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วันแรก กรุงเทพฯ • ดาลดั • น ้าตกดาลันลา • Làng Vũ Thị Coffee & Farmstay • ช้อปป้ิงตลาดไนท์บาร์ซ่า  

                                                                                                                                                                 (-/กลางวัน/เย็น) 
08.00 น. พร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการเวียตเจ็ทแอร์  ประตู 3 

Viet Jet Airโดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน 



 

11.10 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองดาลัด โดยเทีย่วบิน VZ 940 

 

 
12.55 น. เดินทางถึง สนามบินเลียนคัง (Lien Khuong) ดาลัด 

ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที่เรียบร้อยแลว้
(เวลาท้องถิ่นที่ เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย)  
เดินทางเขา้สู่เมืองดาลัดซ่ึงเป็นเมืองท่ีถูกกล่าวขาน
ว่าเป็นเมืองแห่ง “ปารีสตะวันออก” เมืองแห่ง
ดอกไม้ เมืองแห่งดอกไมผ้ลิ เมืองแห่งความรัก “ 
ท่านจะไดสั้มผสักบับรรยากาศอนัหนาวเยน็ เพราะ
เมืองน้ีอยู่บนเขาสูงถึง 1500 เมตรจากระดบัน ้าทะเล 
เลยได้เป็นสถานท่ีพกัร้อนของชาวฝรั่งเศส ตั้งแต่
สมยัอาณานิคมฝรั่งเศสเป็น 100 ปี แลว้ ท่านจะได้สัมผสักับธรรมชาติสวยงามชมสถาปัตยกรรมแบบทั้งสมยัเก่า
และสมยัใหม่ลอ้มรอบด้วยทิวทศัน์สน เป็นหมู่บา้นที่เต็มไปด้วยสีสันสวยงาม หลายหลากสีเหมือนลูกกวาดเป็น
เมืองแห่งโรแมนติค เหมาะส าหรับคู่รักหรือท่านที่ตอ้งการไปพกัในเมืองที่สงบ บรรยากาศดี ๆ ดาลดัอากาศจะ
หนาวตลอดทั้งปีโดยเฉพาะ ช่วงเดือน ตุลาคม – มีนาคม จะมีการจดัเทศกาลดอกไมทุ้ก ๆ  เดือนธันวาคมของทุกปี 
บางเดือนท่านจะเห็นดอก ซากุระที่เมืองดาลดั 

13.30 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่น ้าตกดาลันลา (Dalanla Waterfall) ซ่ึงเป็นน ้าตกท่ีขนาดไม่ใหญ่มาก แต่สวยงามมากเน่ืองจาก

สภาพแวดลอ้มต่างๆท่ีเกื้อหนุนท าให้มีนกัท่องเท่ียวแวะมาเท่ียวชมกนัเป็นจ านวนมาก รอบๆน ้าตกมีเคร่ืองเล่นซ่ึง
ใชธ้รรมชาติมาเป็นส่วนประกอบ สนุกสานกับกิจกรรมสุดพิเศษ!! การนั่งรถราง Roller Coaster ลงไปชมน ้าตก   

 
 
   



 

จากนั้น น าท่านเดินทางต่อไปยงั Làng Vũ Thị Coffee & Farmstay  คาเฟ่ชิคๆของเมืองดาลัด เป็นโลเคชั่นยอดฮิตที่
นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปเก๋ๆเช็คอินกัน และยงัมีเมนูของหวานและเคร่ืองดื่มแสนอร่อยมากมายให้ท่านได้
เลือกสรร และท่านจะไดช้มวิวทิวทศัน์ของเมืองดาลดัอย่างสวยงามอีกดว้ย 

   
 จากนั้น  น าท่าน ช้อปป้ิงตลาดไนท์บาร์ซ่าของเมืองดาลทั ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้นานาชนิด อาทิ ดอกไม,้ เส้ือกนัหนาว,

