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รหัสโปรแกรมทัวร ์    GT-SGN FD01 HO DA MU AUG17-FD-W43 

เวยีดนามใต้ สบาย...สบาย 
โฮจิมินห์ ดาลดั มุยเน่ อุโมงคก์ู๋ จี 
4วนั 3คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย (FD) 
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ไฮไลท์.....ทัวร์สบาย…สบาย 
1. เท่ียว มหานครโฮจิมินห์ ชมความงามของสถาปัตยกรรมฝร่ังเศสเก่าแก่  
2. ชมอุโมงค์กู๋จี อุโมงค์ท่ีชาวเวยีดกงขุดขึน้ ระหว่างท าสงครามกับกองทัพอเมริกัน 
3. สัมผัสมนต์ขลังแห่งทะเลทรายตะวันออก “มุยเน่” 
4. เท่ียวเมืองดาลัด เมืองท่ีแสนโรแมนติก 
5. น่ังกระเช้าไฟฟ้าสู่น า้ตกดาตันลา และชมวิวเมืองดาลัด 

พเิศษ!!! 
***รับประทานอาหารบนเรือส าราญพร้อมชมโชว์การแสดงบนแม่น า้ไซ่งอน 
***FREE WIFI ON BUS 
***อาหารครบทุกมือ้ พเิศษ!! ทานอาหารเย็นก่อนบินกลับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 

  โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค ่า โรงแรมที่พัก 

1 กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ -โบสถ์นอร์ทเธอดาม -ที่ท  าการไปรษณีย์ -ดาลดั x O O NGOC PHAT HOTEL 3* 
HOTEL หรือเทีย่บเทา่ 

2 ดาลดั- Datalla Water Fall (นัง่รถราง)-กระเชา้ไฟฟ้า -ชมวงัฤดูร้อนของ
กษตัริย์เบ๋าได๋ -สวนดอกไมเ้มืองหนาว –โบสถ์ไก-่มุยเน ่   O O O TIEN DAT RESORT   3* 

HOTEL หรือเทีย่บเทา่ 

3 มุยเน-่ Sand Dune-Fairly Stream-ทะเลทรายขาว -ทะเลทรายแดง -นครโฮจิ
มินห์ O O O LE DUY HOTEL  3* หรือ

เทีย่บเทา่ 

4 นครโฮจิมินห์-อุโมงค์ก ูจี๋ -วดัเทียนเฮา-ชอ้ปป้ิง ตลาด เบนถนั – กรุงเทพฯ O O O  

 

วันแรก             กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ทเธอดาม -ทีท่ าการไปรษณย์ี -ดาลัด -ไนท์บาร์ซ่า 

04.30 น. 
 
 
 

 พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออก อาคาร 1 ชั้น 2 เคาน์เตอร์ Air Asia 
โดยมีเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรับ  

07.45 น. 
 

ออกเดินทางสู ่นครโฮจิมินห์ (สนามบิน Tan Son Nhat)  โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD650 

 เดินทางถึงสนามบินตนั เซิน นกึ นครโฮจิมินห์ หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 
 (เวลาทอ้งถิ่นท่ีเวียดนาม เทา่กบัประเทศไทย) 
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09.15 น. 

 

