
#13792 ทัวรเวียดนามใต ญาจาง โฮจิมินห มุยเน ดาลัด 5 วัน
4 คืน สวนสนุกวินเพิรล ทุงดอกไฮเดรนเยีย บิน FD
ทัวรเวียดนามใต ญาจาง โฮจิมินห มุยเน ดาลัด ชมโบสถนอรธเธอดัม วัดลอง
เซิน ปราสาทโพนคร นํ้าตกดาลันตา พระราชวังฤดูรอน นั่งกระเชาไฟฟา วัดตั๊
กลัม ตลาดราตรีดาลัด



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานโฮจิมินห - จัตุรัสโฮจิมินห - อนุสาวรียทานประธาน
โฮจิมินห - โบสถนอรทเทรอดาม - มุยเน   

TTC Phan
Thiet
Hotel หรือ
เทียบเทา

2 ทะเลทรายแดง - ทะเลทรายขาว - น่ังรถตะลุยทะเลทราย - Sand Dune-Fairly Stream -
หมูบานชาวประมงมุยเน - ญาจาง - ตลาดกลางคืนญาจาง   

Sen Viet
Hotel หรือ
เทียบเทา

3 วัดลองเซิน (เจดียลองเซิน) - วัดโพนากาจาม (ปราสาทโพนคร) - สวนสนุกวินเพิรล ญาจาง   
Sen Viet
Hotel หรือ
เทียบเทา

4 ดาลัด - น้ําตกดาตันลา - รถรางโรลเลอรโคสเตอร - พระราชวังฤดูรอน จักรพรรดิเ์บาได -
กระเชาไฟฟาดาลัด - วัดตัก๊ลัม - ทุงดอกไฮเดรนเยียร - ตลาดไนทบาซารดาลัด   

La
Sapinette
Hotel หรือ
เทียบเทา

5 โฮจิมินห - ตลาดเบนถัน - ทาอากาศยานโฮจิมินห - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

29 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 ฿17,900 ฿17,900 ฿16,900 ฿5,500

30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 ฿16,900 ฿16,900 ฿15,900 ฿5,500

31 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 ฿17,900 ฿17,900 ฿16,900 ฿5,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานโฮจิมินห - จัตุรัสโฮจิมิ
นห - อนุสาวรียทานประธานโฮจิมินห - โบสถนอรทเทรอดาม -
มุยเน

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

04.30 น. พรอมกันท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 เคานเตอรสายการบินไทยแอรเอเชียประตู 2 Thai
AirAsia (FD) โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน(รับชุดของแถมท่ีหัวหนาทัวร ณ วันเดินทางคะ)

07.30 น. ออกเดินทางสู นครโฮจิมินท โดยเท่ียวบิน FD 650

09.15 น. เดินทางถึง สนามบิน Tan Son Nhat นครโฮจิมินห ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเป็นท่ีเรียบรอยแลว (เวลาทอง
ถิ่นท่ีเวียดนาม เทากับประเทศไทย) นําทานเดินทางดวยรถโคชปรับอากาศเดินทางเขาสูตัวเมืองนครโฮจิมินห

นําทาน ชมจัตุรัสโฮจิมินห และอนุสาวรียประธานาธิบดีโฮจิมินห โบสถนอรธเธอดัม อายุกวา100 ปี นับเป็นสถาปัตยกรรมท่ี
สมบูรณแบบท่ีสุดแหงหน่ึงของโฮจิมินหซิตี้ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมตะวันตกปัจจุบันใชเป็นหอสวดมนตสําหรับผูท่ี
เป็นคริสตศาสนิกชนเชิญทานถายภาพไวเป็นท่ีระลึกนําทานชมท่ีทําการไปรษณียกลางท่ีมีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **พิเศษ!! อาหารบุฟเฟตนานาชาติ

นําทานออกเดินทางสู มุยเน จังหวัดฟานเทียด (PhanThiet) ระยะทางประมาณ 250 ก.ม. (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4
ชม.ครึ่ง) ระหวางทางทานจะไดชมธรรมชาติ วิถีชีวิตของชาวเวียดนาม

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ท่ีพัก TTC Phan Thiet Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานดอนเมือง

