาม" (บรกิารบนรถ)  

กลางวนั     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
เมอืงดาลทั เป็นเมอืงตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีงและโรแมนตกิของเวยีดนาม โอบลอ้มไปดว้ย
ขุนเขา แมกไมน้านาพันธุ์ และทะเลสาบ เมือง
ดาลัทมีอุณหภูมิ 15-25 องศาตลอดทั ้งปี เมือง
ดาลัทมสีวนดอกไมต้่างๆ อาคารบา้นเรอืน สิง่ปลูก
สร า้งรูปแบบสถาปัตยกรรมฝรั่ ง เศสมากมาย         
น าท่าน น ัง่รถราง (Roller Coaster) ผ่านผนืป่า
อันร่มรื่นสู่หุบเขาเบื้องล่าง เพื่อชมและสัมผัสกับ
ความสวยงามของ  น ้าตกดาทนัลา  (Thac 
Datanla) อกีหนึง่สถานทีท่่องเทีย่วยอดนยิมของ
เมอืงดาลัดทีไ่มค่วรพลาด 

เย็น       บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (2) 
หลังจากรับประทานอาหาร น าท่านเดนิทางสูต่ลาด ดาลดัไนทม์ารเ์ก็ตกลางคนื ใหท้่านได ้
เลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง ของทีร่ะลกึ และชมิอาหารพืน้เมอืงตามอัธยาศัย 
ทีพ่กั LA SAPINETTE / VIETSOVPRETO หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
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วนัที ่2    น ัง่กระเช้าไฟฟ้า-วดัติก๊กลาม-บา้นเพี้ยน-สวนดอกไม้เมืองหนาว
พระราชวงัฤดูรอ้น-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ล าธารนางฟ้า   
เมอืงมยุเน ่   

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
น าทา่นสู ่สถานกีระเชา้ไฟฟ้า เคเบลิคาร ์กระเชา้ไฟฟ้าแหง่น้ีเป็นกระเชา้ไฟฟ้าทีท่ันสมัย
ทีสุ่ดของประเทศเวยีดนาม และมคีวามปลอดภัยสูงทีสุ่ด ท่านจะไดช้มววิของเมอืงดาลัด  
ทีม่องเห็นไดท้ัง้เมอืง น าท่านชมวดัติก๊กลาม เป็นวัดทีส่รา้ง
อยู่บนเนินเขาเหนือ ทะเลสาบเตวียนลาม แวดลอ้มไปดว้ย
ใบไมด้อกไม ้นานาพันธุ ์กับทวิสนทีย่นืตน้ตระหง่านปกคลุม
ทกุหบุเขา น าทา่นเขา้ชม บา้นเพีย้น (Crazy House) บา้น
สไตลแ์ปลกๆทีอ่อกแบบโดยฝีมอืลูกสาวประธานาธบิดคีนที ่
2 ของเวียดนาม ซึง่เรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรั่งเศส 
โดยได ้แ ร งบั นด าล ใจ จากนิ ย าย เ รื่ อ งดั ง  “  Alice in 
Wonderland ’’ จากนั้นน าท่านเที่ยวชม สวนดอกไมเ้มอืง
หนาว หรือ DALAT FLOWER GRADENS ไดร้ับการขนาน
นามใหเ้ป็นเมอืงแห่งดอกไม ้มดีอกไมบ้านสะพรั่งไปทั่วเมอืง
ตลอดทัง้ปี ไม่ว่าจะเป็นไมด้อก ไมป้ระดับ ไมย้ืนตน้ และ
กลว้ยไม ้ทีม่มีากมาย จากนัน้น าท่านชม พระราชวงัฤดรูอ้น 
พระราชวังตากอากาศของกษัตริย์เบ๋าได๋ จักรพรรดิ์องค์
สดุทา้ยของเวยีดนาม ซึง่สถานทีแ่หง่น้ีเป็นพระราชวังสดุทา้ย 
ที่สรา้งขึ้นในสมัยเรืองอ านาจของฝรั่งเศส ก่อนที่จะเกิด
สงครามเวยีดนาม แลว้ท าใหจ้ักรพรรดเิบ๋าได๋ ตอ้งลีภ้ัยไปอยู่
ฝรั่งเศส แลว้ไมไ่ดก้ลับมาเหยยีบผนืแผน่ดนิบา้นเกดิอกีเลย 

