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เทีย่วเวยีดนามใตส้ดุคุม้ เก็บทกุจดุไฮไลท ์
บนิหร ูไทยสไมล ์นํา้หนกักระเป๋า 20 kg. 
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พกัหรดูาลทั 4 ดาว พกัโฮจมินิห+์มยุเน ่3 ดาว 
เยอืนเมอืงดาลทั ขึน้กระเชา้ชมววิ สมัผสัอากาศสดุฟิน 

น ัง่รถราง Roller Coaster ชมนํา้ตกดาทนัลา 
ตะลยุทะเลทราย เมอืงมยุเน ่ 

ราคาทวัรร์วมคา่รถจิป๊ตะลยุทะเลทราย !! 
 

แถมฟร  ี!!! กระเป๋าชอปปิ� งสดุเก  ๋พบัเก็บไดจ้ขุองไดเ้ยอะ 
และหมวกสดุเท ่เวยีดนาม 

 
หมายเหต ุ
หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรงุเทพฯ กรณุา
สอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่่อนทําการจองและขอความกรุณาใหท้่านซื้อต ั๋ว
เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจาก
ทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั 
ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการ
ความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั 
ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไม่
คนืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป้ ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัใน
ความไมส่ะดวก 

 
วนัที ่1 กรงุเทพ-นครโฮจมินิห-์เมอืงมยุเน-่ทะเลทรายแดง-ลําธารนางฟ้า 
04.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู ้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิสุวรรณภูม  ิ

เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยสไมล ์โดยท่านจะพบกับเจา้หนา้ทีส่ง่ทัวรแ์ละหัวหนา้ทัวร ์ของ
บรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ แจกเอกสารการเดนิทาง และอํานวยความสะดวกทา่น ขณะเชค็อนิ
และโหลดสมัภาระ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนือ่งจากต ัว๋เครือ่งบนิของคณะเป็นต ัว๋กรุป๊ระบบ Random  
ไมส่ามารถเลอืกทีน่ ัง่ได ้ทีน่ ัง่อาจจะไมไ่ดน้ ัง่ตดิกนั และไมส่ามารถเลอืกชว่งทีน่ ัง่

บนเครือ่งบนิไดใ้นคณะ ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขของสายการบนิ 
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07.35 น. ออกเดินทางสู่นครโฮจมินิห  ์ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินไทยสไมล  ์เที่ยวบินที่ 
WE550  

09.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิ TAN SON NHAT นครโฮจมินิห ์ประเทศเวยีดนาม ผ่านพธิกีารตรวจ
คนเขา้เมือง และศุลกากรตามขัน้ตอน (เวลาทอ้งถิน่ประเทศเวยีดนามเหมอืนกบัเวลา
ทอ้งถิน่ประเทศไทย) เมอืงโฮจมินิหเ์ป็นเมอืงใหญ่อันดับหนึง่ของประเทศเวยีดนาม ตัง้อยู่
บรเิวณดนิดอนสามเหลีย่มปากแม่น้ําโขง เป็นศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกจิของประเทศ นํา
ทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมยุเน่ (ระยะทางประมาณ 200 กม.ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4 ชม.) 

กลางวนั     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
นําทา่นสมัผัสอากาศบรสิทุธิ ์ณ ทา่เรอืมยุเน ่ทีอ่บอวนไปดว้ย
บรรยากาศแบบชาวประมงเวยีดนามแท ้ๆ  ซึง่กลับเขา้ฝ่ังหลัง
ออกหาปลาในยามคํ่าคนื จากนัน้นําท่านชม ทะเลทรายแดง 
ทีเ่กดิจากการรวมตัวกันของทรายสชีมพูแดงจนเป็นลานทราย
กวา้งทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงมยุเน่ แลว้นําทา่นชม “แกรนดแ์คน
ย่อนแห่งเวยีดนาม” ลําธาร FAIRY STREAM ที่เกดิจาก
การกัดเซาะของน้ําและลมเป็นลําธารลกึกว่า 20 เมตร เปิดให ้
เห็นชัน้ของดนิและทรายหลากส ีซึง่ทัง้หมดลว้นเกดิขึน้เอง
ตามธรรมชาต ิ

