
 
 

                 

 

 



 
 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                 

 

 

 
09.00 น. พร้อมกันท่ี สนะมบินดอนเมือง อะคะร 1 ขะออก ชั้น 3 ปรฯตู 6 เคะน์เตอรส์ะยกะรบินนกแอร ์

NOK AIR (DD) โดยมีเจ้ะหน้ะท่ีอ ะนวยควะมสฯดวกแก่ทุกท่ะน 

 

 
11.45 น. ออกเดินทะงสู่นครโฮจิมินห์ โดยเท่ียวบิน DD 850 (ไม่รวมค่ะอะหะร+เครื่องด่ืมบนเครื่องขะไป-กลับ) 

13.15 น. เดินทะงถืง สนะมบิน Tan Son Nhat นครโฮจิมินห์ ผ่ะนพิธีกะรตรวจคนเข้ะเมืองเป๐นท่ีเรียบร้อย

แล้ว (เวละท้องถ่ินทีเ่วียดนะม เท่ะกับปรฯเทศไทย) น ะท่ะนเดินทะงเข้ะสู่ตัวเมืองโฮจิมินห์ 

** บรกิะรขนมปังบ๋ันหมี ่Banhmi เป็นอะหะรของเวียดนะมหรอืแซนวิชเวียดนะม** 

จะกน้ัน น ะท่ะนออกเดินทะงสู่ มุยเน่จังหวัดฟะนเทยีด (PhanThiet) รฯยฯทะงปรฯมะณ 250 ก.ม. (ใช้เวละ

เดินทะงปรฯมะณ 4 ชม.คร่ืง) รฯหว่ะงทะงท่ะนจฯได้ชมธรรมชะติ วิถีชีวิตของชะวเวียดนะม 

ชะวบ้ะนจฯปรฯกอบอะชีพ ท ะไร่ ท ะสวน เป๐นวิถิชีวิตท่ีเรียบง่ะย สิ่งท่ีท่ะนจฯได้สัมผัสคือ 

กะรจระจรท่ีคับค่ังเต๏มไปด้วยจักรยะนยนต์ ในเมืองโฮจิมินห์ซิต๊ีท่ีมีมะกท่ีสุดในโลก ปรฯมะณ 7 ล้ะน

วันแรก ดอนเมือง กรุงเทพฯ • โฮจิมินห์ซิตี ้• ฟะนเทยีด(มุยเน่) • น่ังรถจีป๋สู่ทฯเลทระยขะว • 

ทฯเลทระยแดง        (-/บ๋ันหมี/่เย็น) 

   



 
 

                 

 

คัน สิ่งแรกท่ีจฯติดตระตรืงใจแลฯคงอยู่ในโสตปรฯสะทคุณมิรู้ลืมคือ "เสียงแตรรถ" หลังจะกน๊ันเม่ือ

เดินทะงถืงจังหวัดฟะนเทียด หรือเรียกอีก ช่ือว่ะ “มุยเน่”บรรยะกะศคล้ะย เกะฯช้ะงในเมืองไทย 

จะกน้ัน น ะท่ะนชมควะมงดงะมของ ทฯเลทระยแดง (Red Sand  Dune) สถะนท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมะก

แลฯอยู่ใกล้ชะยทฯเลเม๏ดทระยลฯเอียดสีแดงลฯเอียดระวกับแป๋ง เนินทระยจฯเปล่ียนรูปร่ะงไปตะม

แรงลมท่ีพัดผ่ะนมะ ชมแลฯสัมผัสควะมย่ิงใหญ่เม๏ดทระยลฯเอียดสีแดงของ ทฯเลทระยขะว 

(White Sand Dune) หรือท่ีเรียกว่ะทฯเลทระยขะวทฯเลทระยท่ีใหญ่ท่ีสุดของเวียดนะมหรือ ซะฮะ

ร่ะ แห่งเวียดนะม แถมฟรค่ีะรถจ๋ิฟ เท่ียวชมทฯเลทระย 

 

 

 



 
 

                 

 

ค่ะ      บรกิะรอะหะรค่ะ ณ ระ้นอะหะร  

จะกน้ัน  น ะท่ะนเข้ะทีพ่ัก TIEN DAT HOTEL 3* หรอืเทยีบเท่ะ ณ เมืองมุยเน่ มะตรฐะนเวียดนะม 

(โรงแรมทีร่ฯบุในระยกะรทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ ะเสนอเบ้ืองต้นเท่ะน้ัน ซ่ืงอะจมกีะรเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้ะ

พักจฯเป็นโรงแรมรฯดับเทยีบเท่ะกัน)  

 

เช้ะ    บริกะรอะหะร เช้ ะ  ณ  ห้องอะหะร

โรงแรม 

พะชม ล ะธะรนะงฟ้ะ Fairy Stream ล ะธะร

น้ะสะยเล๏กๆท่ีไหลลัดเละฯผ่ะนโตรกหน้ะผะ

ไปยังทฯเล ดินในบริเวณล ะธะรท่ีน้ะไหลผ่ะน

ไปมีลักษณฯเน๊ือลฯเอียดเป๐นดินสีแดงอมส้ม 

ตัดกับเมฆขะว 

จะกน้ัน ออกเดินทะงสู่เมือง ดะลัด รฯหว่ะงทะงท่ะนจฯได้สัมผัสบรรยะกะศรอบๆขุนเขะ จฯผ่ะนเขะหละยลูก