ทาอากาศยานโฮจิมินห

 เชา

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

ทาอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญ้ิตถือกําเนิดขึ้นเมื่อตนทศวรรษท่ี 1930 (พ.ศ. 2473-
2482) โดยรัฐบาลภายใตอาณัติของฝรั่งเศสไดสรางสนามบินขนาดเล็กขึ้นในหมูบานเติน
เซินเญ้ิต จึงเป็นท่ีรูจักในชื่อวา สนามบินเตินเซินเญ้ิต



 หมายเหตุ

วันท่ี 2

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

จัตุรัสโฮจิมินห

อนุสาวรียทานประธานโฮจิมินห

โบสถนอรทเทรอดาม

จัตุรัสโฮจิมินห ตั้งอยูบริเวณใจกลางเมืองโฮจิมินห จุดเริ่มตนของการเดินทางทองเท่ียวใน
เมืองโฮจิมินห แนะนําใหมาเริ่มตรงใจกลางแหงน้ี เพราะสามารถไปยังจุดอ่ืนๆ ไดงาย โดย
จุดน้ีจะมีรูปป้ันของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห กับเด็กๆ ดานหลังเป็นศาลาวาการเมือง
ซ่ึงดูแปลกตาในสไตลฝรั่งเศส ถามองจากตรงน้ีสามารถมองใหเห็นถึงความจอแจของ
เมืองใหญ เพราะท่ีน่ีนอกจากจะเป็นศูนยกลางของเมืองแลว ยังเป็นศูนยกลางของการคา
อีกดวย คลายกับสีลมของเมืองไทย แตรถไมติดเพราะท่ีเมืองน้ีมีรถยนตนอย มีรถมอเต
อรไซดมากกวา เวลาขามถนนตองระมัดระวังเป็นพิเศษ

ศาลาทําการเมืองโฮจิมินห หรือ เมื่อกอนชื่อวา Hôtel de Ville de Saïgon (ภาษา
ฝรั่งเศส) สรางเมื่อ 2445-2451 โดยชาวฝรั่งเศสในสไตลยุโรป เพ่ือเมืองไซงอน และได
ถูกนํามาเปล่ียนชื่อเมื่อปี พ.ศ. 2518 โดยรัฐบาลประชาชน

ตั้งอยูบริเวณกลางเมือง บนถนน Han Thuyen ไดรับการกอสรางตั้งแตปี พ.ศ. 2420
ใชระยะเวลาการสราง 6 ปี โบสถน้ีไมมีการประดับดวยกระจกสีเหมือนโบสถคริสตท่ีอ่ืน
เพราะไดรับความเสียหายจากสงครามโลกครั้งท่ี 2 สําหรับโบสถแหงน้ีไดรับการยกยองวามี
ความงดงามมากท่ีสุดแหงหน่ึงใน เวียตนาม โดยในแตละวันมีนักทองเท่ียวมาเยือน
มากมาย ลักษณะของตัวโบสถเป็นรูปแบบของสมัยอาณานิคม มีหอคอยคูสี่เหล่ียมอยูดาน
บนสูง 40 เมตร เป็นเอกลักษณท่ีงดงามของโบสถแหงน้ี ดานหนาโบสถมีรูปป้ันขนาด
ใหญสีขาวเดนเป็นสงาของพระแมมารี นักทองเท่ียวนิยมเขามาชมกันมาก เพราะเป็น
เสมือนสัญลักษณรวม อันหมายถึงการเขามาของตะวันตก และเป็นสัญลักษณท่ีสําคัญ
อยางหน่ึงของโฮจิมินห

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร **พิเศษ!! อาหารบุฟเฟตนานาชาติ

มุยเน บาย

เมืองมุยเน (Mui Ne)เมืองตากอากาศชั้นดีของประเทศเวียดนาม ตั้งอยูชายฝ่ังทะเลของ
จังหวัดบิ่ญถวน ในภูมิภาคภาคกลางตอนใต ของประเทศเวียดนาม ซ่ึงอยูหางจากเมืองโฮจิ
มินห ประมาณ 230 กิโลเมตร (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ไมควรพลาดเมืองแหง
น้ีมีชื่อเสียงในเรื่องของชายหาดท่ีเงียบสงบ และทะเลทรายอันกวางใหญอีกดวย โดยทะเล
ทรายท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุด คือ "เนินทรายสีแดง"และ "เนินทรายสีขาว"