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (2) 
ทีพ่กั TIEN DAT RESORT / OCEAN PALACE RESORT  

หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 
 
 
 
 

วนัที ่2    เมอืงมุยเน่-ทะเลทรายขาว น ัง่รถจิฟ๊-เมอืงดาลทั-นํา้ตกดาทนัลา-น ัง่
กระเชา้ไฟฟ้า-วดัต ัก๊ลมั-พระราชวงัฤดรูอ้น-ไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
นําท่านเดนิทางสู ่ทะเลทรายขาว กองเนนิภูเขาทรายสขีาวกระจ่างตากวา้งใหญ่สดุสายตา 
มองไปทางไหนจะเห็นเพยีงผนืทรายและทอ้งฟ้าเท่านัน้ ไม่ไกลกันมแีหล่งน้ําจดื (โอเอซสิ) 
สําหรับใหนั้กท่องเที่ยวใชพ้ักผ่อน  ถ่ายรูป และชมววิ ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับกจิกรรม
หลากหลายไม่ว่าจะเป็น น่ังรถจี๊ ป หรือรถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกับการเล่น
แซนดด์นูลืน่ไถลจากจากเนนิทรายสงูกวา่ 40 เมตรกจิกรรม (รวมคา่กจิกรรมน ัง่รถจิป๊เรยีบ
รอ้ยแลว้ รถจิป๊โดยสารได ้5-6 ทา่น/1คนั) 
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เทีย่ง       บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงดาลัด (ระยะทางประมาณ 150 กม.ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 3
ชม.) เมืองดาลัทเป็นเมืองที่แสนโรแมนติก ซึง่ไดช้ื่อว่าเป็น หุบเขาแห่งความรัก สัมผัส
บรรยากาศทีแ่สนโรแมนตกิ โอบลอ้มไปดว้ยขนุเขา แมกไมน้านาพันธ ์และทะเลสาบ ดาลัทได ้
ชือ่วา่เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีโ่รแมนตกิทีส่ดุในเวยีดนาม มอีณุหภมูติลอดทัง้ปี 15-25 องศา  
นําท่าน น ัง่รถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอันร่ม
รื่นสู่หุบเขาเบือ้งล่าง เพื่อชมและสัมผัสกับความสวยงาม
ของ นํา้ตกดาทนัลา (Thac Datanla) อกีหนึ่งสถานที่
ท่องเทีย่วยอดนยิมของเมอืงดาลัดทีไ่ม่ควรพลาด จากนัน้
นําท่านสู ่สถานกีระเชา้ไฟฟ้า เคเบลิคาร ์กระเชา้ไฟฟ้า
แห่งนี้ เ ป็นกระเชา้ไฟฟ้าที่ทันสมัยที่สุดของประเทศ
เวียดนาม และมีความปลอดภัยสูงที่สุด ท่านจะไดช้มววิ
ของเมอืงดาลัด  ทีม่องเห็นไดทั้ง้เมอืง นําทา่นชมวดัติก๊ก
ลาม เป็นวัดทีส่รา้งอยู่บนเนินเขาเหนือ ทะเลสาบเตวยีน
ลาม แวดลอ้มไปดว้ยใบไมด้อกไม ้นานาพันธุ ์กับทวิสนที่
ยืนตน้ตระหง่านปกคลุมทุกหุบเขา นําท่านเขา้ชม บา้น
เพีย้น (Crazy House) บา้นสไตล์แปลกๆที่ออกแบบ
โดยฝีมือลูกสาวประธานาธบิดีคนที่ 2 ของเวียดนาม ซึง่
เรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรั่งเศส โดยไดแ้รงบันดาล
ใจจากนยิายเรือ่งดัง “ Alice in Wonderland ’’ จากนัน้นํา
ท่านชม พระราชวงัฤดรูอ้น พระราชวังตากอากาศของกษัตรยิเ์บา๋ได ๋จักรพรรดิอ์งคส์ดุทา้ย
ของเวียดนาม ซึง่สถานที่แห่งนี้เป็นพระราชวังสุดทา้ย ที่สรา้งขึน้ในสมัยเรืองอํานาจของ
ฝรั่งเศส ก่อนทีจ่ะเกดิสงครามเวยีดนาม แลว้ทําใหจั้กรพรรดเิบ๋าได๋ ตอ้งลีภั้ยไปอยู่ฝรั่งเศส 
แลว้ไมไ่ดก้ลับมาเหยยีบผนืแผน่ดนิบา้นเกดิอกีเลย 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (5) 
 