เป๐นเส้นทะงท่ีสฯดวกสบะย เม่ือเดินทะงถืง 

ดะลัด ซ่ืงเป๐นเมืองท่ีถูกกล่ะวขะนว่ะเป๐น

เมืองแห่ง “ปะรีสตฯวันออก” เมืองแห่ง

ดอกไม้ เมืองแห่งดอกไม้ผลิ เมืองแห่งควะม

รัก “ ท่ะนจฯได้สัมผัสกับบรรยะกะศอัน

หนะวเย๏น เพระฯเมืองน๊ีอยู่บนเขะสูงถืง 

1500 เมตรจะกรฯดับน้ะทฯเล ท่ะนจฯได้

สัมผัสกับธรรมชะติสวยงะมแลฯชมสถะปัตยกรรมแบบท๊ังสมัยเก่ะแลฯสมัยใหม่ล้อมรอบด้วย

ทิวทัศน์สนเป๐นหมู่บ้ะนท่ีเต๏มไปด้วยสีสันสวยงะมเป๐นเมืองแห่งโรแมนติก 

เทีย่ง  บรกิะรอะหะรกละงวัน ณ ระ้นอะหะร 

จะกน้ัน น ะท่ะนชมควะมสวยงะมของ สวนดอกไม้ไฮเดรนเยียท่ีเบ่งบะนอยู่เต๏มพื๊นท่ี ซ่ืงถือว่ะสวนไฮเดรน

เยียแห่งน๊ีเป๐นสถะนท่ีท่องเท่ียวอันดับต้นๆท่ีดืงดูดนักท่องเท่ียวให้เดินทะงมะเยี่ยมชมได้เป๐นอย่ะงดี 

แลฯให้ท่ะนเพลิดเพลินเก๏บภะพควะมปรฯทับใจตะมอัธยะศัย 

วันทีส่อง มุยเน่ • ล ะธะรนะงฟ้ะ • ดะลัด • สวนดอกไม้ไฮเดรนเยยี • เจดย์ีมังกร • เช็คอิน Lam Vien 

Square • สวนแห่งแสง ดะลัด • ตละดไนท์บะรซ่์ะ     (เช้ะ/กละงวัน/เย็น)

    



 
 

                 

 

 

น ะท่ะน ชมเจดีย์มังกร (Linh Phuoc Pagoda) 

“วัดลืงเฟือก” หรือดินแดนแห่งสวรรค์ 

เป๐นวัดพุทธนิกะยเซน ตกแต่งด้วย

ศิลปฯจะก เซระ มิค  วิหะร ด้ ะน ใน

สวยงะมด้วยเซระมิคหละกหละยสี มีหอ

รฯฆัง 7 ช๊ันท่ีถือว่ะสูงท่ีสุดในเวียดนะม 

ผนังด้ะนบนมีภะพกิจกรรมฝะผนัง

เขียนพุทธปรฯวัติของพรฯพุทธเจ้ะ 

ต๊ังแต่ปรฯสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพะน นอกจะกน๊ียังมีเจ้ะแม่กวนอิมปะงยืนยกมือปรฯทะนพรท่ีท ะจะกดอก

กรฯดะษขนะดใหญ่ให้ชะวพุทธได้กระบไหว้อีกด้วย 



 
 

                 

 

จะกน้ัน น ะท่ะนถ่ะยรูปเช๏คอิน ณ จัตุรสัละมเวียน 

ละนคนเดินท่ีมีพื๊นท่ีรวม 72,000 ตะระง

เมตร เป๐นศูนย์กละงของวัยรุ่นหรือจุดนัด

พบของคนเวียดนะมท่ีจฯมะท ะกิจกรรม

ต่ะงๆร่วมกัน จุดเด่นของละนแห่งน๊ีคือมี

สถะปัตยกรรมเด่น ๆ 2 อย่ะงคือ The 

Giant Wild Sunflowers ต๊ังตรฯหง่ะน

อยู่ โดยสร้ะงเป๐นโดมดอกทะนตฯวัน โดย

ด้ะนล่ะงจฯมีห้ะง BIG C เปิดให้บริกะรอยู่ แลฯโดมท่ีสองคือ The Giant  Artichoke  สร้ะงเป๐นโดม

ดอกอะร์ติกโชคซ่ืงเป๐นดอกไม้ปรฯจ ะเมืองดะลัด ท่ีซ่ืงภะยในจฯเป๐นร้ะนกะแฟน่ะรักๆท่ีมีช่ือว่ะ 

Doha Café 

 

   



 
 

                 

 

จะกน้ัน  น ะท่ะนชมควะมสวยงะมของ สวน

แห่งแสงที่ดะลัด (Lumiere Light 

Garden)  ตอนน๊ีดะลัดเพิ่งจฯประกฎ

ตัวในรูปแบบกะรแสดงแสงท่ีทันสมัย

ท่ีสุดแห่งหน่ืง Lumiere Dalat สวน

แห่งแสง ได้รู้จักท่ีเป๐น “หอศิลป๎ ศูนย์

รวมควะม บัน เ ทิ ง ”  แ ห่ งแรก ใน

เวียดนะมท่ีมีพื๊ นท่ีรวมกว่ะ 2,000 

ตะระงเมตร ผู้เข้ะร่วมสะมะรถโต้ตอบโดยตรงแลฯสัมผัสกับกิจกรรมในแต่ลฯห้องแลฯสะมะรถ

บันทืกคลิปหรือถ่ะยรูปเป๐นท่ีรฯลืก โดยมีห้องต่ะงๆ เช่น กะรผจญภัยในจักรวะล ,ห้องหลอกลวง