เทีย่ง         บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมยุเน ่ในจังหวัดฟานเทยีต เป็นเมอืง
ชายทะเลตากอากาศและแหล่งท่องเทีย่วทีม่ีความสวยงาม
และมชีือ่เสยีงทางภาคใตข้องเวยีดนาม ระหว่างการเดนิทาง
ใหท้่านไดช้มธรรมชาติและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาว
เวยีดนาม น าทา่นสมัผัสอากาศบรสิทุธิ ์ณ ทา่เรอืมยุเน ่ทีอ่บ
อวนไปดว้ยบรรยากาศแบบชาวประมงเวยีดนามแท ้ๆ  ซึง่กลับ
เขา้ฝ่ังหลังออกหาปลาในยามค ่าคืน น าท่านเดินทางสู่ 
ทะเลทรายขาว กองเนินภูเขาทรายสีขาวกระจ่างตากวา้ง
ใหญ่สุดสายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพียงผืนทรายและ
ทอ้งฟ้าเท่านั้น ไม่ไกลกันมีแหล่งน ้าจืด (โอเอซสิ) ส าหรับใหนั้กท่องเที่ยวใชพ้ักผ่อน  
ถ่ายรูป และชมววิ ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบักจิกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็น น่ังรถจี๊ป หรอื
รถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกับการเล่นแซนดด์ูนลืน่ไถลจากจากเนินทรายสงู
กว่า 40 เมตรกจิกรรม (รวมคา่กจิกรรมรถน ัง่จ ิป๊เรยีบรอ้ยแลว้ รถจิป๊ โดยสารได ้5-6 
ทา่น/1คนั) จากนัน้น าท่านชม ทะเลทรายแดง ทีเ่กดิจากการรวมตัวกันของทรายสชีมพู
แดงจนเป็นลานทรายกวา้งทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงมุยเน่ แลว้น าท่านชม “แกรนดแ์คนยอ่น
แหง่เวยีดนาม” ล าธาร FAIRY STREAM ทีเ่กดิจากการกัดเซาะของน ้าและลมเป็นล า
ธารลกึกวา่ 20 เมตร เปิดใหเ้ห็นชัน้ของดนิและทรายหลากส ีซึง่ทัง้หมดลว้นเกดิขึน้เองตาม
ธรรมชาต ิ

เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (5) 
  ทีพ่กั TIEN DAT RESORT / THAI HOA RESORT หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PVN32-FD 4D3N เวยีดนามใต ้โฮจมินิห ์ดาลัท มยุเน่ เดนิทาง เม.ย.-ต.ค.65 