ทีพ่กั LA SAPINETTE / VIETSOVPRETO หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
 
หลังจากรับประทานอาหาร นําทา่นเดนิทางสูต่ลาด ดาลดัไนทม์ารเ์ก็ตกลางคนื ใหท้า่นไดเ้ลอืก
ซือ้สนิคา้พืน้เมอืง ของทีร่ะลกึ และชมิอาหารพืน้เมอืงตามอธัยาศัย 
 

 
 
 

วนัที ่3 เมอืงดาลทั-สวนดอกไมเ้มอืงดาลทั-เมอืงโฮจมินิหซ์ติ ี-้ ลอ่งแมนํ่า้ไซงอ่น 
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เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
นําท่านเที่ยวชม  สวนดอกไม้เมืองหนาว  หรือ  DALAT 
FLOWER GRADENS ดาลัดไดร้ับการขนานนามใหเ้ป็นเมือง
แห่งดอกไม ้ทีน่ี่จงึมดีอกไมบ้านสะพรั่งไปท่ัวเมอืงตลอดทัง้ปี 
และหากตอ้งการทีจ่ะเห็นพรรณไมข้องดาลัดก็จะตอ้งไป สวน
ดอกไมเ้มอืงหนาว ทีไ่ดทํ้าการรวบรวมไวอ้ย่างมากมายทัง้ไม ้
ดอก ไมป้ระดับ ไมต้น้ และกลว้ยไม ้ 

เทีย่ง       บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงโฮจมินิห ์เมอืงศูนยก์ลางเศรฐกจิของ
ประเทศเวยีดนาม เมอืงโฮจมินิห ์เดมิชือ่ ไซ่งอ่น ซึง่เคยเป็น
เมอืงหลวงของเวยีดนาม เป็นเมอืงท่าทีใ่หญ่ทีส่ดุของเวยีดนาม 
และมีแม่น้ําไซ่ง่อนไหลผ่าน (ใชเ้วลาในการเดนิทางจาก
เมอืงมยุเน ่กลบัเขา้เมอืงโฮจมินิห ์ประมาณ 4 ชม.) 

คํา่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบนเรอื ลอ่งไปตาม
แมนํ่า้ไซง่อ่น (8) ชมบรรยากาศสองฟากฝ่ังยามคํา่คนืของเมอืง
โฮจมินิหซ์ติี ้หรอืจะเลอืกสนุกสนานกบัวงดนตรพีืน้เมอืงทบีรรเลงเพลงอยา่งสนุกสนาน 

ทีพ่กั SONET HOTEL / HAPPY LIFE   หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว  
 

วนัที ่4          โฮจมินิห-์ทําเนยีบอสิรภาพ-โบสถน์อรท์เทอดาม-ไปรษณียก์ลาง-วดั
เทียนหาว-ตลาดเบนถ ัน่-ท่าอากาศยาน TAN SON NHAT-กรุงเทพ 
(สวุรรณภมู)ิ             
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เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 
 นําท่านชม ทําเนยีบอสิรภาพ สถานที่นี้เคยเป็นทําเนียบของ