ควะมจริง, บ้ะนบอลยักษ์ใหญ่ , เขะวงกตแสง ,หันหลังกลับด้วยตฯเกียงวิเศษ ฯลฯ จุดหมะย

ปละยทะงท่ีไม่ควรพละดส ะหรับผู้มะเยือนเมืองดะลัด 

ค่ะ   บรกิะรอะหะรค่ะ ณ ระ้นอะหะร พิเศษ!! ไวน์แดงดะลัด 

หลังอะหะรน ะท่ะน ช้อปปิ้ งตละดไนท์บะรซ่์ะ ให้ท่ะนได้เลือกซ๊ือสนิค้ะนะนะชนิด อะทิ ดอกไม้, เสื๊อ

กันหนะว,ผลไม้ฤดูหนะวท๊ังสดแลฯแห้ง, ผักนะนะชนิด, ขนมพื๊นเมือง, กะแฟแลฯชะ เป๐นต้น 

จะกน้ัน  น ะท่ะนเข้ะทีพ่ัก KINGS DA LAT HOTEL 4* หรอืเทยีบเท่ะ ณ เมืองดะลัด มะตรฐะนเวียดนะม 

(โรงแรมทีร่ฯบุในระยกะรทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ ะเสนอเบ้ืองต้นเท่ะน้ัน ซ่ืงอะจมกีะรเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้ะ

พักจฯเป็นโรงแรมรฯดับเทยีบเท่ะกัน)  

 

เช้ะ   บรกิะรอะหะรเช้ะ ณ ห้องอะหะรโรงแรม 

น ะท่ะน ชมโบสถ์โดเมนมะร ี(Domaine de Marie) เป๐นโบสถ์สีชมพูท่ีต๊ังอยู่บนเนินเขะของถนนโงเกว่ียน 

ไม่ไกลจะกตัวเมืองดะลัด เป๐นโบสถ์โรมันคะทอลิกท่ีรูปทรงอะคะรสวยงะมแลฯโดดเด่นด้วยสีชมพู

อ่อน สร้ะงข๊ืนในปึ ค.ศ.1930 ต๊ังแต่ในสมัยท่ีฝร่ังเศสยังปกครองเวียดนะมในฐะนฯอะณะนิคม

สถะปัตยกรรมของโบสถ์โดเมนเดมะรีเป๐นกะรผสมผสะนกันรฯหว่ะงแบบฝร่ังเศสสมัยศตวรรษท่ี 17 

กับรูปแบบของอะคะรพื๊นบ้ะนในเวียดนะม ออกมะเป๐นโบสถ์ท่ีดูภะยนอกจฯเหมือนกับบ้ะนพักสูง 2 

ช๊ัน แลฯกะรทะสีชมพูเพื่อเป๐นกะรบ่งบอกว่ะ โบสถ์ เวียดนะม แห่งน๊ีเป๐นคอนแวนต์ท่ีมีแต่แม่ชีอยู่

วันทีส่ะม ดะลัด • โบสถ์โดเมนมะร ี• โฮจิมินห์ซิตี ้• วัดเทยีนฮัว •  ไชน่ะทะวน์     

          (เช้ะ/กละงวัน/เย็น)

 



 
 

                 

 

อะศัยน่ันเอง อีกท๊ังยังสะมะรถมองเห๏นวิวเมืองดะลัดได้อีกด้วย ท ะให้ท่ีโบสถ์แห่งน๊ีเป๐นอีกสถะนท่ีนืง

ท่ีคนมักจฯมะเดินเล่นชิลๆ ถ่ะยรูป ชมสถะปัตยกรรมอันสวยงะม 

 

จะกน้ัน น ะท่ะนออกเดินทะงกลับสู่นครโฮจิมินห์ โดยรถโค้ชปรับอะกะศจะกมุยเน่ สู่นครโฮจิมินท์ (ใช้เวละ

เดินทะงปรฯมะณ 5 ชั่วโมง) 

เทีย่ง  บรกิะรอะหะรกละงวัน ณ ระ้นอะหะร 

น ะท่ะนชมวัดเทียนฮัว (Thien Hau Temple) ซ่ืงเป๐นวัดท่ีต๊ังอยู่ในเขตไชน่ะทะวน์ มีอะยุเก่ะแก่ถืง 

300 ปึ  เป๐นท่ีปรฯดิษฐะนของเจ้ะแม่ทับทิม เทพเจ้ะกวนอู เป๐นท่ีนับถือของคนเวียดนะมเช๊ือสะยจีน 

รวมถืงเป๐นท่ีนับถือของชะวปรฯมงเป๐นอย่ะงมะกอีกด้วย ซ่ืงวัดแห่งน๊ีสร้ะงข๊ืนเพื่ออุทิศให้กับแม่พรฯ

ผูคุ้้มครองชะวเรือ  



 
 

                 

 

 

น ะชม ย่ะนไชน่ะทะวน์ (China Town) ชมควะมคืกคักแลฯกะรใช้ชีวิตควะมเป๐นอยู่แบบด๊ังเดิมของ

ชะวไซ่ง่อน สัมผัสกับบรรยะกะศตืกระมบ้ะนช่องแบบเก่ะ ควะมรู้สืกแบบชะวเมืองในอดีตซ่ืงยะกจฯ

หะชมได้อีกในปัจจุบัน ชมควะมเป๐นอยู่ของชะวบ้ะนพื๊นเมืองตะมอัธยะศัย 

ค่ะ      บรกิะรอะหะรค่ะ ณ ระ้นอะหะร 

จะกน้ัน  น ะท่ะนเข้ะทีพ่ัก   TTC HOTEL 3* หรอืเทยีบเท่ะ ณ โฮจิมินห์ซิตี ้มะตรฐะนเวียดนะม 

