
 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
วนัแรก กรุงเทพฯ • ดาลัด • น ้าตกดาลันลา • Làng Vũ Thị Coffee & Farmstay • ช้อปป้ิงตลาดไนท์บาร์ซ่า  



 
 

 
 

                                                                                                                                                                 (-/กลางวนั/เย็น) 
08.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการเวียตเจ็ทแอร์  ประตู 3 

Viet Jet Airโดยมเีจา้หน้าท่ีอ านวยความสะดวกแกทุ่กทา่น 
11.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดาลัด โดยเทีย่วบิน VZ 940 

 

 
12.55 น. เดินทางถึง สนามบินเลียนคังLien Khuong ดาลดั 

ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้
(เวลาท้องถิ่นทีเ่วียดนาม เท่ากับประเทศไทย) เดิน
ทางเขา้สูเ่มืองดาลัด ซ่ึงเ ป็นเมืองท่ีถูกกลา่วขานวา่
เป็นเมอืงแหง่ “ปารีสตะวนัออก” เมอืงแหง่ดอกไม ้
เมอืงแหง่ดอกไมผ้ลิ เมอืงแหง่ความรัก “ ทา่นจะได้
สัมผสักบับรรยากาศอนัหนาวเย็น เพราะเมอืงน้ีอยู ่
บนเขาสูงถึง 1500 เมตรจากระดับน ้ าทะเล เลยได้
เ ป็นสถานท่ีพ ักร้อนของชาวฝร่ังเศส ตั้งแตส่มยั
อาณานิคมฝร่ังเศสเป็น 100 ปี แลว้ ทา่นจะไดสั้มผัสกบัธรรมชาติสวยงามชมสถาปัตยกรรมแบบทั้งสมยัเกา่และ
สมยัใหมล่อ้มรอบดว้ยทิวทัศน์สน เป็นหมูบ่า้นท่ีเต็มไปด้วยสีสันสวยงาม หลายหลากสีเหมือนลูกกวาดเป็ นเมือง
แหง่โรแมนติคเหมาะส าหรับคูรั่กหรือทา่นท่ีต้องการไปพักในเมืองท่ีสงบ บรรยากาศดีๆ ดาลทัอากาศจะหนาว
ตลอดทั้งปีโดยเฉพาะ ชว่งเดือน ตุลาคม – มนีาคม จะมกีารจดัเทศกาลดอกไม ้ ทุกๆเดือน ธันวาคมของทุกปี บาง
เดือนทา่นจะเห็นดอก ซากรุะท่ีเมอืงดาลดั 

13.30 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 
 

 
 

จากนั้น น าทา่นเดินทางสูน่ ้าตกดาลันลา (Dalanla Waterfall) ซ่ึงเป็นน ้ าตกท่ีขนาดไมใ่หญม่าก แตส่วยงามมากเน่ืองจาก
สภาพแวดลอ้มตา่งๆท่ีเกือ้หนุนท าให้มนีักทอ่งเท่ียวแวะมาเท่ียวชมกนัเป็นจ านวนมาก รอบๆน ้ าตกมเีคร่ืองเ ลน่ซ่ึง
ใชธ้รรมชาติมาเป็นสว่นประกอบ สนุกสานกับกิจกรรมสุดพเิศษ!! การนั่งรถราง Roller Coaster ลงไปชมน ้ าตก   

   
จากนั้น น าทา่นเดินทางตอ่ไปยัง  Làng Vũ Thị Coffee & Farmstay  คาเฟ่ชิคๆของเมืองดาลัด เ ป็นโลเคช ั่นยอดฮิตท่ี

นักทอ่งเ ท่ียวนิยมมาถา่ยรูปเ ก๋ๆเช็คอินกนั และยังมีเมนูของหวานและเคร่ืองด่ืมแสนอร่อยมากมายให้ทา่นได้
เลือกสรร และทา่นจะไดช้มววิทิวทศัน์ของเมอืงดาลัดอยา่งสวยงามอีกดว้ย 

   
 จากนั้น  น าทา่น ช้อปป้ิงตลาดไนท์บาร์ซ่าของเมืองดาลัท ให้

ทา่นไดเ้ลือกซ้ือสินค้านานาชนิด อาทิ ดอกไม,้ เส้ือ
กนัหนาว,ผลไมฤ้ดูหนาวทั้งสดและแห้ง, ผักนานา
ชนิด, ขนมพื้นเมอืง, กาแฟและชา เป็นตน้ 