น าท่านเขา้สูใ่จกลางมหานคร โฮจิมินห์ ชมเมืองในรูปแบบของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศส และสวนกลางเมือง  ชมความ
สวยงามตา่ง ๆ ท่ีฝรั่งเศสเป็นผูทุ้ม่งบประมาณเนรมิตเม่ือครั้งท่ีคิดว่าจะไดเ้ป็นผูค้รอบครองเมืองแห่งน้ี แล ้ว ชมโบสถ์
นอร์ทเธอดาม ได้จ  าลองมาจากโบสถ์นอเธอร์ดามในฝรั่งเศสมาสร้างไวท่ี้น่ี หรือเ รียกอีกอยา่งวา่ “โบสถ์พระแม่มารี” 
บริเวณกลางเมือง บนถนน Han Thuyen ไดร้ับการกอ่สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2420 ใช้ระยะเวลาการสร้าง 6 ปี โบสถ์น้ีไม่มี
การประดับดว้ยกระจกสีเหมือนโบสถ์คริสต์ที่อื่น  เพราะได้รับความเ สียหายจากสงครามโลกครั้งท่ี 2 ส าหรับโบสถ์แห่ง
น้ีไดร้ับการยกยอ่งวา่มีความงดงามมากที่สุดแห่งหน่ึงใน เวียดนาม โดยในแตล่ะวันมีนกัท่องเที่ยวมาเยือนมากมาย  
ลกัษณะของตวัโบสถ์เป็นรูปแบบของสมยัอาณานิคม มีหอคอยคู ่ส่ีเหลี่ยมอยูด่า้นบนสูง 40 เมตร เป็นเอกลกัษณ์ที่งดงาม
ของโบสถ์แห่งน้ี ด้านหนา้โบสถ์มีรูปป้ันขนาดใหญสี่ขาวเดน่เ ป็นสง่า ของพระแมม่ารี นกัทอ่งเที่ยวนิยมเข ้ามาชมกนั
มาก เพราะเป็นเสมือนสญัลักษณ์ร่วม อันหมายถึงการเขา้มาของตะวนัตก และ เป็นสญัลกัษณ์ที่ส าคญัอยา่งหน่ึงของโฮจิ
มินห์ , ต่อมาชมที่ท าการไปรษณีย์  ที่ใหญท่ี่ สุดและสวยที่สุดของเวียดนาม เ ป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหวา่ง
ตะวนัออกกบัตะวนัตกไดอ้ยา่งลงตวั  

กลางวนั รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  

 
ออกเดินทางสูเ่มืองดาลดั  เมืองดาลัด ต ั้งอยูท่างเหนือจากนครโฮจิมินห์ เ ป็นเมืองท่ีมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี เพราะเป็นท่ี
ราบสูงขนาดใหญ ่อยูเ่หนือกวา่ระดบัน ้าทะเลกวา่ 1500 เมตร ท าใหอ้ากาศโดยเฉลี่ยทั้งปีอยูท่ี่เพียง 18-20 องศาเซลเซียส 
ในสมยักอ่นชาวฝรั่งเศสนิยมมาสร้างบา้นพกัตากอากาศท่ีเมืองน้ีเป็นจ านวนมากท าให้ท ัว่เมืองมีบา้นพักของราชการชาว
ฝรั่งเศสหลงเหลืออยูจ่  านวนมาก นบัเป็นเมืองที่มีเสนห์่อยา่งยิ่งส าหรับนกัทอ่งเท่ียว โดยใชเ้วลาประมาณ 5-6 ช.ม.   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  
 หลังอาหารน าทา่น ช้อปป้ิงตลาดไนท์บาร์ซ่า  เมืองดาลดั ทา่นสามารถเลือกช้ือสินคา้ตา่งๆ เช่น เ ส้ือกนัหนาว ขนม

พ้ืนเมือง กาแฟ ดอกไม ้ผลไมต้า่งๆทั้งสดและแหง้ เป็นตน้ 

ที่พัก  NGOC PHAT HOTEL  (ระดบั 3 ดาว) หรือเทียบเท่า  พัก 1 คืนที่ดาลัด 
วันทีส่อง      ดาลัด-  Datalla Water Fall (นั่งรถราง)-กระเช้าไฟฟ้า – ชมวังฤดูร้อนของกษตัริย์เบ๋าได๋ –สวนดอกไม้เมืองหนาว 
                      -โบสถ์ไก่ -มุยเน่    