วนัที ่3 มุยเน่-โฮจมินิห-์โบสถน์อรท์เทอดาม-ไปรษณียก์ลาง-วดัเทยีนหาว 
ท าเนยีบอสิรภาพ-ตลาดเบน๋ถ ัน่ ลอ่งแมน่ า้ไซงอ่น 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโฮจมินิห ์เมอืงศูนยก์ลางเศรฐกจิของประเทศเวยีดนาม เมอืงโฮจิ
มนิห ์เดมิชือ่ ไซ่ง่อน ซึง่เคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนาม เป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของ
เวยีดนาม และมแีมน่ ้าไซง่อ่นไหลผ่าน (ใชเ้วลาในการเดนิทางจากเมอืงมยุเน ่กลบัเขา้
เมอืงโฮจมินิห ์ประมาณ 4 ชม.) 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  Buffet Bong SEN (7) 
น าท่านเดนิทางสู่ โบสถน์อรท์เทอดาม โบสถแ์ห่งนี้ถือเป็น
สถาปัตยกรรมตะวันตกทีม่คีวามสวยงามอย่างมาก สถานทีน่ี้มี
ความสวยงาม ใชเ้ป็นหอสวดมนตส์ าหรับชาวเวียดนามและ
ชาวต่างประเทศที่เป็นคริสต์ศาสนิกชน จากนั้น น าท่านชม 
ไปรษณียก์ลาง ที่ยังคงความงดงามตามสถาปัตยกรรมดัง้เดมิ 
ท่านสามารถส่งไปรษณียก์ลับมายังประเทศไทย เพื่อเป็นของที่
ระลึกได ้จากนั้นเดินทางผ่านย่านไชน่าทาวน  ์ชมชีวิตความ
เป็นอยู่ของชาวจนีในเวยีดนาม ชม วดัเทยีนหาว วัดจนีในเขตนีท้ี่
สรา้งอุทศิใหก้ับเทพีเทยีนหาว ชาวเวียดนามเชือ่ว่าเทพ มีกอ้น
เมฆเป็นพาหนะ เพือ่ชว่ยคุม้ครองผูค้นใหร้อดพน้จากอันตรายจาก
มหาสมุทรทัง้ปวง น าท่านชม ท าเนยีบอสิรภาพ สถานที่นี้เคย
เป็นท าเนียบของอดตีประธานาธบิดเีวยีดนามใต ้และท าเนียบของ
ผูว้่าการฝรั่งเศส ท าเนียบอสิรภาพออกแบบโดยโงเวยีดท ูทุกวันนี้
เปิดเป็นพพิธิภัณฑใ์หเ้ขา้ชมได ้โดยชัน้ล่างเป็นหอ้งจัดเลีย้ง ชัน้
สองเป็นหอ้งรับรองของประธานาธบิดีตรันวันเฮือง ชัน้สามเป็น
หอ้งรับรองของภรยิาประธานาธบิด ีชัน้สีเ่ป็นหอ้งฉายภาพยนตร์
สว่นตัว จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดเบน๋ถ ัน่ ซึง่ตัง้อยูใ่จกลาง
เมอืงโฮจมินิห ์เป็นตลาดทีม่ขีนาดใหญ่และมอีายุเกอืบรอ้ยปี ทีน่ี้
มีสนิคา้สารพัดชนิดทัง้สนิคา้พื้นเมือง สนิคา้น าเขา้ ของทีร่ะลกึ 
อาหาร เครือ่งดืม่ ตา่ง ๆ และสนิคา้ก็อบแบรนดย์อดฮติตา่งๆ 

ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบนเรอืลอ่งไปตาม
แมน่ า้ไซง่อ่น (8) ชมบรรยากาศสองฟากฝ่ังยามค ่าคนืของ
เมอืงโฮจมินิหซ์ติี ้หรอืจะเลอืกสนุกสนานกบัวงดนตรพีืน้เมอืง
ทบีรรเลงเพลงอยา่งสนุกสนาน 

  ทีพ่กั THIEN TUNG HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว  
 

 
วนัที ่4          โฮจมินิห-์ทา่อากาศยาน TAN SON NHAT-กรงุเทพ (ดอนเมอืง)             
เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 
 ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน TAN SON NHAT 
09.45 น. ออกเดนิทางจากเมอืงโฮจมินิห ์กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิ แอรเ์อเชยี (FD) เทีย่วบนิที ่

FD657 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง)   
11.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

(โปรดอา่นรายละเอยีดใหค้รบถว้นกอ่นท าการจอง) 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดในการเดนิทางเขา้ประเทศเวยีดนาม 
(อพัเดพลา่สดุ วนัที ่17 เดอืนมนีาคม พ.ศ.2565) 

1. ผูท้ ีม่อีายุต ัง้แต ่12 ปีขึน้ไป แสดงเอกสารการฉดีวคัซนีป้องกนัโควดิครบโดส 
(Passport vaccine) อยา่งนอ้ย 2 เข็ม และเข็มที ่2 ฉดีไมเ่กนิ 6 เดอืนกอ่น
เดนิทาง  

2. มผีลตรวจ RT-PCR ก่อนเดนิทาง 72 ช ัว่โมง หรอื ผลตรวจ ATK พรอ้ม
ใบรบัรองแพทยภ์าษาองักฤษ ภายใน 24 ช ัว่โมงกอ่นเดนิทาง เด็กอายตุ า่กวา่ 
2 ขวบ ไมต่อ้งมผีลตรวจโควดิ  