ค ่า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

พเิศษ!! เมนูซุปหม้อไฟอติโชค + ไวน์แดงดาลัด 
เข้าสู่ทีพ่กั TTC PREMIUM HOTEL หรือเทยีบเท่า

ระดับ 4 ดาว ตามมาตรฐานเวียดนาม 



 
 

 
 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพยีงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองตน้เท่าน้ัน ซ ึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

วนัท่ีสอง นั่งกระเช้าไฟฟ้า • วัดตั๊กลัม • Crazy House • ร้านโอทอป • โบสถ์โดเมนเดมารี • สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย •  

                       Light Garden          (เช้า/กลางวนั/เย็น) 
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้น  น าทา่นเท่ียวชม พระราชวังฤดูร้อนบ๋าวได๋ (DinhBao Dai)ของจกัรพรรดิองค์สุดทา้ยของเวียดนามประทับของ
กษตัริย์เบ๋าได๋จกัรพรรดิองค์สุดทา้ยของประเทศเวยีดนามในยามท่ีพระองค์เสด็จแปรพระราชฐานมา ณ เมอืงดาลัด 
ท่ีน่ีนับวา่เป็นพระราชวงัหลงัสุดทา้ยท่ีสร้าง ข้ึนในสมยัฝร่ังเศสเรืองอ านาจอีกดว้ย!! น าทา่น นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมววิ
ทิวทศัน์เมอืงดาลัดจากมุมสูงและน าทา่นไหวพ้ระท่ีวัดตั๊กลัม (Truc Lam)วดัพทุธในนิกายเซน (ZEN)แบบญี่ ปุ่น 
ภายในวดัตกแตง่สวยงามดว้ยสวนดอกไม ้  

    
จากนั้น  น าทา่นเขา้ชม บ้านเพีย้น (Crazy House)บา้นสไตล์แปลกๆท่ีออกแบบโดยฝีมอืลูกสาวประธานาธิบดีคนท่ี 2 ของ

เวยีดนาม ซ่ึงเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝร่ังเศสโดยไดแ้รงบนัดาลใจจากนิยายเร่ืองดงั “Alice inWonderland”  

จากนั้น น าทา่นชอ้ปป้ิงท่ี ร้านโอทอป โดยในร้านจะจดัจ าหนา่ยสินคา้พื้นเมือง เชน่ชาดอกอติโชค, ผลไมอ้บแห้ง
แบบตา่งๆ, ไวน์แดงเมอืงดาลดั และอ่ืนๆอีกมากมาย 

     
เทีย่ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 
 

 
 

จากนั้น  น าทา่นสู ่ โบสถ์โดเมนเดมารี (Domaine De Marie Church) หรือเราจะเรียกกนัวา่ “โบสถ์สีชมพ”ู เป็นโบสถ์
โรมนัคาทอลิก เป็นสถาปัตยกรรมแบบฝร่ังเศสผสมกบัเวียดนาม เป็นอาคารสูง 2 ช ั้น สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1940 โดย
โบสถ์แหง่น้ีจะมแีมช่ีคอยดูแลอยูแ่ละมแีมช่ี ท่ีด าเนินการให้การศึกษาแกเ่ด็กในพื้นท่ี เป็นโบสถ์ท่ีส าคญัทางศาสนา
คริสต์ จุดเดน่ของโบสถ์แหง่น้ีคือทาด้วยสีชมพพูาสเทลทั้งหมด  

จากนั้น น าทา่นชม สวนดอกไม้ไฮเดรนเยียท่ีเบง่บานอยูเ่ต็มพื้นท่ี ซ่ึงถือวา่สวนไฮเดรนเยียแหง่น้ีเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวอันดับ
ตน้ๆท่ีดึงดูดนักทอ่งเท่ียวให้เ ดินทางมาเย่ียมชมไดเ้ ป็นอยา่งดี และให้ทา่นเพลิดเพลินเกบ็ภาพความประทบัใ จตาม
อธัยาศยั  

  
 

