
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

                                                                                                                                                                 (-/กลางวัน/เยน็) 
08.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการเวยีตเจท็แอร์  ประตู 3 

Viet Jet Airโดยมีเจา้หนา้ท่ีอ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
11.10 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองดาลดั โดยเทีย่วบิน VZ 940 

 

 
12.55 น. เดินทางถึง สนามบินเลียนคังLien Khuong ดาลัด 

ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้
(เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) เดิน
ทางเขา้สู่เมืองดาลัดซ่ึงเป็นเมืองท่ีถูกกล่าวขานว่า
เป็นเมืองแห่ง “ปารีสตะวนัออก” เมืองแห่งดอกไม ้
เมืองแห่งดอกไมผ้ลิ เมืองแห่งความรัก “ ท่านจะได้
สมัผสักบับรรยากาศอนัหนาวเยน็ เพราะเมืองน้ีอยู่
บนเขาสูงถึง 1500 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล เลยได้
เป็นสถานท่ีพกัร้อนของชาวฝร่ังเศส ตั้งแต่สมัย



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาณานิคมฝร่ังเศสเป็น 100 ปี แลว้ ท่านจะไดส้ัมผสักบัธรรมชาติสวยงามชมสถาปัตยกรรมแบบทั้งสมยัเก่าและ
สมยัใหม่ลอ้มรอบดว้ยทิวทศัน์สน เป็นหมู่บา้นท่ีเต็มไปดว้ยสีสันสวยงาม หลายหลากสีเหมือนลูกกวาดเป็นเมือง
แห่งโรแมนติคเหมาะส าหรับคู่รักหรือท่านท่ีตอ้งการไปพกัในเมืองท่ีสงบ บรรยากาศดีๆ ดาลทัอากาศจะหนาว
ตลอดทั้งปีโดยเฉพาะ ช่วงเดือน ตุลาคม – มีนาคม จะมีการจดัเทศกาลดอกไม ้ทุกๆเดือน ธนัวาคมของทุกปี บาง
เดือนท่านจะเห็นดอก ซากุระท่ีเมืองดาลดั 

13.30 น. บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่น า้ตกดาลนัลา (Dalanla Waterfall) ซ่ึงเป็นน ้ าตกท่ีขนาดไม่ใหญ่มาก แต่สวยงามมากเน่ืองจาก

สภาพแวดลอ้มต่างๆท่ีเก้ือหนุนท าใหมี้นกัท่องเท่ียวแวะมาเท่ียวชมกนัเป็นจ านวนมาก รอบๆน ้ าตกมีเคร่ืองเล่นซ่ึง
ใชธ้รรมชาติมาเป็นส่วนประกอบ สนุกสานกบักจิกรรมสุดพเิศษ!! การนั่งรถราง Roller Coaster ลงไปชมน ้ าตก   

   
จากนั้น น าท่านเดินทางต่อไปยงั Làng Vũ Thị Coffee & Farmstay  คาเฟ่ชิคๆของเมืองดาลดั เป็นโลเคชั่นยอดฮิตท่ี

นักท่องเท่ียวนิยมมาถ่ายรูปเก๋ๆเช็คอินกัน และยงัมีเมนูของหวานและเคร่ืองด่ืมแสนอร่อยมากมายให้ท่านได้
เลือกสรร และท่านจะไดช้มวิวทิวทศัน์ของเมืองดาลดัอยา่งสวยงามอีกดว้ย 

   



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากนั้น  น าท่าน ช้อปป้ิงตลาดไนท์บาร์ซ่าของเมืองดาลทั ให้
ท่านได้เลือกซ้ือสินคา้นานาชนิด อาทิ ดอกไม,้ เส้ือ
กนัหนาว,ผลไมฤ้ดูหนาวทั้งสดและแห้ง, ผกันานา
ชนิด, ขนมพ้ืนเมือง, กาแฟและชา เป็นตน้ 

ค า่  บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  
พเิศษ!! เมนูซุปหม้อไฟอตโิชค + ไวน์แดงดาลดั 
เข้าสู่ที่พกั TTC PREMIUM HOTEL หรือเทียบเท่า
ระดับ 4 ดาว ตามมาตรฐานเวยีดนาม 
(โรงแรมท่ีระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 

วันทีส่อง น่ังกระเช้าไฟฟ้า • วดัตัก๊ลมั • Crazy House • ร้านโอทอป • โบสถ์โดเมนเดมารี • สวนดอกไม้ไฮเดรนเยยี •  