(โรงแรมทีร่ฯบุในระยกะรทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ ะเสนอเบ้ืองต้นเท่ะน้ัน ซ่ืงอะจมกีะรเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้ะ

พักจฯเป็นโรงแรมรฯดับเทยีบเท่ะกัน)  

 
เช้ะ   บรกิะรอะหะรเช้ะ ณ ห้องอะหะรของโรงแรม 

 

วันทีส่ี ่ โฮจิมินห์ • ไปรษณย์ีกละง • โบสถ์นอรธ์เธอดัม • ตละดเบนถัน • ดอนเมือง กรุงเทพฯ  

          (เช้ะ/กละงวัน/-) 



 
 

                 

 

น ะชมที่ท ะกะรไปรษณีย์กละง ท่ี มี

ลักษณฯสถะปัตยกรรมแบบโคโลเนียล 

จะกน๊ัน น ะชมจัตุรัสโฮจิมินห์  แลฯ 

อนุสะวรีย์ปรฯธะนะธิบดีโฮจิมินห์

โบสถ์นอร์ธเธอดัม  อะยุกว่ะ100 ปึ

ก่อสร้ะงแบบNEO-ROMAN นับเป๐น

สถะปัตยกรรมท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุดแห่ง

หน่ืงของโฮจิมินห์ซิต๊ีชมควะมงดงะม

ของสถะปัตยกรรมตฯวันตกปัจจุบันใช้เป๐นหอสวดมนต์ส ะหรับผู้ท่ีเป๐นคริสต์ศะสนิกชนเชิญท่ะน

ถ่ะยภะพไว้เป๐นท่ีรฯลืก  

  

หลังจะกน๊ัน น ะท่ะน ช้อปป๊ิงท่ี ตละดเบนถัน ตละดสินค้ะพื๊นเมืองเช่น รองเท้ะ คริสตัล กรฯเป๋ะ ของ

ท่ีรฯลืก สิ่งของเคร่ืองใช้ต่ะง ๆ มะกมะยตะมอัธยะศัย 

กละงวัน  บรกิะรอะหะรกละงวัน ณ ระ้นอะหะร (เฝอ เวียดนะม) 

สมควรเวละเดินสู่ สนะมบินTan Son Nhat 

14.00 น. ออกเดินทะงสู่ท่ะอะกะศยะนดอนเมือง โดยสะยกะรบินนกแอร์ (DD) เทีย่วบินที ่DD 851  

15.30 น. เดินทะงถืงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภะพ พร้อมควะมปรฯทับใจมิรู้ลืม 

 

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

 
 

อัตระค่ะบรกิะรแลฯเง่ือนไขระยกะรท่องเทีย่ว 



 
 

                 

 

 

วันเดินทะง วันเดินทะงกลับ 
จ ะนวนต่อ
กรุป๊ ผู้ใหญ ่ เด็กไม่มเีตยีง พักเดีย่ว 

01 ธ.ค.65 04 ธ.ค.65 30+1 11,999 10,999 3,500 

02 ธ.ค.65 05 ธ.ค.65 30+1 13,999 12,999 3,500 

08 ธ.ค.65 11 ธ.ค.65 30+1 11,999 10,999 3,500 

15 ธ.ค.65 18 ธ.ค.65 30+1 9,999 9,999 3,500 

22 ธ.ค.65 25 ธ.ค.65 30+1 11,999 10,999 3,500 

23 ธ.ค.65 26 ธ.ค.65 30+1 13,999 12,999 3,500 

24 ธ.ค.65 27 ธ.ค.65 30+1 13,999 12,999 3,500 

29 ธ.ค.65 01 ม.ค.66 30+1 15,999 14,999 4,000 

30 ธ.ค.65 02 ม.ค.66 30+1 15,999 14,999 4,000 

 
**ระคะ INFANT (อะยุไม่ถืง 2 ปึ บรบูิรณ์ ณ วันเดินทะงกลับ) ท่ะนลฯ 5,000 บะท  

อัตระนีร้วมระยกะรทัวรแ์ลฯต๋ัวเครื่องบินแล้ว** 
 

**โปรแกรมอะจมกีะรสลับสับเปลีย่นหน้ะงะนโดยค ะนืงถืงปรฯโยชน์ลูกค้ะเป็นส ะคัญ** 
 
 

อัตระค่ะบรกิะรรวม 

 ต๋ัวเคร่ืองบินไป -กลับพร้อมกร์ุป กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ สะยกะรบิน NOK AIR (DD) 

เป๐นต๋ัวหมู่คณฯไม่สะมะรถเล่ือนวันเดินทะงได้ หะกลูกค้ะมีควะมปรฯสงค์ท่ีจฯเล่ือนวันเดินทะงหรืออยู่ต่อ

ไม่กลับพร้อมกร์ุปลูกค้ะจฯต้องท ะกะรซ๊ือต๋ัวเคร่ืองบินใหม่เท่ะน๊ัน 

 ท่ีพักโรงแรมตะมระยกะร 3 คืน พักห้องลฯ 2-3 ท่ะน (กรณีมะไม่ครบคู่แลฯไม่ต้องกะรเพิ่มเงินพักห้อง

เดีย่ว) 

 ค่ะรฯวะงน้ะหนักกรฯเป๋ะไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่ะนลฯ 1 ใบ)กรฯเป๋ะถือข๊ืนเคร่ือง Hand 

Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 

 ค่ะอะหะรทุกม๊ือตะมระยกะรรฯบุ (สงวนสิทธํิในกะรสลับม๊ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอะหะรตะมสถะนกะรณ์)  

 น้ะด่ืมบริกะรบนรถวันลฯ 1 ขวด/ท่ะน 



 
 

                 

 

 ค่ะเข้ะชมสถะนท่ีตะมระยกะรรฯบุ 

 ค่ะรถโค้ชรับ-ส่งสถะนท่ีท่องเท่ียวตะมระยกะรรฯบุ 

 ค่ะมัคคุเทศก์ท้องถ่ินแลฯหัวหน้ะทัวร์น ะเท่ียวคนไทย 

 ภะษีน้ะมันแลฯภะษีต๋ัวทุกชนิด (สงวนสิทธิเํก็บเพิ่มหะกสะยกะรบินปรบัข้ืนก่อนวันเดินทะง) 

 ปรฯกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บะท (เป็นไปเง่ือนไขตะมกรมธรรม์)  

เง่ือนไขปรฯกันกะรเดินทะง  ค่ะปรฯกันอุบัติเหตุแลฯค่ะรักษะพยะบะล คุ้มครองเฉพะฯกรณีที่ได้รับ

อุบัติเหตุรฯหว่ะงกะรเดินทะง ไม่คุ้มครองถืงกะรสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวแลฯไม่คุ้มครองโรค

ปรฯจ ะตัวของผู้เดินทะง 

อัตระค่ะบรกิะรไม่รวม 

- ค่ะท ะหนังสือเดินทะงไทย แลฯค่ะธรรมเนียมส ะหรับผู้ถือพะสปอร์ตต่ะงชะติ 

- ค่ะน้ะหนักกรฯเป๋ะเดินทะงในกรณีท่ีเกินกว่ะสะยกะรบินก ะหนด 20 กิโลกรัมต่อท่ะน 

- ค่ะใช้จ่ะยส่วนตัว อะทิ อะหะรแลฯเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสะร,อินเตอร์เน๏ต,มินิบะร์,ซักรีดท่ี

ไม่ได้รฯบุไว้ในระยกะร 

- ค่ะใช้จ่ะยอันเกิดจะกควะมล่ะช้ะของสะยกะรบิน,อุบัติภัยทะงธรรมชะติ,กะรปรฯท้วง,กะรจละจล,กะรนัด

หยุดงะน,กะรถูกปฏิเสธไม่ให้ออกแลฯเข้ะเมืองจะกเจ้ะหน้ะท่ีตรวจคนเข้ะเมืองแลฯเจ้ะหน้ะท่ีกรมแรงงะน

ท๊ังท่ีเมืองไทยแลฯต่ะงปรฯเทศซ่ืงอยู่นอกเหนือควะมควบคุมของบริษัทฯ 

-  ภะษีมูลค่ะเพิ่ม 7% แลฯภะษีหัก ณ ท่ีจ่ะย 3% 

- หะกหน่วยงะนรัฐบะลไทย แลฯ/หรือ เวียดนะมมีกะรปรับเปล่ียนข้อก ะหนดเก่ียวกับกะรกักตัวเพิ่มเติม 

แลฯ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทะงผู้เดินทะงจฯต้องเป๐นผู้รับผิดชอบค่ะใช้จ่ะยส่วนเกิน 

- ค่ะตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทะง 72 ช่ัวโมง ก่อนเดินทะงเข้ะปรฯเทศไทย ส ะหรับท่ะนท่ียังได้รับวัคซีนไม่

ครบ 2 เข๏ม หรือ ท่ะนท่ียังไม่ได้รับวัคซีน 

- ค่ะทิปไกด์ท้องถ่ิน,พนักงะนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บะท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่ะน(บังคับตะมรฯเบียบ

ธรรมเนียมของปรฯเทศ) 

- ค่ะทิปหัวหน้ะทัวร์ตะมสินน้ะใจของทุกท่ะนค่ฯ(ไมร่วมในทิปไกด์ท้องถ่ินแลฯคนขับรถนฯคฯแต่ไมบ่งัคับทิปค่ฯ) 

 

 

 

 



 
 

                 

 

เง่ือนไขกะรส ะรองทีน่ั่งแลฯกะรยกเลิกทัวร ์
 

กะรจองทัวร์ : 

 กรุณะจองทัวร์ล่วงหน้ะ ก่อนกะรเดินทะง พร้อมช ะรฯมัดจ ะ 5,000 บะท ส่วนท่ีเหลือช ะรฯทันทีก่อนกะร

เดินทะงไม่น้อยกว่ะ 21 วัน มิฉฯน๊ันถือว่ะท่ะนยกเลิกกะรเดินทะงโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกะล,วันหยุดนักขัต

ฤกษ์ กรุณะช ะรฯก่อนเดินทะง 30 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกร์ุป) 

 ยกเลิกก่อนกะรเดินทะง 30 วันข๊ืนไป บริษัทฯ จฯคืนเงินค่ะมัดจ ะให้ท๊ังหมด โดยหักค่ะใช้จ่ะยท่ีเกิดข๊ืนจริง 

ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกะล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนกะรเดินทะง 45 วัน จฯคืนเงินค่ะมัดจ ะให้

ท๊ังหมด โดยหักค่ะใช้จ่ะยท่ีเกิดข๊ืนจริง 

 ยกเลิกกะรเดินทะง 15-29 วัน ก่อนกะรเดินทะง หักค่ะทัวร์ 50% จะกระคะขะย แลฯหักค่ะใช้จ่ะยท่ีเกิดข๊ืน