อดตีประธานาธบิดเีวยีดนามใต ้และทําเนียบของผูว้่าการฝรั่งเศส 
ทําเนียบอิสรภาพออกแบบโดยโงเวียดทู ทุกวันนี้ เปิดเป็น
พพิธิภัณฑใ์หเ้ขา้ชมได ้โดยชัน้ลา่งเป็นหอ้งจัดเลีย้ง ชัน้สองเป็น
หอ้งรับรองของประธานาธบิดตีรันวันเฮอืง ชัน้สามเป็นหอ้งรับรอง
ของภริยาประธานาธิบดี ชัน้สี่เป็นหอ้งฉายภาพยนตร์ส่วนตัว 
จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ โบสถน์อรท์เทอดาม โบสถแ์ห่งนี้
ถือเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกที่มีความสวยงามอย่างมาก 
สถานที่นี้มีความสวยงาม ใชเ้ป็นหอสวดมนต์สําหรับชาว
เวยีดนามและชาวต่างประเทศทีเ่ป็นครสิตศ์าสนกิชน นําท่าน
ชม ไปรษณียก์ลาง ที่ยังคงความงดงามตามสถาปัตยกรรม
ดัง้เดมิ ทา่นสามารถสง่ไปรษณียก์ลับมายังประเทศไทย เพือ่เป็น
ของที่ระลกึได ้จากนั้นเดนิทางผ่านย่านไชน่าทาวน ์ชมชวีติ
ความเป็นอยู่ของชาวจนีในเวยีดนาม ชม วดัเทยีนหาว วัดจนีใน
เขตนีท้ีส่รา้งอทุศิใหก้บัเทพเีทยีนหาว ชาวเวยีดนามเชือ่วา่เทพ มี
กอ้นเมฆเป็นพาหนะ เพือ่ชว่ยคุม้ครองผูค้นใหร้อดพน้จากอนัตราย
จากมหาสมทุรทัง้ปวง 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั Buffet Bong sen (10)  
จากนั้นนํ า  ท่านชม  พิพิธภณัธุ ์สงคราม  ชมเรื่ องราว
ประวัตศิาสตร์และ เครื่องมอื อาวุธ ปืน ระเบดิ ต่างๆ จากนัน้นํา
ท่านเดนิทางสู่ ตลาดเบ๋นถ ัน่ ซึง่ตัง้อยู่ใจกลางเมืองโฮจมินิห ์
เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่และมีอายุเกอืบรอ้ยปี ที่นี้มีสนิคา้สารพัดชนิดทัง้สนิคา้พื้นเมือง สนิคา้
นําเขา้ ของทีร่ะลกึ อาหาร เครือ่งดืม่ ตา่ง ๆ และสนิคา้ก็อบแบรนดย์อดฮติตา่งๆ 

เย็น บรกิารอาหารเย็น เมนูเฝอเวยีดนาม (11) 
ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน TAN SON NHAT 

20.10 น. ออกเดนิทางจากเมอืงโฮจมินิห ์กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิ ไทยสไมล ์เทีย่วบนิที ่WE557  
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง)   

21.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 

 
(โปรดอา่นรายละเอยีดใหค้รบถว้นกอ่นทาํการจอง) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
สาํคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากชําระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 
 
 
 
 
 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะคํานงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 
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เง ือ่นไขและขอ้กําหนดในการเดนิทางเขา้ประเทศเวยีดนาม 
(อพัเดพลา่สดุ วนัที ่17 เดอืนมนีาคม พ.ศ.2565) 

1. ผูท้ ีม่อีายตุ ัง้แต ่12 ปีข ึน้ไป แสดงเอกสารการฉดีวคัซนีป้องกนัโควดิครบโดส 
(Passport vaccine) อยา่งนอ้ย 2 เข็ม และเข็มที ่2 ฉดีไมเ่กนิ 6 เดอืนกอ่น
เดนิทาง 

