
 

 
 

เจอร์น่ัน เจอร์นีย์ โดย บริษัท มานิโต้ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จ ากัด ใบอนุญาติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่ 11/08828 

 

 

โปรแกรมท่องเที่ยวโฮจมิินท ์– ดาลดั – มยุเน่ 4 วนั 3 คืน 

 
ระยะเวลาทวัร ์4 วนั 3 คนื :เดินทางโดยสายการบนิฬโดยสายการบนิใดกไ็ด่ที่ท่านเลอืก 
เดินทางไดต้ ัง้แต่วนัน้ี – เดือนกนัยายน 2561  
ขอ้ดี 

 เดินทางงา่ยสะดวก สบาย งา่ยไม่ล าบากอย่างที่คดิ 

 เดินทางไดต้ ัง้แต่ 2 ท่านข้ึนไป ไม่ตอ้งรอใคร 

 เลอืกวนัเดินทางเองได ้

 ไม่ตอ้งกงัวลกบัการถกูหลอกหรอืหลงทาง เรามีทมีงานมืออาชีพค่อยบรกิารท่านอยู่ตลอดการท่องเที่ยว 

 ราคาถกู งบไม่บานปลาย 



วนัแรก กรุงเทพฯ –โฮจมิินหซิ์ตี้ – ตลาดบินถ ัน่        ( - /-/เยน็) 

  เจา้หนา้ที่รบัท่านที่สนามบนิโฮจมิินห ์

เทีย่ว ตลาดบนิถ ัน่ (Ben Thanh Market - ในภาษาเวยีดนาม Ben แปลว่าท่าเรอื, และ Thanh แปลว่าป้อมปราการ

เต่า) เป็นตลาดขนาดใหญ่ใจกลางพื้นทีข่องนครโฮจมินิห,์ เวยีดนาม ตลาดแห่งน้ีเป็นหน่ึงในสญัลกัษณ์ของนครโฮจมินิห ์

นกัท่องเทีย่วนิยมหาซื้อสนิคา้ประเภทหตัถกรรมพื้นเมอืง, สิง่ทอ, ของทีร่ะลกึ ไปจนถงึอาหารสด, อาหารพื้นเมอืง และ

เครื่องเทศต่างๆ 

ค า่ บรกิารอาหารเยน็ที่หอ้งอาหารณภตัตาคาร 

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั Lien Thanh Hotel ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สอง โฮจมิินหซิ์ตี้ - ดาลดั  ( เชา้ /กลางวนั /เยน็) 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านนัง่รถไปเมอืงดาลดั เมอืงแห่งปารสีตะวนัออก เมอืงตากอากาศสมยัฝร ัง่เศสมาปกครองเวยีดนาม ชมวถิชีวีติสอง

ขา้งทางและบรรยากาศทีแ่วดลอ้มไปดว้ยภูเขา ถงึ เมอืงดาลดั น าท่านเดนิทางเขา้ทีพ่กัและชมบรรยากาศยามเยน็ของ

เมอืงดาลดั 

เที่ยง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั Dai Loi Hotel  ระดบั 3 ดาวหรอืเทียบเท่า (เมืองดาลดั) 

ค า่  บริการอาหารเยน็ 

วนัที่สาม ดาลดั - Crazy house - พระราชวงัฤดูรอ้น - นัง่กระเชา้ไฟฟ้า - หบุเขาแหง่ความรกั -น ้าตกดา

ตนัลา – ภเูขาลงัเบียง – เมอืงมยุเน่  (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

07.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  น าท่านเทีย่วชม Crazy House ชมบา้นตุก๊ตาที่มรูีปทรงแปลกตา  

เทีย่วชม พระราชวงัฤดูรอ้นบา๋วได ๋(Dinh Bao Dai) ของจกัรพรรดิ์องคสุ์ดทา้ยของเวยีดนาม น าท่าน นัง่กระเชา้ไฟฟ้า 

ชมววิทวิทศันเ์มอืงดาลดัจากมมุสูงและน าท่านไหวพ้ระที ่วดัต ัก๊ลมั (Truc Lam) วดัพทุธในนิกายเซน (ZEN) แบบ

ญี่ปุ่น ภายในวดัตกแต่งสวยงามดว้ยสวนดอกไม ้

เที่ยง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลงัอาหารน าท่านเทีย่วชม หุบเขาแห่งความรกั (Love Valley) เป็นหุบเขาที่ปกคลุมดว้ยตน้สนและมทีะเลสาบอยู่

บรเิวณกลางหุบเขา ใหท่้านไดถ้่ายรูปกนัตามอธัยาศยั จากนัน้น าท่านเทีย่วชม น า้ตกดาตนัลา Datanla สนุกสนานกบั

การนัง่รถราง (Roller Coaster) ลงไปทีน่ า้ตก จากนัน้น าท่านชมบรรยากาศยามเยน็ที ่ภเูขาลงัเบยีง Lang Biang 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงมยุเน่ใชเ้วลาเดนิทาง 4 ช ัว่โมง 

ค า่  บริการอาหารเยน็ 

เขา้สูท่ี่พกั**โรงแรม Peace Resort HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบั 3 ดาว** 

 
วนัที่สี ่ มยุเน่ – ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง - โฮจมิินห ์– กรุงเทพ  (เชา้/กลางวนั/-) 

07.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 



น าท่านชมความงดงามของ ทะเลทรายแดง (Red Sand  Dune) สถานที่ท่องเที่ยวทีม่ชีื่อเสยีงมากและอยู่ใกลช้ายทะเล