3. แสดงเอกสารประกนัการคุม้ครองรกัษาโควดิ-19 วงเงนิมูลค่าไม่ต ่ากว่า 
10,000 USD  

4. ส าหรบันกัท่องเทีย่ว ใหด้าวนโ์หลดแอป  PC COVID ของเวยีดนาม เพือ่ไว้
ส าหรบัตรวจสขุภาพในชว่งเวลาทีอ่ยูเ่วยีดนาม 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว  

28 เมษายน-01 พฤษภาคม 2565 14,999 14,999 4,500 

29 เมษายน-02 พฤษภาคม 2565 14,999 14,999 4,500 

05-08 พฤษภาคม 2565 11,999 11,999 4,500 

06-09 พฤษภาคม 2565 13,999 13,999 4,500 

12-15 พฤษภาคม 2565 13,999 13,999 4,500 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายุไมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่  
ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  

ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 
 

สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 
 
 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 
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13-16 พฤษภาคม 2565 13,999 13,999 4,500 

19-22 พฤษภาคม 2565 13,999 13,999 4,500 

26-29 พฤษภาคม 2565 13,999 13,999 4,500 

27-30 พฤษภาคม 2565 13,999 13,999 4,500 

02-05 มถิุนายน 2565 15,999 15,999 4,500 

03-06 มถิุนายน 2565 15,999 15,999 4,500 

09-12 มถิุนายน 2565 13,999 13,999 4,500 

10-13 มถิุนายน 2565 13,999 13,999 4,500 

16-19 มถิุนายน 2565 13,999 13,999 4,500 

23-26 มถิุนายน 2565 13,999 13,999 4,500 

24-27 มถิุนายน 2565 13,999 13,999 4,500 

30 มถิุนายน-03 กรกฎาคม 2565 13,999 13,999 4,500 

01-04 กรกฎาคม 2565 13,999 13,999 4,500 

07-10 กรกฎาคม 2565 13,999 13,999 4,500 

08-11 กรกฎาคม 2565 13,999 13,999 4,500 

14-17 กรกฎาคม 2565 15,999 15,999 4,500 

15-18 กรกฎาคม 2565 13,999 13,999 4,500 

21-24 กรกฎาคม 2565 13,999 13,999 4,500 

22-25 กรกฎาคม 2565 13,999 13,999 4,500 

28-31 กรกฎาคม 2565 15,999 15,999 4,500 

29 กรกฎาคม-01 สงิหาคม 2565 15,999 15,999 4,500 

04-07 สงิหาคม 2565 13,999 13,999 4,500 

05-08 สงิหาคม 2565 13,999 13,999 4,500 

11-14 สงิหาคม 2565 15,999 15,999 4,500 

12-15 สงิหาคม 2565 15,999 15,999 4,500 

18-21 สงิหาคม 2565 13,999 13,999 4,500 

19-22 สงิหาคม 2565 13,999 13,999 4,500 

25-28 สงิหาคม 2565 13,999 13,999 4,500 

26-29 สงิหาคม 2565 13,999 13,999 4,500 

01-04 กนัยายน 2565 13,999 13,999 4,500 

02-05 กนัยายน 2565 13,999 13,999 4,500 

08-11 กนัยายน 2565 13,999 13,999 4,500 

09-12 กนัยายน 2565 13,999 13,999 4,500 

15-18 กนัยายน 2565 13,999 13,999 4,500 

16-19 กนัยายน 2565 13,999 13,999 4,500 

22-25 กนัยายน 2565 13,999 13,999 4,500 

23-26 กนัยายน 2565 13,999 13,999 4,500 

29 กนัยายน-02 ตลุาคม 2565 13,999 13,999 4,500 

30 กนัยายน-03 ตลุาคม 2565 13,999 13,999 4,500 
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06-09 ตลุาคม 2565 14,999 14,999 4,500 