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 TTC Phan Thiet Hotel หรือเทียบเทา



ทะเลทรายแดง - ทะเลทรายขาว - น่ังรถตะลุยทะเลทราย - Sand
Dune-Fairly Stream - หมูบานชาวประมงมุยเน - ญาจาง -
ตลาดกลางคืนญาจาง

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานชมความงดงามของ ทะเลทรายแดง (Red Sand Dune) สถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงมากและอยูใกลชายทะเลเม็ด
ทรายละเอียดสีแดงละเอียดราวกับแปง เนินทรายจะเปล่ียนรูปรางไปตามแรงลมท่ีพัดผานมา ชมและสัมผัส ความย่ิงใหญเม็ด
ทรายละเอียดสีแดง

ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) หรือท่ีเรียกวาทะเลทรายขาวทะเลทรายท่ีใหญท่ีสุดของเวียดนามหรือ ซาฮารา แหง
เวียดนาม แถมฟรีคารถจิฟ๊ เท่ียวชมทะเลทราย

พาทานชม ลําธารนางฟา Fairy Stream ลําธารน้ําสายเล็กๆท่ีไหลลัดเลาะผานโตรกหนาผาไปยังทะเล ดินในบริเวณลําธารท่ี
น้ําไหลผานไปมีลักษณะเน้ือละเอียดเป็นดินสีแดงอมสม ตัดกับเมฆขาว

จากนั้นนําทานเท่ียวชม หมูบานชาวประมง MuiNeFishingVillage เป็นการทองเท่ียวชมวิถีชีวิตแบบด้ังเดิมของชาวบาน
ท่ีน่ีซ่ึงจะไดเห็นภาพการตากปลาตากกุงหรือเรือท่ีใชออกทะเล

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ออกเดินทางสูเมืองญาตราง ระยะทางประมาณ 220 ก.ม.(ประมาณ 4 ชม.ครึ่ง) เป็นเมืองชายฝ่ังทะเลมีชายหาดอันสวยงาม
เป็นท่ีทองเท่ียวสําคัญของเวียดนาม

จากนั้นนําทานชอปป้ิงตลาดของเมืองญาตรางใหทานไดเลือกซ้ือสินคานานาชนิดอาทิเสื้อผากระเปาชากาแฟและของท่ีระลึก
ตางๆ

ค่ํา

บริการอาหารเย็นท่ีหองอาหาร ณ ภัตตาคาร

ท่ีพัก Sen Viet Hotel หรือเทียบเทา

ทะเลทรายแดง

ทะเลทรายขาว

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ทะเลทรายแดง (Red Sand Dunes) มีขนาดกวางใหญทอดตัวยาวตั้งแตริมฝ่ังทะเล
เขาไปในตัวแผนดิน ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 50 เฮกเตอร อุณหภูมิเฉล่ียอยูท่ี 27 องศา
เซลเซียส เวลาท่ีเหมาะสมในการเท่ียวชมคือชวงเชา หรือชวงหลังจาก 15.00 น. เป็นตน
ไป เพราะกระแสลมไมแรงและแดดไมรอนมากจนเกินไป

ทะเลทรายขาว (White Sand Dunes) ตั้งอยูทางดานเหนือของเมืองมุยเน หางไป
ประมาณ 20 กิโลเมตร มีทะเลสาบท่ีสวยงามขนาบขางของเนินทราย เรียกวา "ทะเลสาบ
Bau Trang" ซ่ึงครอบคลุมเน้ือท่ีมากถึง 70 เฮกเตอร กวางประมาณ 500 เมตร และลึก
ประมาณ 19 เมตร ภายในทะเลสาบเต็มไปดวยดอกบัวสีสันสดใส น้ํามีความใสสะอาด
เย็นฉ่ํา สามารถเชาเรือไมพายไปรอบ ๆ หรือจะเดินเลนบริเวณรอบทะเลสาบก็ไดเชนกัน