จากนั้น  น าทา่นชมความสวยงามของ สวนแห่งแสงทีด่าลัด (Lumiere Light Garden)  ตอนน้ีดาลดัเพิ่งจะปรากฎตัวใน
รูปแบบการแสดงแสงท่ีทนัสมยัท่ีสุดแหง่หน่ึง Lumiere Dalat สวนแหง่แสง ไดรู้้จกัท่ีเป็น “หอศิลป์ ศูนย์รวมความ
บนัเทิง” แหง่แรกในเวยีดนามท่ีมีพื้นท่ีรวมกวา่ 2,000 ตารางเมตร ผูเ้ขา้รว่มสามารถโต้ตอบโดยตรงและสัมผัสก ับ
กจิกรรมในแตล่ะห้องและสามารถบนัทึกคลิปหรือถา่ยรูปเป็นท่ีระลึก โดยมหี้องตา่งๆ เชน่ การผจญภยัในจกัรวาล 
,ห้องหลอกลวงความจริง , บ้านบอลยักษ์ใหญ ่, เขาวงกตแสง ,หันหลังกลับด้วยตะเกียงวิเศษ ฯลฯ จุดหมาย
ปลายทางท่ีไมค่วรพลาดส าหรับผู้มาเยือนเมืองดาลดั 



 
 

 
 

 
เย็น  บริการอาหารเย็น แบบ BBQ BUFFET 

    
เข้าสู่ทีพ่กั โรงแรม TTC PREMIUM HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว มาตรฐานเวียดนาม 
(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพยีงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองตน้เท่าน้ัน ซ ึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 
 
 



 
 

 
 

วนัท่ีสาม  นั่งรถม้าชมเมือง • จัตุรัสลามเวยีน • ทะเลสาบซวนฮวาง • Cối Xay Gió Bakery     (เช้า/ขนมปังบ๋ันหมี่/-) 
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้น น าทา่นนั่งรถม้าชมเมอืงดาลัด ณ จัตุรัสลามเวียน ลานคนเดินท่ีมพีื้นท่ีรวม 72,000 ตารางเมตร เป็นศูนย์กลางของ
วยัรุน่หรือจุดนัดพบของคนเวยีดนามท่ีจะมาท ากจิกรรมตา่งๆร่วมกนั จุดเดน่ของลานแหง่น้ีคือมสีถาปัตยกรรมเดน่ 
ๆ 2 อยา่งคือ The Giant Wild Sunflowers ตั้งตระหงา่นอยู ่ โดยสร้างเป็นโดมดอกทานตะวนั โดยดา้นลา่งจะ มี
ห้าง BIG C เปิดให้บริการอยู ่ และโดมท่ีสองคือ The Giant  Artichoke  สร้างเป็นโดมดอกอาร์ติกโชคซ่ึงเ ป็น
ดอกไมป้ระจ าเมืองดาลัด ซ่ึงภายในจะเป็นร้านกาแฟนา่รักๆ ท่ีมีชื่อวา่ Doha Café และทา่นยงัสามารถมองเห็น
ทะเลสาบซวนฮวาง (Xuan Huong Lake) ไดจ้ากมมุน้ีอีกดว้ย   

   
 

   
 
จากนั้น  น าทา่นสู ่ร้านขนมปังบ๋ันหม่ี Cối Xay Gió ท่ีข้ึนชื่อวา่เป็นร้านขายบัน๋หมีท่ี่อรอ่ยมากๆแหง่หน่ึงในเมอืงดาลดั ขนม

ปังบัน๋หมีน่ั้น ถือก  าเนิดในเวยีดนาม แตโ่ดง่ดงัเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลก โดยเฉพาะท่ีประเทศฝร่ังเศสชาติท่ีเคยเป็น “เจา้
เขา้ครอง” ของเวยีดนาม ในอดีต บาแกต็ต์ หรือขนมปังฝร่ังเศส ตน้คิดเป็นของคนฝร่ังเศสก็จริง แตคิ่ดข้ึนเพราะใน 



 
 

 
 

“อูนิออง อินโดชินัวส์” อินโดจีนของฝร่ังเศส เพื่อเป็นเสบียงให้กบัทหารท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในอาณานิคมแหง่น้ี ตามค า
บอกเลา่ของ “เอริกา ปีเตอร์ส” นักประวติัศาสตร์อาหารระดบัด๊อกเตอร์ชาวอเมริกนั  