07-10 ตลุาคม 2565 14,999 14,999 4,500 

13-16 ตลุาคม 2565 16,999 16,999 4,500 

14-17 ตลุาคม 2565 15,999 15,999 4,500 

20-23 ตลุาคม 2565 15,999 15,999 4,500 

21-24 ตลุาคม 2565 16,999 16,999 4,500 

27-30 ตลุาคม 2565 14,999 14,999 4,500 

28-31 ตลุาคม 2565 14,999 14,999 4,500 

*** จอยแลนด ์ไมเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ หกัออก 3,000 บาทตอ่ทา่น *** 

ราคาเด็กทารก อายตุ า่กวา่ 2 ปี 4,900 บาท 

ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 
ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  

อตัราคา่บรกิารรวม 
• คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารไป-กลับ ตามรายการทีร่ะบ ุ(รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และธรรมเนียมเชือ้เพลงิ) 
• คา่สมัภาระน ้าหนักท่านละ 20 กก. / ถอืขึน้เครือ่ง 7 กก. 
• คา่โรงแรมทีพ่ักหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
• คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
• คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ดังทีร่ะบใุนรายการ 
• คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
• คา่เบีย้ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่วระหวา่งการเดนิทางวงเงนิประกนัทา่นละ 1,000,000 

บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ **คา่ประกนัอบุตัเิหตแุละคา่รักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีที่
ไดร้ับอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตัวและไมคุ่ม้ครองโรค
ประจ าตัวของผูเ้ดนิทาง 

• คา่เบีย้ประกนัโควดิ-19 ในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิคา่รักษาพยาบาล 10,000 US  
(ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย) 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
▪ ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกี

ครัง้ (เน่ืองจากทางเวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซี่าเขา้ประเทศใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ี่
ประสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศเวยีดนามไมเ่กนิ 30 วัน) 

▪ ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับชาวต่างชาต ิทีไ่ม่ไดร้ับการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศ
เวยีดนาม 

▪ คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
▪ คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือรายการทัวร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศัพท ์

ฯลฯ 
▪ คา่ปรับส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด  
▪ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  
▪ ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
▪ ค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิน่, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทรปิ  ค่าทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แต่ความพงึ

พอใจของทา่น 
▪ คา่ใชจ้า่ยในการตรวจ RT-PCR กอ่นเดนิทางเขา้เวยีดนาม 72 ชัว่โมง หรอื คา่ใชจ้า่ยในการตรวจ 

ATK พรอ้มใบรับรองแพทยภ์าษาอังกฤษ ภายใน 24 ชัว่โมงกอ่นเดนิทาง 
▪ คา่ตรวจ RT-PCR เพือ่ออกเอกสารส าหรับใชใ้นการเช็คอนิขากลับสูป่ระเทศไทย ประมาณ  

800-1,000 บาท (ส าหรับในกรณีที่ประเทศเวียดนาม มีประกาศเพิม่เตมิภายหลังใหท้่านตอ้ง
ตรวจ) หากมีการอัพเดตหรือเปลีย่นแปลงตามประกาศของประเทศนั้นๆ ทางทัวร์จะรีบแจง้ให ้
ทา่นทราบ  
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▪   คา่ใชจ้า่ยในการตรวจ RT-PCR และกกัตวัในโรงแรมหลงัจากเดนิทางมาถงึประเทศไทย   

Package TEST&GO 
(รวมรถรับ-สง่/RT-PCR 1 ครัง้/รวมอาหารเชา้/รวมชดุ ATK 1 กลอ่ง) 
พักเดีย่ว: 3,999 บาท/ทา่น 
พักคู:่ 6,999 บาท/หอ้ง 

 

เง ือ่นไขการออกเดนิทาง 
ในแต่ละเสน้ทางจะมกีารก าหนดผูเ้ดนิทางขัน้ต ่าของการออกเดนิทาง โดยในทัวรน์ี้ ก าหนดใหม้ี
ผูเ้ดนิทางขัน้ต ่า 30 ท่าน หากมผีูเ้ดนิทางไม่ถงึทีก่ าหนด บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิ่มค่า
ทัวร ์หรอื เลือ่นการเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากทา่นมไีฟลท์บนิภายในประเทศแต่มไิด ้
แจง้ใหเ้ราทราบลว่งหนา้กอ่นทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดังนัน้กรณุาสอบถามยนืยัน
การออกเดนิทางกอ่นจองไฟลบ์นิภายในประเทศทกุครัง้ 
 