ผลไมฤ้ดูหนาวทั้งสดและแห้ง, ผกันานาชนิด, 
ขนมพ้ืนเมือง, กาแฟและชา เป็นตน้ 

ค ่า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! 
เมนูซุปหม้อไฟอติโชค + ไวน์แดงดาลัด 
เ ข้ า สู่ที่พั ก  TTC PREMIUM HOTEL ห รือ 
เที ยบ เ ท่ าระดับ  4 ด าว  ตามมาตรฐาน
เวียดนาม(โรงแรมที่ระบุในรายการทวัร์เป็น
เพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองต้น เ ท่านั้ น  
ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเขา้พกั
จะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 
 

วันทีส่อง นั่งกระเช้าไฟฟ้า • วดัตั๊กลัม • Crazy House • ร้านโอทอป • โบสถ์โดเมนเดมารี • สวนดอกไม้ไฮเดรนเยยี •  

                       Light Garden          (เช้า/กลางวนั/เย็น) 
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จากนั้น  น าท่านเที่ยวชม พระราชวังฤดูร้อนบ๋าวได๋ (DinhBao Dai)ของจกัรพรรดิองค์สุดทา้ยของเวียดนามประทบัของ

กษตัริยเ์บ๋าได๋จกัรพรรดิองคสุ์ดทา้ยของประเทศเวียดนามในยามที่พระองคเ์สด็จแปรพระราชฐานมา ณ เมืองดาลดั 
ท่ีน่ีนบัว่าเป็นพระราชวงัหลงัสุดทา้ยท่ีสร้างขึ้นในสมยัฝรั่งเศสเรืองอ านาจอีกดว้ย!! น าท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิว
ทิวทศัน์เมืองดาลดัจากมุมสูงและน าท่านไหวพ้ระที่วัดตั๊กลัม (Truc Lam)วดัพุทธในนิกายเซน (ZEN)แบบญี่ปุ่ น 
ภายในวดัตกแต่งสวยงามดว้ยสวนดอกไม ้ 



 

    
จากนั้น  น าท่านเขา้ชม บ้านเพีย้น (Crazy House)บา้นสไตลแ์ปลกๆที่ออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนที่ 2 ของ

เวียดนาม ซ่ึงเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรั่งเศสโดยไดแ้รงบนัดาลใจจากนิยายเร่ืองดงั “Alice inWonderland” 

จากนั้น น าท่านช้อปป้ิงท่ี ร้านโอทอป โดยในร้านจะจดัจ าหน่ายสินคา้พ้ืนเมือง เช่นชาดอกอติโชค, ผลไมอ้บแห้ง
แบบต่างๆ, ไวน์แดงเมืองดาลดั และอ่ืนๆอีกมากมาย 

     
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น  น าท่านสู่ โบสถ์โดเมนเดมารี (Domaine De Marie Church) หรือเราจะเรียกกันว่า “โบสถ์สีชมพู” เป็นโบสถ์

โรมนัคาทอลิก เป็นสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสผสมกับเวียดนาม เป็นอาคารสูง 2 ชั้น สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1940 โดย
โบสถแ์ห่งน้ีจะมีแม่ชีคอยดูแลอยู่และมีแม่ชีท่ีด าเนินการให้การศึกษาแก่เด็กในพ้ืนท่ี เป็นโบสถท์ี่ส าคญัทางศาสนา
คริสต ์จุดเด่นของโบสถแ์ห่งน้ีคือทาดว้ยสีชมพูพาสเทลทั้งหมด  

จากนั้น น าท่านชม สวนดอกไม้ไฮเดรนเยียท่ีเบ่งบานอยู่เต็มพ้ืนท่ี ซ่ึงถือว่าสวนไฮเดรนเยียแห่งน้ีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอนัดบั
ตน้ๆที่ดึงดูดนกัท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยี่ยมชมไดเ้ป็นอย่างดี และให้ท่านเพลิดเพลินเก็บภาพความประทบัใจตาม
อธัยาศยั  

  
 

 
 



 