เมด็ทรายละเอยีดสแีดงละเอยีดราวกบัแป้ง เนินทรายจะเปลีย่นรูปร่างไปตามแรงลมทีพ่ดัผ่านมา ชมและสมัผสั ความ

ยิง่ใหญ่เมด็ทรายละเอยีดสแีดงของ ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) หรอืทีเ่รยีกว่าทะเลทรายขาวทะเลทรายที่

ใหญ่ทีสุ่ดของเวยีดนามหรอื ซาฮาร่า แห่งเวยีดนามแถมฟร ีค่ารถจิ๊บเที่ยวชมทะเลทราย พาชม ล าธารนางฟ้า Fairy 

Stream ล าธารน า้สายเลก็ๆที่ไหลลดัเลาะผ่านโตรกหนา้ผาไปยงัทะเล ดนิในบรเิวณ

ล าธารทีน่ า้ไหลผ่านไปมลีกัษณะเน้ือละเอียดเป็นดนิสแีดงอมสม้ ตดักบัเมฆขาว 

เวยีดนาม ชาวบา้นจะประกอบอาชพี ท าไร่ ท าสวน เป็นวถิชิวีติที่เรยีบงา่ย สิง่ที่ท่าน

จะไดส้มัผสัคือ การจราจรที่คบัคัง่เตม็ 

ไปดว้ยจกัรยานยนต ์ในเมอืงโฮจมินิหซ์ติี้ที่มมีาที่สุดในโลก ประมาณ 7 ลา้นคนั สิง่

แรกทีจ่ะตดิตราตรงึใจและคงอยู่ในโสตประสาทคุณมรูิล้มืคือ "เสยีงแตรรถ"  

เที่ยง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

สมควรเวลาเดินสู่ สนามบนิTan Son Nhat 

............................................END OF SERVICE............................................ 

 ***หมายเหต ุ:ก าหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม*** 

 
 

อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

04 DAYS HO CHI MINH – DALAT – MUI NE BEACH - EVENIGHT 
FLIGHT- UNTIL 30 SEPTEMBER 2018 

FIT GROUP FROM ( 02 – 15 Paxs ) ราคาไทยบาท / 1 ท่านพกัหอ้งคู่ 

Class Hotel 2 paxs 3 paxs 4 - 5 paxs 6 - 7 paxs 8 - 9 paxs 
10 paxs – 
15 paxs 

Single 
supp 

03 Star Standard 13,900 11,500 9,900 8,500 7,900 7,500 2,500 

HOTEL 03 STAR STANDARD 
Hochiminh Dalat  Muine 

Lien Thanh or similar Dai Loi or similar hotel Peace Resort or similar 

 
เดินทางตรงกบัวนัหยุดโรงแรมชารท์เพิ่มหอ้งละ 5 USD /หอ้ง / คนื 

Packages is not applied for the period as – surcharge to be advised upon 
request.  
 Lunar New Year : 12 February 2018 – 10 February 2018 
 Reunification Day & Labor Day : 29 Apr 2018 – 02 May 2018 
 National Independence Day   : 31 Aug 2018 -  03 Sep 2018 
 Christmas  - New Year   : 24 Dec 2018 till 05 Jan 2019 
 

 
 



อตัราค่าบรกิารรวม 

- ที่พกัโรงแรมตามรายการ3 คนื  

- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

- ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

- ค่าไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเที่ยวตามรายการ 

- ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

- ตัว๋เครื่องบนิ 

- ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 

- ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

- ค่าใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิอาหารและเครื่องด่ืมที่ส ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท,์อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรดีที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

- ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธ

ไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือ

ความควบคุมของบรษิทัฯ 

- ค่าทิปไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 600บาท/ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

- ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้ าใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาทสว่นที่เหลอืช าระทนัทีกอ่นการเดินทางไม่นอ้ย 

กว่า15 วนั มิฉะนั้นถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดินทาง 21 วนั) 

2.กรณียกเลกิ2.1 ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, 

 วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทัง้สิ้น 

  2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

  2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลื่อนการ 

       เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยที่ไม่สามารถยกเลิกหรอืเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ ใน

กรณี 

       เจบ็ป่วยกะทนัหนักอ่นล่วงหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการคนืเงนิทกุกรณี 

   4.บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บรษิทัฯ

ก าหนดไว(้15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบริษทัฯและผูเ้ดินทางอืน่ที่เดินทางในคณะเดียวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระ

ค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

5. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไปจงึออกเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านไม่มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไปดว้ยโดยทาง

บรษิทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 7 วนักอ่นการเดินทาง 

6.กรณีที่ท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ต ัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุคร ัง้ 

กอ่นท าการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 



 
รายละเอยีดเพิ่มเติม 

 
- บรษิทัฯมีสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

- เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

- หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น 

(หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีท่าน

ถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของบรษิทัฯหรือเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ่งอาจจะ

ปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการ

ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะ

ค่าใชจ้า่ยทุกอย่างทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุี่เกดิจากความประมาทของ

นักท่องเที่ยวเองหรอืในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

- กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบไุวใ้นรายการเดินทาง บรษิทัฯ

ขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่คนืค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

- ต ัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได ้

- เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านได้

ยอมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

- กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึเที่ยวบนิ

พเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงื่อนไขการเดินทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 

 
 

 

 

 