จริงท๊ังหมดไม่ว่ะกรณีใด ๆ ท๊ังสิ๊น  

 ยกเลิกกะรเดินทะง 0-14 วัน ก่อนกะรเดินทะง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธํิเก๏บเงินค่ะทัวร์ท๊ังหมดไม่ว่ะกรณีใด ๆ 

ท๊ังสิ๊น 

กรณียกเลิก : (ตัดกร์ุป) 

 ยกเลิกหรือเล่ือนกะรเดินทะงต้องท ะก่อนกะรเดินทะง 60 วัน บริษัทฯจฯคืนเงินค่ะมัดจ ะให้ท๊ังหมด ยกเว้น

ในกรณีวันหยุดเทศกะล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทะงบริษัทฯขอสงวนสิทธํิยืดเงินมัดจ ะโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ

ท๊ังสิ๊น 

 ยกเลิกกะรเดินทะงภะยใน 60 วัน ทะงบริษัทฯขอสงวนสิทธํิยืดเงินมัดจ ะโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท๊ังสิ๊น 

 ยกเลิกกะรเดินทะงหลังช ะรฯเต๏มจ ะนวนทะงบริษัทฯขอสงวนสิทธํิเก๏บเงินค่ะทัวร์ท๊ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไข

ใดๆท๊ังสิน๊ 

**ระคะ 9,999 เป็นระคะพิเศษ ไม่รวมกับโปรโมชั่นตัดกรุป๊ แลฯไม่รวมกับโปรโมชั่นอ่ืนๆ** 

กรณีเจ๏บป่วย : 

 กรณีเจ๏บป่วย จนไม่สะมะรถเดินทะงได้ ซ่ืงจฯต้องมีใบรับรองแพทย์จะกโรงพยะบะลรับรอง บริษัทฯจฯท ะ

กะรเล่ือนกะรเดินทะงของท่ะนไปยังคณฯต่อไป แต่ท๊ังน๊ีท่ะนจฯต้องเสียค่ะใช้จ่ะยท่ีไม่สะมะรถยกเลิกหรือ

เล่ือนกะรเดินทะงได้ตะมควะมเป๐นจริง 

 ในกรณีเจ๏บป่วยกฯทันหันก่อนล่วงหน้ะเพียง 7 วันท ะกะร ทะงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธํิในกะรคืนเงินทุกกรณี 

 



 
 

                 

 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  
 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธํิในกะรเก๏บค่ะใช้จ่ะยท๊ังหมด กรณีท่ะนยกเลิกกะรเดินทะงแลฯมีผลท ะให้คณฯเดินทะง 

ไม่ครบตะมจ ะนวนท่ีบริษัทฯ ก ะหนดไว้ (20 ท่ะนข๊ืนไป) เน่ืองจะกเกิดควะมเสียหะยต่อทะงบริษัทฯ แลฯผู้

เดินทะงอ่ืนท่ีเดินทะงในคณฯเดียวกัน บริษัทต้องน ะไปช ะรฯค่ะเสียหะยต่ะง ๆ ท่ีเกิดจะกกะรยกเลิกของท่ะน 

 คณฯผู้เดินทะงจ ะนวน 20 ท่ะนข๊ืนไป จืงออกเดินทะง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทะงไม่ถืง 20 ท่ะน ขอสงวนสิทธํิ

เล่ือนวันเดินทะง หรือ ยกเลิกกะรเดินทะง โดยทะงบริษัทจฯแจ้งให้ท่ะนทระบล่วงหน้ะ 10 วันก่อนกะร

เดินทะง 

 กรณีท่ีท่ะนต้องออกต๋ัวภะยใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณะสอบถะมท่ีเจ้ะหน้ะท่ีทุกคร๊ัง

ก่อนท ะกะรออกต๋ัว เน่ืองจะกสะยกะรบินอะจมีกะรปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวละบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทระบล่วงหน้ะ ทะงบริษัทฯ จฯไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้ะท่ะนออกต๋ัวภะยในโดยไม่แจ้งให้ทระบแลฯ

หะกไฟล์ทบินมีกะรปรับเปล่ียนเวละบินเพระฯถือว่ะท่ะนยอมรับในเง่ือนไขดังกล่ะว 

 กรณีผู้เดินทะงท่ีต้องกะรควะมช่วยเหลือเป๐นพิเศษ เช่น กะรขอใช้วีลแชร์ท่ีสนะมบิน กรุณะแจ้งบริษัทฯ 

อย่ะงน้อย 7 วันก่อนกะรเดินทะง หรือเร่ิมต๊ังแต่ท่ะนจองทัวร์ มิฉฯน๊ันทะงบริษัทฯไม่สะมะรถจัดกะรได้

ล่วงหน้ะ ทะงบริษัทฯขอสงวนสิทธํิในกะรเรียกเก๏บค่ะใช้จ่ะยตะมจริงท่ีเกิดข๊ืนกับผู้เดินทะง (ถ้ะมี) 

 กรณีใช้หนังสือเดินทะงระชกะร (เล่มน้ะเงิน) เดินทะงเพื่อกะรท่องเท่ียวกับคณฯทัวร์ หะกท่ะนถูกปฏิเสธใน

กะรเข้ะ – ออกปรฯเทศใด ๆ ก๏ตะม ทะงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธํิไม่คืนค่ะทัวร์แลฯรับผิดชอบใด ๆ ท๊ังสิ๊น 