วันท่ี 3 วัดลองเซิน (เจดียลองเซิน) - วัดโพนากาจาม (ปราสาทโพนคร)
- สวนสนุกวินเพิรล ญาจาง

นั่งรถตะลุยทะเลทราย

Sand Dune-Fairly Stream

หมูบานชาวประมงมุยเน

สัมผัสประสบการณอันตื่นเตนกับการน่ังรถตะลุยทะเลทราย พรอมชมวิวอันงดงามของ
ทองทะเลทรายและเนินทรายอันสวยงาม

Sand Dune-Fairly Stream ธารน้ําสีแดงทางธรรมชาติ ชมความงดงามของ ชั้นดิน ท่ี
สูงลดล่ันกัน สลับกับสีสันของดินทรายท่ีสวยงาม และทะเลท่ีแสนสงบ

ท่ีน่ีเป็นหมูบานท่ีมีจุดจอดพักเรือของชาวประมง ซ่ึงเราจะไดเห็นเรือประมงเต็มไปหมด
ไฮไลทคือเรือกระดงรูปทรงกลมซ่ึงเป็นเรือพ้ืนบานของเวียดนาม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ญาจาง

ตลาดกลางคืนญาจาง

 บาย

ไดรับสมญานามวา “หยกเขียวแหงประเทศเวียดนาม” เป็นเมืองทองเท่ียวทางทะเล อยูใน
จังหวัดค้ัญฮหวา ประเทศเวียดนาม เป็นเมืองในเมืองทองเท่ียวริมทะเลอันลือชื่อ มี
ชายหาดและทะเลท่ีเหมาะแกการดําน้ํา

เป็นตลาดกลางคืนประจําเมืองญาจาง มีโซนเดินใหญๆ แยกเป็น 4 โซนถนนคนเดิน ถือ
เป็นตลาดคึกคักท่ีสุดท่ีเต็มไปดวยผูมาเยือนชาวตางชาติและชาวเมืองในชวงชีวิตกลางคืน
ตลาดแหงน้ีเปิดใหบริการทุกวัน โดยจะเปิดตั้งแต 1 ทุมไปถึงเท่ียงคืน ขึ้นชื่อไปดวยอาหาร
ริมทางโดยเฉพาะอาหารทะเล รานของท่ีระลึก รานเสื้อผา ผับ บาร และอ่ืนๆ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Sen Viet Hotel หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเท่ียวชม วัดลองเซิน วัดน้ีคือ พระพุทธรูปสีขาวองคใหญอันสวยงามท่ีตั้งอยูบนเนินเขา ระหวางทางเดินขึ้นไปสักการะ
พระพุทธรูปองคใหญนั้น ทานก็จะพบกับพระนอนท่ีแกะสลักจากหินออน และดานบนสามารถชมวิวอันสวยงามของเมืองญาจาง
ได

จากนั้นนําทานสู วัดโพนากา เย่ียมชม ปราสาทโพนคร โบราณสถานแหงน้ีเป็นอิทธิพลของอาณาจักรจามปา มีความเกาแก
และโดดเดน ลักษณะของปราสาทนั้นจะเป็นอิฐแดงขนาดใหญ ในอดีตเป็นท่ีบูชาเทพเจาในศาสนาฮินดู แตปัจจุบันก็ยังคงเป็นท่ี
ไหวสักการะเทพเจาของชาวเวียดนามอยู

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู สวนสนุกวินเพิรล (Vin Pearl Theme Park) เป็นสวนสนุกขนาดใหญและครบวงจรแหงใหม ของ
ประเทศเวียดนาม แบงออกเป็น4 โซนใหญๆ ท้ังสวนน้ําท่ีมีชายหาดจําลองใหไดน่ังพักผอนหยอนใจหรือสามารถลงเลนน้ําได
สวนสนุกกลางแจงท่ีมีเครื่องเลนอันหวาดเสียวท่ีทันสมัยไดมาตรฐานระดับโลก อีกท้ังยังมีโซนเกมส ท่ีใหทานสามารถ
สนุกสนานกับตูเกมสหยอดเหรียญได และพิพิธภัณฑสัตวน้ํา ท่ีเป็นอควาเรียมขนาดใหญท่ีสุดของเวียดนาม จัดแสดงพันธุสัวต
น้ําหายากไวกวา 9,000 ชนิด **สําหรับทานท่ีตองการลงเลนสวนน้ํา กรุณาเตรียมชุดวายน้ําสําหรับเปียก 1 ชุด