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

หลงัรับประทานอาหารเชา้  น าทา่นเดินทางไปชม  น า้ตก  Datalla Water Fall น ้าตกท่ีสวยท่ีสุดในดาลดั ซึ่งอยูน่อก 
เมืองไปทางทิศใตป้ระมาณ 5 กโิลเมตร น ้าตกดา ตนัลาเป็นน ้าตกท่ีไมใ่หญม่ากแตมี่ความสวยงาม เน่ืองจาก 
สภาพแวดลอ้มตา่ง  ๆที่ เก ือ้หนุนท าใหมี้นกัทอ่งเที่ยวแวะมาเที่ยวชมกนัเป็นจ านวนมาก โดยทา่นจะไดส้นุกกบั การ   นัง่ 
รถราง ลงไปดูน ้าตก ทา่นจะรู้สึกต่ืนเตน้ประทบัใจ 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
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ในชว่งบา่ย น าทา่นนัง่ กระเช้าไฟฟ้า เพ่ือขึ้น ชมทิวทศัน์ที่สวยงามของดาลทัจากมุมสูงส าหรับกระเชา้ไฟฟ้าแหง่น้ี เป็น
ระบบกระเชา้ที่ทนัสมยัที่สุดของประเทศเวียดนาม และมีความปลอดภยัสูงเพ่ือชมความงดงามของ ทะเลสาบพาราไดซ์ 
หรือ เตวียนลมั (Tuyen Lam Lake) ตั้งอยูท่างตะวนัออกเฉียงใตข้องเมืองดาลดั ประมาณ 5 กโิลเมตร ทะเลสาบพาราไดซ์ 
หรือ ตูเ้หยีนลมั เป็นสถานที่ที่เหมาะในการมาพกัผอ่น สามารถมองเห็นทะเลสาบสีเขียวมรกตกบัทิวสน ที่ยืนตน้
ตระหง่านปกคลุมทุกขุนเขา การนัง่เคเบ้ิลคาร์ สามารถมองเห็นเมืองดาลดัไดท้ ั้งเมือง เห็นป่าอนังดงาม ชมวงัฤดรู้อนของ
กษัตริย์เบ๋าได๋  ตั้งอยูน่อกเมืองไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใตป้ระมาณ 5 กโิลเมตร พระราชวงัฤดูร้อนของจกัรพรรดิเบ๋าได ่
จกัรพรรดิองค์สุดทา้ยของเวียดนาม ไดร้ับการออกแบบและปลุกสร้างอยูใ่ตร้่มเงาของทิวสนใหญซ่ึ่งพระราชวงัแหง่น้ีใช้
เวลาการกอ่สร้างถึง 5 ปี โดยเร่ิมกอ่สร้างเม่ือปี พ.ศ.2476 ซึ่งภายในตวัตึกมีหอ้งภาพของพระเจา้เบ๋าได ่พระมเหสี 
พระโอรส ธิดา และมีหอ้งส าหรับทรงงาน ในปี พ.ศ. 1975 พระเจา้เบ๋าได ่เสด็จออกจากประเทศเวียดนาม ไปพ านกัยงั
ประเทศฝรั่งเศส พระราชวงัแหง่น้ีจึงกลายเป็นท่ีพกัของเจา้หนา้ท่ีพรรคคอมมิวนิสต์ ตอ่จากนั้น จากนั้นน าทา่นชม สวน
ดอกไม้เมืองหนาวดาลัด สร้างขึ้นโดยจกัรพรรดิเบ๋าได๋ บนเน้ือท่ีกวา้งใหญ ่สืบเน่ืองจากเมืองดาลดั ไดร้ับ สมญานามวา่ 
เป็นเมืองแหง่ดอกไม ้สวนแหง่น้ีจึงเป็นสถานท่ี ท่ีรวบรวมพรรณไมต้า่งๆของเมืองดาลดัไวอ้ยา่งมากมาย ทั้งไมด้อก ไม้
ประดบั ไมย้ืนตน้ เป็นตน้ ซึ่งดอกไมส้ว่นใหญใ่นเวียดนาม จะสง่ออกจากเมืองดาลดัทั้งส้ิน 
จากนั้นน าทา่นชมความสวยงามของ โบสถ์ไก่ เป็นหน่ึงในโบสถ์ที่ใหญท่ี่สุดในตวัเมืองดาลดั เป็นโบสถ์คาทอลิกสร้าง
โดยชาวฝรั่งเศส จุดเดน่จะมีรูปไกอ่ยูบ่นไมก้างเขนดา้นบน ภายในโบสถ์มีกระจกสี โบสถ์จะหนัหนา้ไปยงัภูเขาลงัเบียง 
ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของเมืองดาลดั ดา้นหลงัโบสถ์จะมีรูปป้ันพระนางมารี และ รูปนกับุญอื่น  ๆรอบ ๆ 
 
 ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก โรงแรม  TIEN DAT RESORT   (ระดบั 3 ดาว) หรือเทียบเท่า  พักที่มุยเน่ 1 คืน 