   
เทีย่ง บริการขนมปังบ๋ันหม่ีแซนวิชเวียดนามสไตล์ฝร่ังเศส ท่านละ 1 ช้ิน 
ไดเ้วลาสมควร   น าทา่นเดินทางสูส่นามบินดาลดั 
13.35 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเวียตเจ็ทแอร์ เทีย่วบินที ่VZ 941 
15.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

************************************************************** 
หมายเหตุ : 

1. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การเปลี่ยนแปลงไฟล์ท
บินรวมถึงเวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจาก

เจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ หรือ สภาพอากาศแปรปรวน หรือ เกิด

เหตุภัยพบัิติทางธรรมชาติ การปิดของสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆรวมถึงร้านอาหารโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีีเ่กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะ

ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
2. อาหารท้องถิ่น รูปแบบ วัตถุดิบและรสชาติจะเป็นไปตามรสนิยมของคนท้องถิ่น  ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในรสชาติของ

อาหาร 
3. โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัร์เป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบ้ืองต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมทีเ่ข้าพกัจะ

เป็นโรงแรมระดับเทยีบเท่ากัน 
4. ลูกค้าจะต้องปฎบัิติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ เพ่ือประโยชน์ของท่านเองและบุคคลอ่ืน  

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุทีเ่กิดจากความ
ประมาทของนักท่องเทีย่วเอง หรือ ในกรณทีีก่ระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 



 
 

 
 

 

**ทั้งนี้ ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางทุกหน้าอย่างถี่ถ้วน หากลูกค้าจ่ายเงินมดัจ าแล้ว  

ทางบริษัทฯจะถือว่าลูกค้ายอมรับในเง่ือนไขทั้งหมด** 

 

อัตราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

ตารางวันเดินทางราคาทัวร์เวียดนามใต้ เท่ียว 10 จุดเช็คอิน 3 วัน 2 คืน บิน VZ 
เร่ิมเดินทาง กลับจากเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เด็กมเีตียง เด็กไม่มเีตียง พักเดี่ยว 

27 ม.ค.63 29 ม.ค.63 24 8,900 8,900 7,900 2,500 

12 ก.พ.63 14 ก.พ.63 24 9,900 9,900 8,900 2,500 

18 ก.พ.63  20 ก.พ.63 24 8,900 8,900 7,900 2,500 

22 ก.พ.63 24 ก.พ.63 24 9,900 9,900 8,900 2,500 

25 ก.พ.63 27 ก.พ.63 24 8,900 8,900 7,900 2,500 

02 ม.ีค.63 04 ม.ีค.63 24 9,900 9,900 8,900 2,500 

09 ม.ีค.63 11 ม.ีค.63 24 9,900 9,900 8,900 2,500 

04 เม.ย.63 06 เม.ย.63 24 10,900 10,900 9,900 2,500 

11 เม.ย.63 13 เม.ย.63 24 11,900 11,900 10,900 2,500 

14 เม.ย.63 16 เม.ย.63 24 11,900 11,900 10,900 2,500 

26 เม.ย.63 28 เม.ย.63 24 9,900 9,900 8,900 2,500 

30 เม.ย.63 02 พ.ค.63 24 10,900 10,900 9,900 2,500 

04 พ.ค.63 06 พ.ค.63 24 9,900 9,900 8,900 2,500 

08 พ.ค.63 10 พ.ค.63 24 10,900 10,900 9,900 2,500 

21 พ.ค.63 23 พ.ค.63 24 10,900 10,900 9,900 2,500 

02 ม.ิย.63 04 ม.ิย.63 24 9,900 9,900 8,900 2,500 

06 ม.ิย.63 08 ม.ิย.63 24 9,900 9,900 8,900 2,500 

26 ม.ิย.63 28 ม.ิย.63 24 9,900 9,900 8,900 2,500 

03 ก.ค.63 05 ก.ค.63 24 10,900 10,900 9,900 2,500 



 
 

 
 

05 ก.ค.63 07 ก.ค.63 24 10,900 10,900 9,900 2,500 

26 ก.ค.63 28 ก.ค.63 24 10,900 10,900 9,900 2,500 
 
 

**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 3,000 บาท อัตรานี้รวมรายการทวัร์และตั๋วเคร่ืองบินแล้ว** 
 
 