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

ท่ีพัก Sen Viet Hotel หรือเทียบเทา

วัดลองเซิน (เจดียลองเซิน)

วัดโพนากาจาม (ปราสาทโพนคร)

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ท่ีน่ีเป็นวัดในเมืองญาจาง เป็นหน่ึงในสองสถานท่ีสําคัญทางศาสนาของเมือง ตั้งอยูท่ีเชิง
เขาหางจากสถานีรถไฟของเมืองประมาณ 400 เมตร ถูกสรางขึ้นในปี 1886 ท่ีน่ีมีความ
ซับซอนอันนาท่ึงของหองโถงอาคารและสวน อยูติดกับเจดียอีกตัวหน่ึงท่ีชื่อวา Hai Duc
ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของรูปป้ันพระพุทธรูปองคใหญท่ีมีความสูง 24 เมตร ซ่ึงรูปป้ันน้ีสามารถมอง
เห็นไดจากระยะไกล

วัดแหงน้ีถูกสรางขึ้นระหวางศตวรรษท่ี 8 ถึง 11 โดยชาวจามผูเคยครองท่ีราบทางตอน
กลางของเวียดนาม ชาวจามซ่ึงเป็นชาวฮินดูมีตนกําเนิดมาจากภาษาสันสกฤต พวกเขา
มีชื่อเสียงในดานทักษะในการประติมากรรมและสถาปัตยกรรม และท้ิงมรดกของสิ่ง
ประดิษฐและการตั้งถิ่นฐานอยางปราสาทโพนครน้ีไว

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

สวนสนุกวินเพิรล ญาจาง บาย

ท่ีน่ีเป็นสวนสนุกขนาดใหญและครบวงจรแหงใหมของประเทศเวียดนาม มีพ้ืนท่ีรวมกวา
50,000 ตารางเมตร มีระบบภูเขาเทียมขนาด 30,000 ตารางเมตรพรอมกับสวนน้ําท่ีทัน
สมัย ท่ีน่ีแบงออกเป็น 4 โซนใหญๆ ท้ังสวนน้ํา ท่ีมีชายหาดจําลอง สวนสนุกกลางแจงท่ีมี
เครื่องเลนอันหวาดเสียว ท้ังยังมีสวนสนุกในรมและโซนเกมสท่ีสนุกไดไมแพกัน

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร



วันท่ี 4 ดาลัด - น้ําตกดาตันลา - รถรางโรลเลอรโคสเตอร -
พระราชวังฤดูรอน จักรพรรด์ิเบาได - กระเชาไฟฟาดาลัด - วัด
ตั๊กลัม - ทุงดอกไฮเดรนเยียร - ตลาดไนทบาซารดาลัด

 หมายเหตุ **สําหรับทานท่ีตองการลงเลนสวนน้ํา กรุณาเตรียมชุดวายน้ําสําหรับเปียก 1 ชุด

 Sen Viet Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

จากนั้นออกเดินทางสูเมืองดาลัด ระยะทางประมาณ 180 ก.ม.(ประมาณ 4 ชม.ครึ่ง) ระหวางทางทานจะไดสัมผัสบรรยากาศ
รอบๆขุนเขา ไปเรื่อยๆ

เมื่อเดินทางถึง ดาลัด ซ่ึงเป็นเมืองท่ีถูกกลาวขานวาเป็นเมืองแหง “ปารีสตะวันออก” เมืองแหงดอกไม เมืองแหงดอกไมผลิ
เมืองแหงความรัก “ ทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศอันหนาวเย็น แลว ทานจะไดสัมผัสกับธรรมชาติสวยงามและชม
สถาปัตยกรรมแบบท้ังสมัยเกาและสมัยใหมลอมรอบดวยทิวทัศนสนเป็นหมูบานท่ีเต็มไปดวยสีสันสวยงาม