จากนั้น  น าท่านชมความสวยงามของ สวนแห่งแสงที่ดาลัด (Lumiere Light Garden)  ตอนน้ีดาลดัเพ่ิงจะปรากฎตวัใน
รูปแบบการแสดงแสงท่ีทนัสมยัที่สุดแห่งหน่ึง Lumiere Dalat สวนแห่งแสง ไดรู้้จกัที่เป็น “หอศิลป์ ศูนยร์วมความ
บนัเทิง” แห่งแรกในเวียดนามท่ีมีพ้ืนท่ีรวมกว่า 2,000 ตารางเมตร ผูเ้ขา้ร่วมสามารถโตต้อบโดยตรงและสัมผสักับ
กิจกรรมในแต่ละห้องและสามารถบนัทึกคลิปหรือถ่ายรูปเป็นที่ระลึก โดยมีห้องต่าง ๆ เช่น การผจญภยัในจกัรวาล 
,ห้องหลอกลวงความจริง, บ้านบอลยกัษ์ใหญ่ , เขาวงกตแสง ,หันหลังกลับด้วยตะเกียงวิเศษ ฯลฯ จุดหมาย
ปลายทางท่ีไม่ควรพลาดส าหรับผูม้าเยือนเมืองดาลดั 

 
เย็น  บริการอาหารเย็น แบบ BBQ BUFFET 

    



 

เข้าสู่ที่พกั โรงแรม TTC PREMIUM HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว มาตรฐานเวยีดนาม 
(โรงแรมท่ีระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ี
เขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 

วันทีส่าม  นั่งรถม้าชมเมือง • จตัุรัสลามเวียน • ทะเลสาบซวนฮวาง • Cối Xay Gió Bakery     (เช้า/ขนมปังบ๋ันหมี่/-) 
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จากนั้น น าท่านนั่งรถม้าชมเมืองดาลดั ณ จัตุรัสลามเวียน ลานคนเดินที่มีพ้ืนท่ีรวม 72,000 ตารางเมตร เป็นศูนยก์ลางของ

วยัรุ่นหรือจุดนดัพบของคนเวียดนามท่ีจะมาท ากิจกรรมต่างๆร่วมกนั จุดเด่นของลานแห่งน้ีคือมีสถาปัตยกรรมเด่น 
ๆ 2 อย่างคือ The Giant Wild Sunflowers ตั้งตระหง่านอยู่ โดยสร้างเป็นโดมดอกทานตะวนั โดยด้านล่างจะมี
ห้าง BIG C เปิดให้บริการอยู่ และโดมที่สองคือ The Giant  Artichoke  สร้างเป็นโดมดอกอาร์ติกโชคซ่ึงเป็น
ดอกไมป้ระจ าเมืองดาลดั ซ่ึงภายในจะเป็นร้านกาแฟน่ารักๆที่มีช่ือว่า Doha Café และท่านยงัสามารถมองเห็น
ทะเลสาบซวนฮวาง (Xuan Huong Lake) ไดจ้ากมุมน้ีอีกดว้ย   

   
 

   
 
จากนั้น  น าท่านสู่ ร้านขนมปังบั๋นหมี่ Cối Xay Gió ท่ีขึ้นช่ือว่าเป็นร้านขายบัน๋หม่ีท่ีอร่อยมาก ๆ แห่งหน่ึงในเมืองดาลดั 

ขนมปังบัน๋หม่ีนั้น ถือก าเนิดในเวียดนาม แต่โด่งดงัเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลก โดยเฉพาะท่ีประเทศฝรั่งเศสชาติท่ีเคยเป็น 
“เจ้าเขา้ครอง” ของเวียดนาม ในอดีต บาแก็ตต์ หรือขนมปังฝรั่งเศส ตน้คิดเป็นของคนฝรั่งเศสก็จริง แต่คิดขึ้น



 

เพราะใน “อูนิออง อินโดชินัวส์” อินโดจีนของฝรั่งเศส เพื่อเป็นเสบียงให้กับทหารที่ปฏิบตัิหน้าที่ในอาณานิคม
แห่งน้ี ตามค าบอกเล่าของ “เอริกา ปีเตอร์ส” นกัประวตัิศาสตร์อาหารระดบัด๊อกเตอร์ชาวอเมริกนั 

   
เที่ยง บริการขนมปังบั๋นหมี่แซนวิชเวียดนามสไตล์ฝร่ังเศส ท่านละ 1 ช้ิน 
ไดเ้วลาสมควร   น าท่านเดินทางสู่สนามบินดาลดั 
13.35 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเวียตเจ็ทแอร์ เที่ยวบินที่ VZ 941 
15.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