วันทีส่าม     มุยเน่- Sand Dune-Fairly Stream-ทะเลทรายขาว -ทะเลทรายแดง -นครโฮจิมินห์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นชม Sand Dune-Fairly Stream  ธารน ้าสีแดงทางธรรมชาติ  ชมความงดงามของชั้นดิน ท่ีสูงลดลัน่กนัสลบักบั 
สีสนัของดินทรายท่ีสวยงาม และทะเลท่ีแสนสงบ จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่ทะเลทรายมุยเน่ Red and  White sand  
dunces ภูเขาทรายสีเหลืองทองอนักวา้งใหญสุ่ดสายตา  สมัผสักบัความงดงามและบรรยากาศชายทะเลบนยอดภูเขา  
ทะเลทราย ชึงมี ทะเลทรายขาว กองภูเขาทรายสีขาวสุดขอบฟ้าเหมือนทะเลทรายซาฮารา อิสระใหท้า่นถา่ยรูปเป็นที่ 
ระลึกและจากนั้นไปชมทะเลทรายแดง ที่เกดิจากการรวมตวักนัของทรายสีแดงจากสนิมเหล็กจนเป็นบริเวณกวา้ง  
เพลิดเพลินกบัการถา่ยรูปสุดทา้ยกอ่นทานอาหารกลางวนัน าทา่นไปสมัผสัวิถีของชาวประมงกนัที่ฟานเถียตฮาร์เบอร์  
ตั้งอยูบ่ริเวณปากแมน่ ้าคาตี เป็นจุดศูนย์รวมของเหลา่เรือประมงนบัร้อยๆล าสุดลุกหูลูกตา 

**ราคานีไ้ม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆอาทิเช่น บริการสไลด์เอดร์บนทะเลทราย(150 บาท) ขับรถ  ATV ตะลุยทราย 
แบบนัง่ 2 ท่าน (ค่าใช้จ่ายประมาณ 310 บาท) แบบนัง่ 4 ค่าใช้จ่าย ท่าน (ค่าใช้จ่าย 620 บาท) หรือนัง่รถจิ๊บชมววิ 

บนยอดภูเขาทะเลทรายรถ1คันนัง่ได้ 5 ท่าน (ค่าใช้จ่ายประมาณ 1 ,200บาท )** 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นน าทา่นเดินทางกลบัสูเ่มืองโฮจิมินท์ มีระยะทางประมาณ 200กโิลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง 

ค ่า บริการ อาหารค ่า  ณ ภัตตาคารบนเรือ พร้อมชมโชว์การแสดง น าคณะเขา้สูท่ี่พกัโรงแรม  
 

ที่พัก ที่พัก   โรงแรม   LE DUY HOTEL (ระดบั 3 ดาว) หรือเทียบเท่า 
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วันทีส่ี่            นครโฮจิมินห์-อุโมงค์กู๋จี - วัดเทยีนเฮา-ช้อปป้ิง ตลาดเบนถัน – กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

หลงัอาหารเช้า น าทา่นเดินทางสู่  อ า เภอกู๋ จี ซึ่ งอยูห่ ่างจากโฮจิมินห์ประมาณ 40 กโิลเมตร น าทา่นชม อุโมงค์กู๋จี  ของ
ชาวเวียดกงท่ีขุดขึ้นพอดีตวั ในสมยัท่ีท าสงครามกบักองทพัอเมริกนัรวมถึงกองทหารพนัธมิตรจากนานาประเทศ มีทาง
ขึ้นลงนับไม่ถว้น ยากแกก่ารหาทางเข ้าออก เพราะมีการพรางตาในหลายรูปแบบ ซึ่งชาวเวียดนามจะตอ้งใช้ชีวิตอยู ่
ภายใตอุ้โมงค์น้ี ระหวา่งการท าสงคราม และยงัเคยใชเ้ป็นที่บ ัญชาการทางทหาร และเป็นหลุมหลบภยั ซึ่งมีความยาวกว่า 
270 กโิลเมตร ประกอบไปดว้ยหอ้งนอน ห้องบญัชาการ ห้องประชมุ สนามฝึกทหาร เรียกไดว้า่ป็นเมืองใต้ดิน  และ
อุโมงค์ยงัสามารถทะเลุออกสูแ่มน่ ้าไซง่อนไดอ้ีกดว้ย...สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางกลบัสูน่ครโฮจิมินห์ 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

 
 