อัตราค่าบริการรวม 
 ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทศันาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว  
 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 2 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่เงินพกัห้องเดี่ยว)  

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
 ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทวัร์น าเทีย่วตามรายการ 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีทีไ่ด้ รับอุบัติเหตุระหว่า งการ

เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้ เดินทาง  
 ภาษนี ้ามันและภาษตีั๋วทกุชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)  

 ภาษหีัก ณ ทีจ่่าย 3%และภาษมูีลค่าเพิม่ 7% 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ ถือพาสปอร์ตต่างชาติ  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิ อาหารและเคร่ืองด่ืมทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีไ่ม่ได้ระบุไว้ใน

รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏเิสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและต่างประเทศซึ่ง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ ช่วยคนขับรถ 900บาท/ทริป/ลูกทวัร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)  
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินน ้าใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ)  

เง่ือนไขการส ารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์ 

การจองทัวร์ : 
 กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาท ส่วนทีเ่หลือช าระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า 

15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วัน)  



 
 

 
 

กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษทัฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีันหยุดเทศกาล, วันหยุด

นักขัตฤกษ์ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50% และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

กรณีเจ็บป่วย :  
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท าการเล่ือน            

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ต าม

ความเป็นจริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วันท าการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทกุกรณ ี

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณท่ีานยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ค รบตาม

จ านวนทีบ่ริษทัฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัฯ และผู้ เดินทางอ่ืนทีเ่ดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษทัต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเ่กิดจากการยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้ เดินทางจ านวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณทีีมี่ผู้ เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ เล่ือนวันเดินทาง 
หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษทัจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

 กรณทีีท่่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน , ตั๋วรถทวัร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการออก
ตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษทัฯ จะไม่

รับผิดชอบใด ๆ ในกรณ ี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่ า
ท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเทีย่วกับคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏเิสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทวัร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
 บริษทัฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 เทีย่วบิน , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็น
ส าคัญ 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผู้ มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเทีย่ว
เท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ

เดินทางได้ ) 



 
 

 
 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงาน

ทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีีเ่กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)  

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้ เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ
ในรายการท่องเทีย่ว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีีเ่กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ

บริษทัทวัร์) 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทกุอย่างทางบริษทัฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อย

แล้วเป็นการช าระเหมาขาด 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุทีเ่กิดจากความ

ประมาทของนักท่องเทีย่วเองหรือในกรณทีีก่ระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน  
 กรณทีีก่ารตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ

เดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน  
 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณทีีท่่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน

ช่ือได้ 
 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษทัฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษทัฯจะ

ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด  

 กรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเทีย่วบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด  

 ในกรณขีอง PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน ้า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทัง่ตราป๊ัมลายการ์ตูน ทีไ่ม่ใช่
การประทบัตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทกุคร้ัง หาก ตม.ปฎเิส

ธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าให้ท่าน

โดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรทีท่ าให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้องท า
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร์  

 กรณมีี “คดีความ” ทีไ่ม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นส่ิงทีอ่ยู่ เหนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่

รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณ ี“หญงิตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ทีชั่ดเจน ส่ิงนี้อยู่ เหนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 



 
 

 
 

 การท่องเท่ียวประเทศเวยีดนามนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว
ดงักล่าว คือ ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดงักล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิม่ ทางบริษัท
ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดงักล่าวแล้ว 

 อาหารทีป่ระเทศเวียดนาม ได้รับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและอาหารทะเลก็จะ
เป็นขนาดของตามประเทศเวียดนาม  

 

รายละเอียดห้องพักที่ประเทศเวียดนาม                                                            
 ห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่  (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room)  
ห้องพกัแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1เตียงใหญ่กับ 1 เตียงเสริม 

 โรงแรมในเวียดนามห้องทีเ่ป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องทีมี่ขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน ้าบางโรงแรมแต่ละช้ันจะมีเพยีงไม่กี่
ห้องซึ่ง  ในกรณมีาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพกัอาจจะไม่ได้ติดกันและอาจจะได้คนละช้ันและบางโรงแรมอาจจะไ ม่

มีลิฟต์ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง**  