 กรณีท่ะนเป๐นอิสละม ไม่สะมะรถทะนอะหะรบะงปรฯเภทได้ โปรดรฯบุให้ชัดเจนก่อนท ะกะรจอง กรณีแจ้ง

ล่วงหน้ะก่อนเดินทะงกฯทันหัน อะจมีค่ะใช้จ่ะยเพิ่มเติม 

 เม่ือท่ะนได้ช ะรฯเงินมัดจ ะหรือท๊ังหมด ทะงบริษัทฯจฯถือว่ะท่ะนรับทระบแลฯยอมรับในเง่ือนไขต่ะงๆของ

บริษัทฯท่ีได้รฯบุไว้ในระยกะรทัวร์ท๊ังหมด 

ระยลฯเอยีดห้องพักทีป่รฯเทศเวยีดนะม 

 ห้องพักของแต่ลฯโรงแรมแตกต่ะงกัน ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) แลฯ

ห้องพักแบบ 3 ท่ะน (Triple Room)ห้องพักแต่ลฯปรฯเภทอะจจฯไม่ติดกันแลฯบะงโรงแรมอะจจฯไม่มี

ห้องพักแบบ 3 ท่ะน อะจจฯได้เป๐น 1เตียงใหญ่กับ 1 เตียงเสริม 

 โรงแรมในเวียดนะมห้องท่ีเป๐นห้องเด่ียวอะจเป๐นห้องท่ีมีขนะดกฯทัดรัต แลฯไม่มีอ่ะงอะบน้ะบะงโรงแรม

แต่ลฯช๊ันจฯมีเพียงไม่ก่ีห้องซ่ืงในกรณีมะเป๐นครอบครัวใหญ่ใช้หละยห้อง ห้องพักอะจจฯไม่ได้ติดกันแลฯ

อะจจฯได้คนลฯช๊ันแลฯบะงโรงแรมอะจจฯไม่มีลิฟต์ซ่ืงข๊ืนอยู่กับกะรออกแบบของแต่ลฯโรงแรมน๊ันๆ  
 



 
 

                 

 

ระยลฯเอยีดเพิ่มเติม 

 บริษัทฯมีสิทธํิในกะรเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อะจแก้ไขได้  

 เท่ียวบิน , ระคะแลฯระยกะรท่องเท่ียว สะมะรถเปล่ียนแปลงได้ตะมควะมเหมะฯสมโดยค ะนืงถืง

ผลปรฯโยชน์ของผู้เดินทะงเป๐นส ะคัญ 

 หนังสือเดินทะงต้องมีอะยุกะรใช้งะนเหลือไม่น้อยกว่ะ 6 เดือน แลฯบริษัทฯรับเฉพะฯผู้มีจุดปรฯสงค์

เดินทะงเพื่อท่องเท่ียวเท่ะน๊ัน (หนังสือเดินทะงต้องมีอะยุเหลือใช้งะนไม่น้อยกว่ะ 6 เดือน บริษัทฯไม่

รับผิดชอบหะกอะยุเหลือไม่ถืงแลฯไม่สะมะรถเดินทะงได้ ) 

 ทะงบริษัทฯจฯไม่รับผิดชอบใดๆท๊ังสิ๊น หะกเกิดควะมล่ะช้ะของสะยกะรบิน,สะยกะรบินยกเลิกบิน , กะร

ปรฯท้วง,กะรนัดหยุดงะน,กะรก่อจละจล หรือกรณีท่ะนถูกปฎิเสธกะรเข้ะหรือออกเมืองจะกเจ้ะหน้ะท่ี

ตรวจคนเข้ะเมือง หรือ เจ้ะหน้ะท่ีกรมแรงงะนท๊ังจะกไทยแลฯต่ะงปรฯเทศซ่ืงอยู่นอกเหนือควะม

รับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทะงธรรมชะติ(ซ่ืงลูกค้ะจฯต้องยอมรับในเง่ือนไขน๊ีในกรณีท่ีเกิด

เหตุสุดวิสัย ซ่ืงอะจจฯปรับเปล่ียนโปรแกรมตะมควะมเหมะฯสม) 

 ทะงบริษัทฯจฯไม่รับผิดชอบใดๆท๊ังสิ๊น หะกผู้เดินทะงปรฯสบเหตุสภะวฯฉุกเฉินจะกโรคปรฯจ ะตัว ซ่ืง

ไม่ได้เกิดจะกอุบัติเหตุในระยกะรท่องเท่ียว(ซ่ืงลูกค้ะจฯต้องยอมรับในเง่ือนไขน๊ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย 

ซ่ืงอยู่นอกเหนือควะมรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 ทะงบริษัทฯจฯไม่รับผิดชอบใดๆท๊ังสิ๊น หะกท่ะนใช้บริกะรของทะงบริษัทฯไม่ครบ อะทิ ไม่เท่ียวบะง

ระยกะร,ไม่ทะนอะหะรบะงม๊ือ,เพระฯค่ะใช้จ่ะยทุกอย่ะงทะงบริษัทฯได้ช ะรฯค่ะใช้จ่ะยให้ตัวแทน

ต่ะงปรฯเทศแบบเหมะจ่ะยขะด ก่อนเดินทะงเรียบร้อยแล้วเป๐นกะรช ะรฯเหมะขะด 

 ทะงบริษัทฯจฯไม่รับผิดชอบใดๆท๊ังสิ๊น หะกเกิดสิ่งของสูญหะยจะกกะรโจรกรรมแลฯหรือเกิดอุบัติเหตุท่ี

เกิดจะกควะมปรฯมะทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกรฯเป๋ะเกิดสูญหะยหรือช ะรุดจะกสะยกะรบิน 

 กรณีท่ีกะรตรวจคนเข้ะเมืองท๊ังท่ีกรุงเทพฯแลฯในต่ะงปรฯเทศปฎิเสธมิให้เดินทะงออกหรือเข้ะปรฯเทศท่ี

รฯบุไว้ในระยกะรเดินทะง บริษัทฯขอสงวนสิทธํิท่ีจฯไม่คืนค่ะบริกะรไม่ว่ะกรณีใดๆท๊ังสิ๊น 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเป๐นต๋ัวระคะพิเศษ กรณีท่ีท่ะนไม่เดินทะงพร้อมคณฯไม่สะมะรถน ะมะเล่ือนวันหรือคืนเงิน

แลฯไม่สะมะรถเปล่ียนช่ือได้หะกมีกะรปรับระคะบัตรโดยสะรสูงข๊ืน ตะมอัตระค่ะน้ะมันหรือค่ะเงิน

แลกเปล่ียน ทะงบริษัท สงวนสิทธํิปรับระคะต๋ัวดังกล่ะว 

 เม่ือท่ะนตกลงช ะรฯเงินไม่ว่ะท๊ังหมดหรือบะงส่วนผ่ะนตัวแทนของบริษัทฯหรือช ะรฯโดยตรงกับทะงบริษัท

ฯ ทะงบริษัทฯจฯถือว่ะท่ะนได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่ะงๆท่ีได้รฯบุไว้ข้ะงต้นน๊ีแล้วท๊ังหมด 



 
 

                 

 

 กร์ุปท่ีเดินทะงช่วงวันหยุดหรือเทศกะลท่ีต้องกะรันตีมัดจ ะกับสะยกะรบินหรือผ่ะนตัวแทนในปรฯเทศหรือ

ต่ะงปรฯเทศ รวมถืงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจฯไม่มีกะรคืนเงินมัดจ ะหรือค่ะ

ทัวร์ท๊ังหมด 

 ในกรณีของ PASSPORT น๊ัน จฯต้องไม่มีกะรช ะรุด เปึยกน้ะ กะรขีดเขียนรูปต่ะงๆหรือแม้กรฯท่ังตระปํัมละย

กะร์ตูน ท่ีไม่ใช่กะรปรฯทับตระอย่ะงเป๐นทะงกะรของตม. กรุณะตรวจสอบ PASSPORT ของท่ะนก่อนกะร

เดินทะงทุกคร๊ัง หะก ตม.ปฎิเสธกะรเข้ะ-ออกเมืองของท่ะน ทะงบริษัทฯจฯไม่รับผิดชอบใดๆท๊ังสิ๊น 

 กรณีมี “คดีควะม” ท่ีไม่อนุญะติให้ท่ะนเดินทะงออกนอกปรฯเทศได้ โปรดท ะกะรตรวจสอบก่อนกะรจองทัวร์

ว่ะท่ะนสะมะรถเดินทะงออกนอกปรฯเทศได้หรือไม่ ถ้ะไม่สะมะรถเดินทะงได้ ซ่ืงเป๐นสิ่งท่ีอยู่เหนือกะรควบคุม

ของบริษัทฯ ทะงบริษัทฯจฯไม่รับผิดชอบใดๆท๊ังสิ๊น 

 กรณ ี“หญิงต๊ังครรภ์” ท่ะนจฯต้องมีใบรับรองแพทย ์รฯบุชัดเจนว่ะสะมะรถเดินทะงออกนอกปรฯเทศได้ 

รวมถืงระยลฯเอียดอะยุครรภ์ท่ีชัดเจน สิ่งน๊ีอยู่เหนือกะรควบคุมของบริษัทฯ ทะงบริษัทฯจฯไม่รับผิดชอบใดๆ

ท๊ังสิ๊น 

 ภะพท่ีใช้เป๐นภะพเพื่อกะรโฆษณะเท่ะน๊ัน 

 กะรท่องเท่ียวปรฯเทศเวียดนะมน๊ันจฯต้องมีกะรเข้ะชมสินค้ะของทะงรัฐบะล เพื่อเป๐นกะรส่งเสริมกะร

ท่องเท่ียวดังกล่ะว คือ ร้ะนยะ,ร้ะนไม้ไผ่ ร้ะนหัตถกรรม เป๐นต้น หะกท่ะนใดไม่เข้ะร้ะนดังกล่ะวจฯต้องจ่ะย

ค่ะทัวร์เพิ่ม ทะงบริษัทฯ จฯขอถือว่ะท่ะนรับทระบแลฯยอมรับเง่ือนไขดังกล่ะวแล้ว 

 อะหะรท่ีปรฯเทศเวียดนะม ได้รับอิทธิพลมะจะกจีน โดยรสชะติจฯออกไปทะงจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดแลฯ

อะหะรทฯเลก๏จฯเป๐นขนะดของตะมปรฯเทศเวียดนะม  

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่ะนเง่ือนไขกะรเดินทะงแลฯระยกะรทัวรอ์ย่ะงลฯเอยีดทุกหน้ะอย่ะงถ่องแท้

แล้วจืงมัดจ ะเพื่อปรฯโยชน์ของท่ะนเอง ทะงบรษัิทฯจฯถือว่ะ ท่ะนรบัทระบแลฯยอมรบัในเง่ือนไขต่ะงๆ

ของบรษัิทฯทีไ่ด้รฯบุในระยกะรทัวรท้ั์งหมด** 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                 

 

 

 
 
 

 