น าทา่นชม วัดเทียนเฮา วดัจีนในเขตไชน่าทาวน์ ทีส่รา้งอุทศิให้กบัแม่พระผูคุ้ม้ครองชาวเรือหรือเทพีเทยีนหาว โดยชาวพุทธ 
กวางตุง้ในชว่งปลายศตวรรษที ่ 18 ชาวเวยีดนามเชือ่วา่เทพีองคน้ี์มีกอ้นเมฆเป็นพาหนะ เพื่อชว่ยคุม้ครองผูค้นให้รอดพน้จาก 
อนัตรายจากมหาสมุทรท ัง้ปวง ให้ทา่นนมสัการเจ้าแม่เทยีนเฮาดว้ยธูปวง ซึ่งเมื่อจุดแลว้สามารถอยู่ไดน้านถึง 7 วนั 
ตอ่มาน าทา่นผอ่นคลายกบัการชอ้ปป้ิง ณ ตลาดเบนถัน ตลาดพื้นเมืองอนัพลุกพล่านของนครโฮจิมินห์ อิสระให้ทา่นชอ้ปป้ิง 
สินคา้ของฝาก ของทีร่ะลึกและสินคา้พื้นเมือง อาท ิ เคร่ืองเทศและอาหารแห้ง หมูยอ ผกัผลไมส้ด ไมแ้กะสลกั เรือส าเภาไมแ้ละ 
ผา้ปักนานาชนิด  

ค ่า 
 

บริการอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร 
 สมควรแกเ่วลาน าทา่นออกเดินทางสู่ สนามบนิ ตัน เซิน นกึ เพื่อเดินทางสู่ สนามบนิดอนเมือง 

21.35 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิ Air Asia เที่ยวบนิที่ FD659 

23.05 น. คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
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โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน หรือ 180 วัน 

 ขึ้นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต ่า 6 หน้า 

 

เวียดนามใต้ สบาย...สบาย 

 

หมายเหตุ : ส าหรับผู้ เดินทางทีอ่ายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พกัห้อง
ละ 2 ท่าน 

เด็กมีเตียงพกักับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

เด็กไม่มีเตียง
พกักับผู้ใหญ่ 2 

ท่าน 
พกัเดี่ยวเพิม่ 

06-09 ก.ค.60  10,999.- 10,999.- 10,999.- 3,500.- 
13-16, 20-23 ก.ค. 60 10,999.- 10,999.- 10,999.- 3,500.- 
27-30 ก.ค.60  11,999.- 11,999.- 11,999. 3,500.- 
10-13 ส.ค.60  11,999.- 11,999.- 11,999. 3,500.- 
03-06, 17-20 ส.ค.60 10,999.- 10,999.- 10,999.- 3,500.- 

ทัวร์นี้ไม่มรีาคาเด็ก  
ราคาจอยแลนด์ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน หักออก ท่านละ 3,000.- //  

ราคาเด็กทารก INFANT (ไม่มค่ีาใช้จ่าย ต้องเอาสูติบัตรตัวจริงไปแสดงตัวเท่านั้นนะ) 
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***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิน่ รวม 150/วัน/คน  
รวมตลอดท้ังการเดินทาง 600 บาท / คน 
***ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย แล้วแต่ความพงึพอใจในการบริการของ หัวหน้าทัวร์***  
** แจกน า้ด่ืม 1 ขวด เฉพาะวันท่ีเดินโปรแกรมทัวร์ ** 
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **  
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช ั้นประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 - กรณีทา่นมคีวามประสงค์จะตอ้งการปรับเปล่ียนระดบัช ั้นท่ีนั่งจากช ั้นประหยัดเป็นช ั้นธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสม

ไมล์ จะตอ้งด าเนินกอ่นเดินทาง 7 วนัลว่งหน้า และถา้โดยการช  าระเงินเพื่ออพัเกรดตอ้งกระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนั
เดินทาง เทา่นั้น  

2.คา่ท่ีพกัห้องละ2-3ทา่นตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการหรือระดบัเ ทียบเทา่ 
     - เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู ่
(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่
มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพบัเสริม 

- กรณีท่ีมงีานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัในเมอืงเต็ม บริษทัฯขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมอืงเพื่อให้เกดิความเหมาะสม 
- โรงแรมในเวยีดนามมลีกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมขีนาดกะทดัรัต และไม ่
มอีา่งอาบน ้ า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั้นๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนัด้วย  