• หากกรุ๊ปคอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 
หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางแลว้นั้น ท่านจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิด
เหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อันเนื่องมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ประกอบจากตัวเลขการ
จองการเดนิทางของทา่น หากทา่นถอนตัวออก ท าใหก้รุ๊ปมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจท าให ้
กรุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้ดังนัน้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิม์อินุญาตใหเ้ลือ่นวันเดนิทาง
ใดๆ ไดท้ัง้สิน้และเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดตามจ านวนเงนิของราคาทัวร ์ 
 

• การช าระเงนิหมายถงึการยนืยันจ านวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรับเปลีย่นได ้  
การช าระเงนิเขา้มานัน้ หมายถงึท่านไดย้อมรับขอ้เสนอและยนืยันจ านวนตามทีท่่านไดจ้องเขา้
มา หากท่านช าระเงนิเขา้มาแลว้จะไม่สามารถเปลีย่นแปลงจ านวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมี
ความจ าเป็นจะตอ้งเปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมใหท้างบริษัทฯ คิดค่าใชจ้่ายที่ทางบริษัท
เสยีหาย รวมถงึคา่เสยีเวลาในการขาย อยา่งนอ้ยทีส่ดุเทา่จ านวนเงนิมัดจ า ทัง้น้ีทัง้นัน้ใหเ้ป็นไป
ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯ  
 

เง ือ่นไขการจอง การส ารองทีน่ ัง่ และการช าระเงนิ 
▪ กรุณาเตรยีมเงนิมดัจ าท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 2-3 

วัน กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่า
ทัวรเ์ต็มจ านวน  

▪ การช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรียกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควร
จัดเตรยีมค่าทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เน่ืองจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของ
คา่ทีพ่ักและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

▪ หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

▪ เมื่อท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและ
ขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 

▪ ส่งรายชือ่ส ารองทีน่ั่ง ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งส าเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) [หากไม่ส่งส าเนา
หนังสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายอันเกดิ
จากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิทัง้สิน้ 

▪ หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่อ่น
ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

▪ หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรค
ประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน 
ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทาง
เป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
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เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 
(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

• หากมีการยกเลกิการเดนิทางโดยไม่ใช่ความผดิของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่
รับผดิชอบ และไม่คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูต
ปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

• กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบล่วงหนา้ อย่าง
นอ้ย 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วน
ใดส่วนหนึ่ง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่
กับชว่งพีเรียดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรุณาสอบถามกับ
เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 

หมายเหต ุ
▪ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ป

ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้
ตอ้งการ 

▪ ในกรณีท่านเดนิทางมาถงึสถานทีนั่ดพบชา้กว่าเวลานัดหมายเกนิกว่า 1 ชั่วโมง ดว้ยเหตุอันใดก็
ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านสละสทิธกิารเดนิทาง และไม่ตดิใจเรียกรอ้งขอเงินคืนใดๆ 
ทัง้สิน้  

▪ ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ หากทา่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมว่า่จะดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม 
ไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันเดนิทางหรอืคนืเงนิได ้

▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตุ
ตา่งๆ  

▪ รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารอง
โรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึง่อาจจะ
ปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

▪ การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพัก
ส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ี
ขึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

▪ กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่
เพียงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพัก
เดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

▪ บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกดิเหตุจ าเป็น
สดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้ับบาดเจ็บ
ทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิัยบางประการ เชน่ การล่าชา้จาก
สายการบนิ การปิดดา่นเขา้-ออกเมอืง การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

▪ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ 
เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบรษัิทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทสแบบเหมาขาด
กอ่นออกเดนิทางแลว้  

▪ หากเกดิทรัพยส์นิสูญหายจากการโจรกรรมหรือเกดิอุบัตเิหตุสูญหายที่เกดิจากความประมาณ
ของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธคิวามรับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้   

▪ หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านอย่างนอ้ย 6 เดอืน บรษัิทฯไมร่ับผดิชอบหากอายุเหลอื
ไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้

▪ กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่
วา่เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 
 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 