2. แสดงเอกสารประกนัการคุม้ครองรกัษาโควดิ-19 วงเงนิมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 
10,000 USD  

 

 

อตัราคา่บรกิาร 
กําหนดการเดนิทาง ราคา

ผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว  

05-08 พฤษภาคม 2565 13,999 13,999 4,000 
06-09 พฤษภาคม 2565 13,999 13,999 4,000 
07-10 พฤษภาคม 2565 13,999 13,999 4,000 
12-15 พฤษภาคม 2565 14,999 14,999 4,000 
13-16 พฤษภาคม 2565 15,999 15,999 4,000 
14-17 พฤษภาคม 2565 15,999 15,999 4,000 
19-22 พฤษภาคม 2565 13,999 13,999 4,000 
20-23 พฤษภาคม 2565 12,999 12,999 4,000 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ชําระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่  
ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  

ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 
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21-24 พฤษภาคม 2565 12,999 12,999 4,000 
26-29 พฤษภาคม 2565 13,999 13,999 4,000 
27-30 พฤษภาคม 2565 13,999 13,999 4,000 
28-31 พฤษภาคม 2565 12,999 12,999 4,000 
02-05 มถินุายน 2565 15,999 15,999 4,000 
03-06 มถินุายน 2565 15,999 15,999 4,000 
04-07 มถินุายน 2565 14,999 14,999 4,000 
09-12 มถินุายน 2565 13,999 13,999 4,000 
10-13 มถินุายน 2565 13,999 13,999 4,000 
11-14 มถินุายน 2565 12,999 12,999 4,000 
16-19 มถินุายน 2565 13,999 13,999 4,000 
17-20 มถินุายน 2565 12,999 12,999 4,000 
18-21 มถินุายน 2565 11,999 11,999 4,000 
23-26 มถินุายน 2565 13,999 13,999 4,000 
24-27 มถินุายน 2565 13,999 13,999 4,000 
25-28 มถินุายน 2565 12,999 12,999 4,000 

30 มถินุายน-03 กรกฎาคม 2565 13,999 13,999 4,000 
01-04 กรกฎาคม 2565 13,999 13,999 4,000 
02-05 กรกฎาคม 2565 12,999 12,999 4,000 
07-10 กรกฎาคม 2565 13,999 13,999 4,000 
08-11 กรกฎาคม 2565 13,999 13,999 4,000 
09-12 กรกฎาคม 2565 13,999 13,999 4,000 
13-16 กรกฎาคม 2565 15,999 15,999 4,000 
14-17 กรกฎาคม 2565 15,999 15,999 4,000 
15-18 กรกฎาคม 2565 13,999 13,999 4,000 
16-19 กรกฎาคม 2565 13,999 13,999 4,000 
21-24 กรกฎาคม 2565 13,999 13,999 4,000 
22-25 กรกฎาคม 2565 13,999 13,999 4,000 
23-26 กรกฎาคม 2565 13,999 13,999 4,000 
28-31 กรกฎาคม 2565 15,999 15,999 4,000 

29 กรกฎาคม-01 สงิหาคม 2565 15,999 15,999 4,000 
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30 กรกฎาคม-02 สงิหาคม 2565 13,999 13,999 4,000 
04-07 สงิหาคม 2565 13,999 13,999 4,000 
05-08 สงิหาคม 2565 13,999 13,999 4,000 
06-09 สงิหาคม 2565 13,999 13,999 4,000 
11-14 สงิหาคม 2565 15,999 15,999 4,000 
12-15 สงิหาคม 2565 15,999 15,999 4,000 
13-16 สงิหาคม 2565 13,999 13,999 4,000 
18-21 สงิหาคม 2565 13,999 13,999 4,000 
19-22 สงิหาคม 2565 13,999 13,999 4,000 
20-23 สงิหาคม 2565 13,999 13,999 4,000 
25-28 สงิหาคม 2565 13,999 13,999 4,000 
26-29 สงิหาคม 2565 13,999 13,999 4,000 
27-30 สงิหาคม 2565 13,999 13,999 4,000 
01-04 กนัยายน 2565 13,999 13,999 4,000 
02-05 กนัยายน 2565 13,999 13,999 4,000 
03-06 กนัยายน 2565 13,999 13,999 4,000 
08-11 กนัยายน 2565 13,999 13,999 4,000 
09-12 กนัยายน 2565 13,999 13,999 4,000 
10-13 กนัยายน 2565 13,999 13,999 4,000 
15-18 กนัยายน 2565 13,999 13,999 4,000 
16-19 กนัยายน 2565 13,999 13,999 4,000 
17-20 กนัยายน 2565 13,999 13,999 4,000 
22-25 กนัยายน 2565 13,999 13,999 4,000 
23-26 กนัยายน 2565 13,999 13,999 4,000 
24-27 กนัยายน 2565 13,999 13,999 4,000 