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทัวร์ขา้งตน้  
4. เจา้หน้าท่ีบริษทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกทา่นตลอดการเดินทาง 
5. คา่น ้ าหนักสัมภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน [แอร์เอเซีย 20 กโิล / การบินไทย 30 กโิล / เอมเิรตส์ Economy class 30 กโิล /  
เอมเิรตส์ Business class 40 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมกีารเรียกเกบ็ 
6. คา่ประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1 ,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาหบาลกรณีเกดิอุบัติเหตุวงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์  
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล  
เพิม่เติมกับทางบริษทัได้ **  
- เบ้ียประกันเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบ้ียประกันเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผู้ เอาประกันทีมี่อายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลุมผู้ เอาประกันทีมี่อายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **   
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 1. คา่ท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
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 2. คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน่ คา่อาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์  
 3. คา่ภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คา่ภาษีเดินทาง (ถา้มกีารเรียกเกบ็)  
 4. คา่ภาษีน ้ ามนั ท่ีสายการบินเรียกเกบ็เพิ่มภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
     5. คา่ทิปไกด์ทอ้งถ่ิน และ ทิปคนขบัรถ รวม 150 บาท / ทา่น/ วนั รวมตลอดทั้ งการเดินทาง 600 บาท / คน 

*** ส่วนทปิของหัวหน้าทวัร์ แล้วแต่ความประทบัใจในการให้บริการ ***  
     6.ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจา่ย3% 
 
 เง่ือนไขการให้บริการ 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว  
 ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง  
2. ในกรณทีีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษทัฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมีการ    
 คอนเฟริมเดินทางก่อนทกุคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  
3. การช าระค่าบริการ 
    3.1 กรุณาช  าระมดัจ า ทา่นละ 5,000. – บาท  
    3.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลิกและคืนค่าทวัร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจ า 

1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด  
2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท 
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ์  เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
4. ส าหรับผู้โดยสารทีไ่ม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผู้ ย่ืนวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิก

การเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ าทั้งหมด  
4.5 ยกเว้นกรุ๊ปทีอ่อกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด  เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต์ เป็นตน้ บางสายการบินมกีารการันตีมดั 

 จ าท่ีนั่งกบัสายการบินและคา่มดัจ าท่ีพ ัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า    
 หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณใีดๆ 

4.6 กรณทีีก่องตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศทีร่ะบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งส้ิน 

 **ส าคัญ!! บริษทั  ท าธุรกิจเพ่ือการท่องเทีย่วเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศเวียดนามโดยผิดกฎหมายและ
ในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและเวียดนาม ขึ้นอยู่กับการพจิารณาของเจ้าหน้าทีเ่ท่านั้น ลูกค้าทกุท่านต้อง
ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทวัร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งส้ิน**  

4.7 เมือ่ทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถา้ทา่นงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทาง   
 พร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
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หมายเหตุ :  
 1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมผูี ้รว่มคณะไมถึ่ง 10 ทา่น 
 2. ขอสงวนสิทธ์ิการเกบ็คา่น ้ ามนัและภาษีสนามบินทุกแหง่เพิ่ม หากสายการบินมกีารปรับข้ึนกอ่นวนัเดินทาง  
 3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมติอ้งแจง้ให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตุตา่งๆ  
 4. บริษทัฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การ
จลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
 5. บริษทัฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักทอ่งเท่ียวเอง  
 6. เมือ่ทา่นตกลงช  าระเงินมดัจ าหรือคา่ทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั้งหมด  
ข้อความซึ่งถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง  
ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมคีวามช  านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร ยานพาหนะ และ
สถานท่ีทอ่งเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ 
ไมส่ามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยั
ธรรมชาติ, โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลา่ชา้ของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ่ิน,  ตลอดจนการถูก
ปฏิเสธออกวซีา่จากกงสุล และ / หรือ สว่นงานท่ีเกีย่วขอ้งกบัสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูม้อี  านาจท าการแทนประจ าประ เทศ
ไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทฯ หมายรวมถึงใน
ระหวา่งการเดินทางทอ่งเท่ียวทั้งใน หรือ ตา่งประเทศ แตท่างบริษทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษทั
ฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร้ว่มเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ /หรือ ตา่งประเทศ มใิห้
เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไมป่ฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุม
โรคติดตอ่เฉพาะพื้นท่ีมกีารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมส่ิีงผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไมคื่นคา่ใชจ้า่ยใดๆ
รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ตามความจ าเ ป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมติอ้งแจง้ให้ทราบ
ลว่งหน้าทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษทั จะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มี เกียรติ 
ซึ่งร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 
 