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

1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบนิ,สายการบินยกเลิกบิน , การเปลี่ยนแปลงไฟล์ท
บินรวมถึงเวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถกูปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจาก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ หรือ สภาพอากาศแปรปรวน หรือ เกดิ
เหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ การปิดของสถานที่ท่องเทีย่วต่างๆรวมถึงร้านอาหารโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซ่ึงอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ (ซ่ึงลกูค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

2. อาหารท้องถิ่น รูปแบบ วัตถุดบิและรสชาติจะเป็นไปตามรสนิยมของคนท้องถิ่น ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในรสชาติของ
อาหาร 

3. โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพยีงโรงแรมที่น าเสนอเบือ้งต้นเท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะ
เป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน 

4. ลูกค้าจะต้องปฎบิัติตามกฎระเบยีบข้อบังคบัของสถานที่ท่องเทีย่วต่างๆ เพือ่ประโยชน์ของท่านเองและบุคคลอื่น 
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตัิเหตทุี่เกดิจากความ

ประมาทของนักท่องเที่ยวเอง หรือ ในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 
6. รูปภาพในโปรแกรมเป็นรูปภาพเพือ่ใช้ประกอบการโฆษณาเท่านั้น 

 

**ทั้งน้ี ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางทุกหน้าอย่างถี่ถ้วน หากลูกค้าจ่ายเงินมัดจ าแล้ว  
ทางบริษัทฯจะถือว่าลูกค้ายอมรับในเง่ือนไขทั้งหมด** 



 

อัตราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

ตารางวันเดินทางราคาทัวร์เวียดนามใต้ เที่ยว 10 จุดเช็คอิน 3 วัน 2 คืน บิน VZ 

วันเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง จอยแลนด์ 
(ราคาไม่รวมต๋ัว) 

พักเดี่ยว 

12 – 14 ก.พ.63 24 9,900 9,900 8,900 7,900 2,500 

18 – 20 ก.พ.63  24 7,900 7,900 6,900 5,900 2,500 

22 – 24 ก.พ.63 24 9,900 9,900 8,900 7,900 2,500 

25 – 27 ก.พ.63 24 8,900 8,900 7,900 6,900 2,500 

02 – 04 มี.ค.63 24 5,999 5,999 5,999 5,900 2,500 

09 – 11 มี.ค.63 24 5,999 5,999 5,999 5,900 2,500 

04 – 06 เม.ย.63 24 9,900 9,900 8,900 7,900 2,500 

11 – 13 เม.ย.63 24 11,900 11,900 10,900 9,900 2,500 

26 – 28 เม.ย.63 24 8,900 8,900 7,900 6,900 2,500 

04 – 06 พ.ค.63 24 7,900 7,900 6,900 5,900 2,500 

08 – 10 พ.ค.63 24 7,900 7,900 6,900 5,900 2,500 

02 – 04 มิ.ย.63 24 8,900 8,900 7,900 6,900 2,500 

06 – 08 มิ.ย.63 24 7,900 7,900 6,900 5,900 2,500 

26 – 28 มิ.ย.63 24 8,900 8,900 7,900 6,900 2,500 

03 – 05 ก.ค.63 24 9,900 9,900 8,900 7,900 2,500 

05 – 07 ก.ค.63 24 9,900 9,900 8,900 7,900 2,500 

26 – 28 ก.ค.63 24 9,900 9,900 8,900 7,900 2,500 

01 – 03 ส.ค.63 24 9,900 9,900 8,900 7,900 2,500 

10 – 12 ส.ค.63 24 8,900 8,900 7,900 6,900 2,500 

21 – 23 ส.ค.63 24 9,900 9,900 8,900 7,900 2,500 

27 – 29 ส.ค.63 24 9,900 9,900 8,900 7,900 2,500 

03 – 05 ก.ย.63  24 9,900 9,900 8,900 7,900 2,500 

12 – 14 ก.ย.63 24 9,900 9,900 8,900 7,900 2,500 

25 – 27 ก.ย.63 24 9,900 9,900 8,900 7,900 2,500 



 