29 กนัยายน-02 ตลุาคม 2565 13,999 13,999 4,000 
30 กนัยายน-03 ตลุาคม 2565 13,999 13,999 4,000 

01-04 ตลุาคม 2565 13,999 13,999 4,000 
06-09 ตลุาคม 2565 14,999 14,999 4,000 
07-10 ตลุาคม 2565 14,999 14,999 4,000 
08-11 ตลุาคม 2565 14,999 14,999 4,000 
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13-16 ตลุาคม 2565 16,999 16,999 4,000 
14-17 ตลุาคม 2565 15,999 15,999 4,000 
15-18 ตลุาคม 2565 14,999 14,999 4,000 
20-23 ตลุาคม 2565 15,999 15,999 4,000 
21-24 ตลุาคม 2565 16,999 16,999 4,000 
22-25 ตลุาคม 2565 16,999 16,999 4,000 
27-30 ตลุาคม 2565 14,999 14,999 4,000 
28-31 ตลุาคม 2565 14,999 14,999 4,000 

29 ตลุาคม-01 พฤศจกิายน 2565 14,999 14,999 4,000 
03-06 พฤศจกิายน 2565 14,999 14,999 4,000 
04-07 พฤศจกิายน 2565 14,999 14,999 4,000 
05-08 พฤศจกิายน 2565 14,999 14,999 4,000 
10-13 พฤศจกิายน 2565 14,999 14,999 4,000 
11-14 พฤศจกิายน 2565 14,999 14,999 4,000 
12-15 พฤศจกิายน 2565 14,999 14,999 4,000 
17-20 พฤศจกิายน 2565 14,999 14,999 4,000 
18-21 พฤศจกิายน 2565 14,999 14,999 4,000 
19-22 พฤศจกิายน 2565 14,999 14,999 4,000 
24-27 พฤศจกิายน 2565 14,999 14,999 4,000 
25-28 พฤศจกิายน 2565 14,999 14,999 4,000 
26-29 พฤศจกิายน 2565 14,999 14,999 4,000 

01-04 ธนัวาคม 2565 14,999 14,999 4,000 
02-05 ธนัวาคม 2565 16,999 16,999 4,000 
03-06 ธนัวาคม 2565 16,999 16,999 4,000 
08-11 ธนัวาคม 2565 15,999 15,999 4,000 
09-12 ธนัวาคม 2565 16,999 16,999 4,000 
10-13 ธนัวาคม 2565 16,999 16,999 4,000 
15-18 ธนัวาคม 2565 14,999 14,999 4,000 
16-19 ธนัวาคม 2565 14,999 14,999 4,000 
17-20 ธนัวาคม 2565 14,999 14,999 4,000 
22-25 ธนัวาคม 2565 15,999 15,999 4,000 
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23-26 ธนัวาคม 2565 15,999 15,999 4,000 
24-27 ธนัวาคม 2565 16,999 16,999 4,000 