                       Light Garden          (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จากนั้น  น าท่านเท่ียวชม พระราชวังฤดูร้อนบ๋าวได๋ (DinhBao Dai)ของจกัรพรรดิองคสุ์ดทา้ยของเวียดนามประทบัของ

กษตัริยเ์บ๋าได๋จกัรพรรดิองคสุ์ดทา้ยของประเทศเวียดนามในยามท่ีพระองคเ์สด็จแปรพระราชฐานมา ณ เมืองดาลดั 
ท่ีน่ีนบัว่าเป็นพระราชวงัหลงัสุดทา้ยท่ีสร้างข้ึนในสมยัฝร่ังเศสเรืองอ  านาจอีกดว้ย!! น าท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิว
ทิวทศัน์เมืองดาลดัจากมุมสูงและน าท่านไหวพ้ระท่ีวดัตั๊กลมั (Truc Lam)วดัพุทธในนิกายเซน (ZEN)แบบญ่ีปุ่น 
ภายในวดัตกแต่งสวยงามดว้ยสวนดอกไม ้ 

    
จากนั้น  น าท่านเขา้ชม บ้านเพีย้น (Crazy House)บา้นสไตลแ์ปลกๆท่ีออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนท่ี 2 ของ

เวียดนาม ซ่ึงเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝร่ังเศสโดยไดแ้รงบนัดาลใจจากนิยายเร่ืองดงั “Alice inWonderland” 

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



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

โรมนัคาทอลิก เป็นสถาปัตยกรรมแบบฝร่ังเศสผสมกบัเวียดนาม เป็นอาคารสูง 2 ชั้น สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1940 โดย
โบสถแ์ห่งน้ีจะมีแม่ชีคอยดูแลอยู่และมีแม่ชีท่ีด  าเนินการใหก้ารศึกษาแก่เด็กในพ้ืนท่ี เป็นโบสถท่ี์ส าคญัทางศาสนา
คริสต ์จุดเด่นของโบสถแ์ห่งน้ีคือทาดว้ยสีชมพูพาสเทลทั้งหมด  

จากนั้น น าท่านชม สวนดอกไม้ไฮเดรนเยยีท่ีเบ่งบานอยูเ่ต็มพ้ืนท่ี ซ่ึงถือว่าสวนไฮเดรนเยยีแห่งน้ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอนัดบั
ตน้ๆท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหเ้ดินทางมาเยี่ยมชมไดเ้ป็นอยา่งดี และให้ท่านเพลิดเพลินเก็บภาพความประทบัใจตาม
อธัยาศยั  

  
 

จากนั้น  น าท่านชมความสวยงามของ สวนแห่งแสงที่ดาลัด (Lumiere Light Garden)  ตอนน้ีดาลดัเพ่ิงจะปรากฎตวัใน
รูปแบบการแสดงแสงท่ีทนัสมยัท่ีสุดแห่งหน่ึง Lumiere Dalat สวนแห่งแสง ไดรู้้จกัท่ีเป็น “หอศิลป์ ศูนยร์วมความ
บนัเทิง” แห่งแรกในเวียดนามท่ีมีพ้ืนท่ีรวมกว่า 2,000 ตารางเมตร ผูเ้ขา้ร่วมสามารถโตต้อบโดยตรงและสมัผสักบั
กิจกรรมในแต่ละหอ้งและสามารถบนัทึกคลิปหรือถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก โดยมีหอ้งต่างๆ เช่น การผจญภยัในจกัรวาล 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,ห้องหลอกลวงความจริง, บ้านบอลยกัษ์ใหญ่ , เขาวงกตแสง ,หันหลงักลบัด้วยตะเกียงวิเศษ ฯลฯ จุดหมาย
ปลายทางท่ีไม่ควรพลาดส าหรับผูม้าเยอืนเมืองดาลดั 

 
เยน็  บริการอาหารเยน็ แบบ BBQ BUFFET 

    



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

วันทีส่าม  น่ังรถม้าชมเมือง • จัตุรัสลามเวียน • ทะเลสาบซวนฮวาง • Cối Xay Gió Bakery     (เช้า/ขนมปังบัน๋หมี่/-) 
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จากนั้น น าท่านนั่งรถม้าชมเมืองดาลดั ณ จตุัรัสลามเวียน ลานคนเดินท่ีมีพ้ืนท่ีรวม 72,000 ตารางเมตร เป็นศูนยก์ลางของ

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

   
 