01 – 03 ต.ค.63 24 10,900 10,900 9,900 8,900 2,500 

08 – 10 ต.ค.63 24 10,900 10,900 9,900 8,900 2,500 

12 – 14 ต.ค.63 24 8,900 8,900 7,900 6,900 2,500 

16 – 18 ต.ค.63 24 10,900 10,900 9,900 8,900 2,500 

21 – 23 ต.ค.63 24 9,900 9,900 8,900 7,900 2,500 

22 – 24 ต.ค.63 24 10,900 10,900 9,900 8,900 2,500 
 
 

**ราคา INFANT (อายุไม่ถงึ 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลบั) ท่านละ 3,000 บาท อัตรานี้รวมรายการทัวร์และตั๋วเคร่ืองบินแล้ว** 
 

 

อัตราค่าบริการรวม 
✓ ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
✓ ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพกัห้องเดี่ยว) 
✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
✓ ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบ ุ
✓ ค่าไกด์ท้องถิน่และหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตามรายการ 
✓ ประกันอบุัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

✓ ภาษีน ้ามนัและภาษีตั๋วทุกชนดิ(สงวนสิทธเิกบ็เพิ่มหากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 
✓ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนยีมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่มพเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินบิาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภยัทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกู
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและต่างประเทศซ่ึง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขบัรถ,ผู้ช่วยคนขบัรถ 900บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน ้าใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคับทปิค่ะ) 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ังและการยกเลิกทัวร์ 
การจองทัวร์ : 



 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 10,000 บาท ส่วนทีเ่หลอืช าระทันทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า 
20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดนิทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดนิทาง 30 วนั) 

• กรุณาช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน ในกรณีที่ค่าทัวร์มีราคา ต ่ากว่า 10,000 บาท  

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด  

• ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจ าทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

• ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 
• ยกเลิกหรือเลือ่นการเดนิทางต้องท าก่อนการเดนิทาง 60 วนั บริษัทฯจะคืนเงินค่ามดัจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุด

เทศกาล,วันหยุดนักขตัฤกษ์ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

• ยกเลิกการเดนิทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมดัจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

• ยกเลิกการเดนิทางหลงัช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงนิค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

กรณีเจ็บป่วย :  
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท าการเลื่อน            

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตาม
ความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

เง่ือนไขอื่น ๆ :  
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้ เดินทางจ านวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผู้ เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ เลื่อนวันเดินทาง 
หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

• กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออก
ตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ  ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า  – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  



 

➢ เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดนิทางเป็น
ส าคัญ 

➢ หนังสือเดนิทางต้องมอีายกุารใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ท่องเที่ยว
เท่านั้น (หนงัสือเดินทางต้องมอีายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายเุหลอืไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบนิ,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนดัหยดุ
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภยัพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลกูค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจากอบุัติเหตุ
ในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลกูค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีที่เกดิเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของ
บริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อย
แล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอบุัตเิหตุที่เกดิจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมใิห้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

➢ ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคนืเงินและไม่สามารถเปลีย่น
ช่ือได้ 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมดัจ ากับสายการบนิหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเทีย่วบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

➢ ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน ้า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราป๊ัมลายการ์ตูน ที่ไม่ใช่
การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกคร้ัง หาก ตม.ปฎิเส
ธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดงันั้น ท่านต้องท า
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

➢ กรณีม ี“คดีความ” ที่ไม่อนญุาตใิห้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษทัฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 



 

➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมใีบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได้ รวมถงึรายละเอียด
อายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ดังกล่าว คือ ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัท
ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดังกล่าวแล้ว 

➢ อาหารที่ประเทศเวียดนาม ได้รับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและอาหารทะเลก็จะ
เป็นขนาดของตามประเทศเวียดนาม  

 

รายละเอียดห้องพักที่ประเทศเวียดนาม                                                            
➢ ห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้องเดีย่ว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room)  
ห้องพกัแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1เตียงใหญ่กับ 1 เตียงเสริม 
➢ โรงแรมในเวียดนามห้องทีเ่ป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน ้าบางโรงแรมแต่ละช้ันจะมีเพียงไม่กี่
ห้องซ่ึง  ในกรณีมาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพกัอาจจะไม่ได้ติดกันและอาจจะได้คนละช้ันและบางโรงแรมอาจจะไม่
มีลิฟต์ซ่ึงขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