29 ธนัวาคม-01 มกราคม 2566 17,999 17,999 6,000 
30 ธนัวาคม-02 มกราคม 2566 17,999 17,999 6,000 
31 ธนัวาคม-03 มกราคม 2566 17,999 17,999 6,000 
*** จอยแลนด ์ไมเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ หกัออก 3,000 บาทตอ่ทา่น *** 
ราคาเด็กทารก อายตุํา่กวา่ 2 ปี 4,900 บาท 

ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 
ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  

อตัราคา่บรกิารรวม 
• คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารไป-กลับ ตามรายการทีร่ะบ ุ(รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และธรรมเนยีมเชือ้เพลงิ) 
• คา่สมัภาระน้ําหนักทา่นละ 20 กก. / ถอืขึน้เครือ่ง 7 กก. 
• คา่โรงแรมทีพ่ักหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดบัเดยีวกนั (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
• คา่อาหาร ดงัทีร่ะบใุนรายการ 
• คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ดังทีร่ะบใุนรายการ 
• คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
• คา่เบีย้ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่วระหวา่งการเดนิทางวงเงนิประกนัทา่นละ 1,000,000 

บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ **คา่ประกนัอบุัตเิหตแุละคา่รักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีที่
ไดร้ับอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตัวและไมคุ่ม้ครองโรค
ประจําตัวของผูเ้ดนิทาง 

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

 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามสําหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกี

ครัง้ (เนื่องจากทางเวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซี่าเขา้ประเทศใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ี่
ประสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศเวยีดนามไมเ่กนิ 30 วัน) 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามสําหรับชาวตา่งชาต ิทีไ่มไ่ดร้ับการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศ
เวยีดนาม 

 คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืรายการทัวร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศัพท ์

ฯลฯ 
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 คา่ปรับสําหรับน้ําหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิกําหนด  
 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง  
 ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 ค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิน่, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทรปิ  ค่าทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แต่ความพงึ

พอใจของทา่น 
 คา่ตรวจ RT-PCR เพือ่ออกเอกสารสําหรับใชใ้นการเชค็อนิขากลับสูป่ระเทศไทย ประมาณ  

800-1,000 บาท (สําหรับในกรณีทีป่ระเทศเวยีดนาม มปีระกาศเพิม่เตมิภายหลังใหท้่านตอ้ง
ตรวจ) หากมกีารอัพเดตหรือเปลีย่นแปลงตามประกาศของประเทศนัน้ๆ ทางทัวรจ์ะรีบแจง้ให ้
ทา่นทราบ  

 
เง ือ่นไขการออกเดนิทาง 

ในแตล่ะเสน้ทางจะมกีารกําหนดผูเ้ดนิทางขัน้ตํ่าของการออกเดนิทาง โดยในทัวรน์ี้ กําหนดใหม้ี
ผูเ้ดนิทางขัน้ตํ่า 20 ท่าน หากมผีูเ้ดนิทางไม่ถงึทีก่ําหนด บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิม่ค่า
ทัวร ์หรอื เลือ่นการเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากทา่นมไีฟลท์บนิภายในประเทศแตม่ไิด ้
แจง้ใหเ้ราทราบลว่งหนา้กอ่นทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดังนัน้กรณุาสอบถามยนืยัน
การออกเดนิทางกอ่นจองไฟลบ์นิภายในประเทศทกุครัง้ 
 

• หากกรุ๊ปคอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 
หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางแลว้นั้น ท่านจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได  ้ไม่ว่าจะเกิด
เหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อันเนื่องมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ประกอบจากตัวเลขการ
จองการเดนิทางของทา่น หากทา่นถอนตัวออก ทําใหก้รุ๊ปมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจทําให ้
กรุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ดังนัน้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิม์อินุญาตใหเ้ลือ่นวันเดนิทาง
ใดๆ ไดทั้ง้สิน้และเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดตามจํานวนเงนิของราคาทัวร ์ 
 