   
 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้น  น าท่านสู่ ร้านขนมปังบั๋นหมี ่Cối Xay Gió ท่ีข้ึนช่ือว่าเป็นร้านขายบัน๋หม่ีท่ีอร่อยมากๆแห่งหน่ึงในเมืองดาลดั ขนม
ปังบัน๋หม่ีนั้น ถือก าเนิดในเวียดนาม แต่โด่งดงัเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลก โดยเฉพาะท่ีประเทศฝร่ังเศสชาติท่ีเคยเป็น “เจา้
เขา้ครอง” ของเวียดนาม ในอดีต บาแก็ตต ์หรือขนมปังฝร่ังเศส ตน้คิดเป็นของคนฝร่ังเศสก็จริง แต่คิดข้ึนเพราะใน 
“อูนิออง อินโดชินวัส์” อินโดจีนของฝร่ังเศส เพ่ือเป็นเสบียงใหก้บัทหารท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในอาณานิคมแห่งน้ี ตามค า
บอกเล่าของ “เอริกา ปีเตอร์ส” นกัประวติัศาสตร์อาหารระดบัด๊อกเตอร์ชาวอเมริกนั 

   
เที่ยง บริการขนมปังบั๋นหมีแ่ซนวชิเวยีดนามสไตล์ฝร่ังเศส ท่านละ 1 ช้ิน 
ไดเ้วลาสมควร   น าท่านเดินทางสู่สนามบินดาลดั 
13.35 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสายการบินเวยีตเจท็แอร์ เที่ยวบินที่ VZ 941 
15.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

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

1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบนิ,สายการบินยกเลกิบิน , การเปลีย่นแปลงไฟล์ท
บินรวมถึงเวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจาก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ หรือ สภาพอากาศแปรปรวน หรือ เกดิ
เหตุภัยพบิัตทิางธรรมชาต ิการปิดของสถานที่ท่องเทีย่วต่างๆรวมถึงร้านอาหารโดยมไิด้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซ่ึงอยู่
นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ (ซ่ึงลกูค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

2. อาหารท้องถิ่น รูปแบบ วตัถุดบิและรสชาตจิะเป็นไปตามรสนิยมของคนท้องถิ่น ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในรสชาตขิอง
อาหาร 

3. โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพยีงโรงแรมที่น าเสนอเบ้ืองต้นเท่านั้น ซ่ึงอาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพกัจะ
เป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากนั 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ลูกค้าจะต้องปฎบิัตติามกฎระเบยีบข้อบังคบัของสถานที่ท่องเทีย่วต่างๆ เพ่ือประโยชน์ของท่านเองและบุคคลอ่ืน 
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกดิอุบตัเิหตุที่เกดิจากความ

ประมาทของนักท่องเที่ยวเอง หรือ ในกรณทีี่กระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 
6. รูปภาพในโปรแกรมเป็นรูปภาพเพ่ือใช้ประกอบการโฆษณาเท่านั้น 

 

**ทั้งนี้ ก่อนตดัสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางทุกหน้าอย่างถี่ถ้วน หากลูกค้าจ่ายเงนิมัดจ าแล้ว  
ทางบริษัทฯจะถือว่าลูกค้ายอมรับในเง่ือนไขทั้งหมด** 

 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

ตารางวนัเดนิทางราคาทัวร์เวยีดนามใต้ เที่ยว 10 จุดเช็คอนิ 3 วนั 2 คืน บิน VZ 

วนัเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตยีง จอยแลนด์ 
(ราคาไม่รวมต๋ัว) 

พกัเดี่ยว 

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 9,900 9,900 8,900 7,900 2,500 

09 – 11 มี.ค.63 24 9,900 9,900 8,900 7,900 2,500 

04 – 06 เม.ย.63 24 10,900 10,900 9,900 8,900 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 9,900 9,900 8,900 7,900 2,500 

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

02 – 04 มิ.ย.63 24 9,900 9,900 8,900 7,900 2,500 

06 – 08 มิ.ย.63 24 9,900 9,900 8,900 7,900 2,500 

26 – 28 มิ.ย.63 24 9,900 9,900 8,900 7,900 2,500 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03 – 05 ก.ค.63 24 10,900 10,900 9,900 8,900 2,500 

05 – 07 ก.ค.63 24 10,900 10,900 9,900 8,900 2,500 

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

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

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

21 – 23 ส.ค.63 24 10,900 10,900 9,900 8,900 2,500 

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

03 – 05 ก.ย.63  24 10,900 10,900 9,900 8,900 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 (อายไุม่ถงึ 2 ปี บริบูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ท่านละ 3,900 บาท อตัรานีร้วมรายการทัวร์และตัว๋เคร่ืองบินแล้ว** 
 