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู น้ําตกDATANLA ซ่ึงเป็นน้ําตกท่ีขนาดไมใหญมากแตสวยงาม และสนุกสนานกับกิจกรรมสุดพิเศษ!!
ทุกทานจะไดน่ัง ROLLER COASTER ลงไปชมน้ําตกทานจะไดรับประสบการณแปลกใหม

นําทานเท่ียวชม พระราชวังฤดูรอนบาวได (DinhBao Dai) ของจักรพรรดิองคสุดทายของเวียดนามประทับของกษัตริยเบา
ไดจักรพรรดิองคสุดทายของประเทศเวียดนามในยามท่ีพระองคเสด็จแปรพระราชฐานมา ณ เมืองดาลัด ท่ีน่ีนับวาเป็นพระราชวัง
หลังสุดทายท่ีสรางขึ้นในสมัยฝรั่งเศสเรืองอํานาจอีกดวย

นําทาน น่ังกระเชาไฟฟา ชมวิวทิวทัศนเมืองดาลัดจากมุมสูง

นําทานไหวพระท่ีวัดตัก๊ลัม(Truc Lam) วัดพุทธในนิกายเซน (ZEN) แบบญ่ีป ุน ภายในวัดตกแตงสวยงามดวยสวนดอกไม

นําทานเท่ียวชม ทุงดอกไฮเดรนเยีย ท่ีเบงบานอยูเต็มพ้ืนท่ี ซ่ึงถือวาสวนไฮเดรนเยียแหงน้ีเป็นสถานท่ีทองเท่ียวอันดับตนๆ
ท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวใหเดินทางมาเย่ียมชมไดเป็นอยางดี และใหทานเพลิดเพลินเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

จากนั้น นําทานเพลิดเพลินชอปป้ิง ณ รานโอทอป

ค่ํา

บริการอาหารเย็นท่ีหองอาหาร ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนําทาน ชอปป้ิงตลาดไนทบารซาของเมืองดาลัด ใหทานไดเลือกซ้ือสินคานานาชนิด

ท่ีพัก La Sapinette Hotel หรือเทียบเทา

ดาลัด
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ชื่อเมืองนั้นแปลวาเมืองแหงสนพันตน เอกลักษณของเมืองคือการชมตนสน และยังถูก
เรียกวาเมืองท่ีแหงใบไมผลิ เพราะอากาศท่ีไมเขากับประเทศเวียดนาม ท่ีเย็นสบายกําลังดี
ท้ังปี

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



นํ้าตกดาตันลา

รถรางโรลเลอรโคสเตอร

พระราชวังฤดูรอน จักรพรรดิ์เบาได

กระเชาไฟฟาดาลัด

วัดต๊ักลัม

ทุงดอกไฮเดรนเยียร

น้ําตกดาตันลา ( Datalla Water Fall ) น้ําตกท่ีสวยท่ีสุดในดาลัด ซ่ึงอยูนอกเมืองไปทาง
ทิศใตประมาณ 5 กิโลเมตร น้ําตกดาตันลาเป็นน้ําตกท่ีไมใหญมากแตมีความสวยงาม
เน่ืองจากสภาพแวดลอมตางๆ ท่ีเกื้อหนุนทําใหมีนักทองเท่ียวแวะมาเท่ียวชมกันเป็น
จํานวนมาก

ใหทานเพลิดเพลินกับรถรางโรลเลอรโคสเตอร ผานผืนปาอันรมรื่นเขียวชอุมลงสูหุบเขา
เบื้องลางของน้ําตกดาทันลา ทาทายความหวาดเสียว

หน่ึงในตึกของจักรพรรดิเ์บาไดท่ียังดํารงไวอยู ซ่ึงพระราชวังน้ีเอาไวใชหลบรอน แตตั้งแต
พศ2593 ฝรั่งเสศไดเขามายังเวียดนาม และสถานท่ีน้ียังถูกใชเปนสถานท่ีประทับของ
พระราชา และสถานท่ีทําการ

น่ังกระเชาไฟฟา“เคเบิลคาร (Cable car)” บนเทือกเขาโรบินฮิล (Robin Hill) ชมวิวเมือ
งดาลัทจากท่ีสูงและยังสามารถน่ังไปยังวัด Truc Lam Medutation Monastery (Thien
Vien Truc Lam) ซ่ึงเป็นวัดพุทธในนิกาย ZEN แบบญ่ีป ุน