• การชําระเงนิหมายถงึการยนืยันจํานวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรับเปลีย่นได ้  
การชําระเงนิเขา้มานัน้ หมายถงึทา่นไดย้อมรับขอ้เสนอและยนืยันจํานวนตามทีท่่านไดจ้องเขา้
มา หากทา่นชําระเงนิเขา้มาแลว้จะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงจํานวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมี
ความจําเป็นจะตอ้งเปลี่ยนแปลงท่านจะยนิยอมใหท้างบริษัทฯ คดิค่าใชจ้่ายที่ทางบริษัท
เสยีหาย รวมถงึคา่เสยีเวลาในการขาย อยา่งนอ้ยทีส่ดุเทา่จํานวนเงนิมัดจํา ทัง้นีทั้ง้นัน้ใหเ้ป็นไป
ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯ  
 

• อัตราค่าบรกิารนี้ เฉพาะนักท่องเทีย่วทีถ่อืหนังสอืเดนิทางประเทศไทยเท่านัน้ กรณีถอืหนังสอื
เดนิทางตา่งประเทศ ขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทัวรท์า่นละ 100 USD.  
 

เง ือ่นไขการจอง การสํารองทีน่ ัง่ และการชําระเงนิ 
 กรุณาเตรยีมเงนิมดัจําทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 2-3 

วัน กรณีลูกคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่
ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 การชําระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควร
จัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองค่าใชจ้่ายในสว่นของ
คา่ทีพ่ักและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ

 หากไมชํ่าระมัดจําตามทีก่ําหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่
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 เมือ่ท่านชําระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและ
ขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมดนีแ้ลว้ 

 ส่งรายชือ่สํารองทีน่ั่ง ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งสําเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) [หากไม่ส่งสําเนา
หนังสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายอันเกดิ
จากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิทัง้สิน้ 

 หากทา่นทีต่อ้งการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่อ่น
ออกบัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน 
ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทาง
เป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

 
เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 
ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 

(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 
• หากมีการยกเลกิการเดนิทางโดยไม่ใช่ความผดิของบรษัิททัวร์ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่

รับผดิชอบ และไม่คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูต
ปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

• กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่ง
นอ้ย 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าสว่น
ใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่
กับชว่งพเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสําคัญดว้ย กรุณาสอบถามกับ
เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

หมายเหต ุ
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํากรุป๊

ไดอ้ย่างนอ้ย 20 ท่าน ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้
ตอ้งการ 

 ในกรณีทา่นเดนิทางมาถงึสถานทีนั่ดพบชา้กวา่เวลานัดหมายเกนิกวา่ 1 ชัว่โมง ดว้ยเหตอุันใดก็
ตามแต่ ทางบรษัิทฯจะถือว่าท่านสละสทิธกิารเดนิทาง และไม่ตดิใจเรียกรอ้งขอเงนิคืนใดๆ 
ทัง้สิน้  

 ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ หากทา่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมว่า่จะดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม 
ไมส่ามารถนํามาเลือ่นวันเดนิทางหรอืคนืเงนิได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตุ
ตา่งๆ  

 รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ํารอง
โรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึง่อาจจะ
ปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
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 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพัก
สําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้
ข ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

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

 บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกดิเหตุจําเป็น

สดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้ับบาดเจ็บ
ทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การลา่ชา้จาก
สายการบนิ การปิดดา่นเขา้-ออกเมอืง การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

 หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ 
เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบรษัิทฯ ไดชํ้าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทสแบบเหมาขาด
กอ่นออกเดนิทางแลว้  

 หากเกดิทรัพยส์นิสูญหายจากการโจรกรรมหรือเกดิอุบัตเิหตุสูญหายทีเ่กดิจากความประมาณ
ของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธคิวามรับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้   

 หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดอืน บรษัิทฯไมร่ับผดิชอบหากอายเุหลอื
ไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่
วา่เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 
 

*เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  
จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 
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