วัดตัก๊ลัมวัดพุทธในนิกายเซน แบบญ่ีป ุน ตั้งอยูบนเทือกเขาเฟืองฮวาง ภายในวัดมีสิ่ง
กอสรางท่ีสวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ ทัศนียภาพโดยรอบ ลอมรอบไปดวยดอกไมท่ีผลิ
ดอกบานสะพรั่ง นับไดวาเป็นวิหารท่ีนิยมและงดงามท่ีสุดในเมืองดาลัด

เป็นสวนดอกไมท่ีมีดอกไฮเดรนเยียสีสันสวยสดใสเบงบานสะพรั่งไปท่ัวสวน และเป็นอีก
หน่ึงสัญลักษณของเมืองดาลัดท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวท่ีมาเยือนเมืองแหงน้ี ใหทานได
เพลิดเพลินกับการเก็บภาพความสวยงามน่ีไวเป็นท่ีระลึกอยางเต็มอ่ิม

 คํ่า



วันท่ี 5 โฮจิมินห - ตลาดเบนถัน - ทาอากาศยานโฮจิมินห - ทา
อากาศยานดอนเมือง

ตลาดไนทบาซารดาลัด

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 La Sapinette Hotel หรือเทียบเทา

ไนทมาเก็ต (Dalat at Night) ท่ีเมืองดาลัดเขาจะมีถนนคนเดิน ไนทมาเก็ต ท่ีอยูริมถนน
เสนลางดานหนาตลาดดาลัด มีรานขายอาหารมากมายริมถนน มีจักรยานใหเชาป่ันเลน มี
ศิลปินมารับวาดรูปเหมือน เขียนหนังสือภาษาเวียดนาม ใหทานไดเดินเลนถายรูปกันตาม
อัธยาศัย

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานออกเดินทางกลับสูนครโฮจิมินห โดยรถโคชปรับอากาศจากดาลัด สูนครโฮจิมินท

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําทานชอปป้ิงท่ี ตลาดเบนถัน ตลาดสินคาพ้ืนเมืองเชน รองเทา คริสตัล กระเปา ของท่ีระลึกสิ่งของเครื่องใชตางๆ
มากมาย

ค่ํา

** บริการขนมปังบั๋นหมี่ Banhmi เป็นอาหารของเวียดนามหรือแซนวิชเวียดนาม*

สมควรเวลาเดินสู สนามบินTan Son Nhat

21.35 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอรเอเชีย เท่ียวบินท่ี FD659

23.05 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม

โฮจิมินห
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดในเวียดนาม และเลนบทสําคัญในสงครามเวียดนาม ไดผานการ
เปล่ียนชื่อมาหลายครั้ง แตชื่อท่ีคนจดจําก็คือ เมืองไซงอน เป็นเมืองใหญท่ีสุดของประเทศ
เวียดนาม ตั้งอยูบริเวณสามเหล่ียมปากแมน้ําโขง โฮจิมินหเป็นศูนยกลางทางเศรษฐกิจ
ของเวียดนาม จากประชากรรอยละ 7.5 ของประเทศ แตมีจีดีพีถึงรอยละ 20.2 และการ
ลงทุนจากตางประเทศมากถึงรอยละ 34.9 ของท้ังประเทศ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



 หมายเหตุ ** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ตลาดเบนถัน
เป็นตลาดท่ีมีประวัติยาวนาน ซ่ึงเมื่อกอนเปนแคเพียงพอคาขางถนนท่ียืนรวมกันไกลๆ
กับแมน้ําไซงอน เป็นตลาดหลักๆของเมืองโฮจิมินห ซ่ึงถูกเปล่ียนสถานท่ีตั้งมาอยูจุด
ลาสุด และถูกตั้งชื่อวา "ตลาดเบนถัน"

ทาอากาศยานโฮจิมินห

ทาอากาศยานดอนเมือง

 คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น บนรถโดยสาร ขนมปังบั๋นหมี่ Banhmi

ทาอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญ้ิตถือกําเนิดขึ้นเมื่อตนทศวรรษท่ี 1930 (พ.ศ. 2473-
2482) โดยรัฐบาลภายใตอาณัติของฝรั่งเศสไดสรางสนามบินขนาดเล็กขึ้นในหมูบานเติน
เซินเญ้ิต จึงเป็นท่ีรูจักในชื่อวา สนามบินเตินเซินเญ้ิต

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



เง่ือนไข
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง**

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายท้ังหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี
บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตอง
นําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน

- บริษัทฯมีสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 

- เท่ียวบิน , ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็น
สําคัญ

- ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุด
งาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจาก
ไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีใน
กรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

- ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการทองเท่ียว(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร)

- ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเป็นการ
ชําระเหมาขาด

- ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ
นักทองเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน

- กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น

- ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปล่ียนชื่อ
ได

- เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวา
ทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวขางตนน้ีแลวท้ังหมด

- กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมด

-ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปัจจุบัน ถึงจะยังไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิ
เสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรท่ีทําใหใบหนาเปล่ียนไป ดังนั้น ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอน
ทําการจองทัวร 

- กรณีมี “คดีความ” ท่ีไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดิน
ทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทางได ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ
ท้ังสิ้น

- กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออกนอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุ
ครรภท่ีชัดเจน สิ่งน้ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น

- การทองเท่ียวประเทศเวียดนามนั้นจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการสงเสริมการทองเท่ียวดังกลาว คือ ราน
ยา,รานไมไผ รานหัตถกรรม เป็นตน หากทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพ่ิม ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับเงื่อนไขดังกลาวแลว

- อาหารท่ีประเทศเวียดนาม ไดรับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดสวนใหญรสไมคอยจัดและอาหารทะเลก็จะเป็น
ขนาดของตามประเทศเวียดนาม 
 

การชําระเงิน
กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนท่ีเหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วัน

มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน)

อัตรานี้รวม:
- ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปล่ียนแปลงตั๋ว

่ ่ ่



- ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 4 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพ่ิมเงินพักหองเด่ียว)

- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ) 

- คาเขาชมสถานท่ีตามรายการระบุ

- คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ

- คารถโคชรับ-สงสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการระบุ

- คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวตามรายการ

- ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)

เงื่อนไขประกันการเดินทาง คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณีท่ีไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไม
คุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง

- ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง)

- คาบริการน่ังรถจิบ๊ฟรีท่ีทะเลทรายมุยเน
 

อัตรานี้ไมรวม:
- ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7%

- คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ

- คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดท่ีไมไดระบุไวในรายการ

- คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม
ใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ

- คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)

- คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทาน (ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิป)
 

วีซา
- หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น

(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได )

หมายเหตุ
- กรณีท่ีทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ใน
กรณี ถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว

- คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึง 15 ทาน ขอสงวนสิทธิเ์ล่ือนวันเดินทางหรือ
ยกเลิกเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง

- กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น

รายละเอียดหองพักท่ีประเทศเวียดนาม

- หองพักแตละโรงแรมแตกตางกัน หองพักแบบหองเด่ียว (Single), หองคู (Twin/Double)และหองพักแบบ 3 ทาน (Triple
Room)หองพักแตละประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ3 ทาน อาจจะไดเป็น 1เตียงใหญกับ 1เตียงเสริม

- โรงแรมในเวียดนามหองท่ีเป็นหองเด่ียวอาจเป็นหองท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ําบางโรงแรมแตละชั้นจะมีเพียงไมกี่
หองซ่ึงในกรณีมาเป็นครอบครัวใหญใชหลายหอง หองพักอาจจะไมไดติดกันและอาจจะไดคนละชั้นและบางโรงแรมอาจจะไมมีลิฟตซ่ึง
ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ

 

การยกเลิก



- ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด
นักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ท้ังสิ้น

- ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัดจําท้ังหมด

- ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินคาทัวรท้ังหมดไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น

- กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการเล่ือนการเดินทาง
ของทานไปยังคณะตอไป แตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดตามความเป็นจริง

- ในกรณีเจ็บปวยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินทุกกรณี
 