 

อัตราค่าบริการรวม 
 ตัว๋เคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตัว๋ 
 ที่พกัโรงแรมตามรายการ 2 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่เงินพกัห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิน่และหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตามรายการ 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ประกนัอบุัตเิหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตวัและไม่คุ้มครองโรคประจ าตวัของผู้เดินทาง 

 ภาษีน า้มนัและภาษีตัว๋ทุกชนดิ(สงวนสิทธเิกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนยีมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาต ิ

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาท ิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มนิบิาร์,ซักรีดทีไ่ม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัตภัิยทางธรรมชาต,ิการประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและต่างประเทศซ่ึง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขบัรถ,ผู้ช่วยคนขบัรถ 900บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ังและการยกเลิกทัวร์ 
การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมดัจ า 5,000 บาท ส่วนทีเ่หลือช าระทันทก่ีอนการเดินทาง 30 วนั 
มฉิะนั้นถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิ  

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามดัจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนักขัตฤกษ์ 

ยกเลกิก่อนการเดินทาง 60 วนั จะคืนเงินค่ามดัจ าให้ทั้งหมด  

 ยกเลกิน้อยกว่า 45 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยดึเงินมดัจ าทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลกิน้อยกว่า 30 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เกบ็เงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

กรณียกเลิก : (ตดักรุ๊ป) 
 ยกเลกิหรือเล่ือนการเดนิทางต้องท าก่อนการเดนิทาง 60 วนั บริษัทฯจะคืนเงินค่ามดัจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีนัหยุด

เทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ยดึเงินมดัจ าโดยไม่มเีง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดนิทางภายใน 60 วนั ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยดึเงินมดัจ าโดยไม่มเีง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดนิทางหลงัช าระเตม็จ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เกบ็เงนิค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มเีง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีเจบ็ป่วย :  
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท าการเล่ือน            

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตาม
ความเป็นจริง 

 ในกรณเีจบ็ป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณ ี

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะ
เดียวกนั บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

 คณะผู้ เดินทางจ านวน 15 ท่านขึน้ไป จงึออกเดินทาง  ในกรณทีี่มผีู้ เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เล่ือนวันเดินทาง 
หรือ ยกเลกิการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรณทีี่ท่านต้องออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออก
ตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณ ีถ้าท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลีย่นเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

รายละเอียดเพิม่เตมิ 
 บริษัทฯมสิีทธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดนิทางเป็น

ส าคญั 
 หนังสือเดนิทางต้องมอีายกุารใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มจุีดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยว

เท่านั้น (หนงัสือเดินทางต้องมอีายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายเุหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบนิ,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนดัหยดุ
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัตทิางธรรมชาต(ิซ่ึงลกูค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ได้เกดิจากอบุัตเิหตุ
ในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลกูค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของ
บริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อย
แล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอบุัตเิหตุที่เกดิจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีี่กระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมใิห้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณทีี่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลีย่น
ช่ือได้ 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที่ต้องการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเทีย่วบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มกีารคืนเงนิมดัจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 ในกรณขีอง PASSPORT นั้น จะต้องไม่มกีารช ารุด เปียกน า้ การขดีเขยีนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราป๊ัมลายการ์ตูน ที่ไม่ใช่
การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกคร้ัง หาก ตม.ปฎิเส
ธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้าเปลีย่นไป ดงันั้น ท่านต้องท า
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

 กรณมี ี“คดีความ” ที่ไม่อนุญาตใิห้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษทัฯจะไม่
รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณ ี“หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมใีบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได้ รวมถงึรายละเอยีด
อายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามน้ันจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ดงักล่าว คือ ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดงักล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิม่ ทางบริษทั
ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดงักล่าวแล้ว 

 อาหารที่ประเทศเวยีดนาม ได้รับอทิธิพลมาจากจนี โดยรสชาตจิะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจดัและอาหารทะเลกจ็ะ
เป็นขนาดของตามประเทศเวยีดนาม  

 

รายละเอียดห้องพกัที่ประเทศเวยีดนาม                                                            
 ห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั ห้องเดีย่ว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room)  
ห้องพกัแต่ละประเภทอาจจะไม่ตดิกนัและบางโรงแรมอาจจะไม่มห้ีองพกัแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงเสริม 
 โรงแรมในเวยีดนามห้องทีเ่ป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มขีนาดกะทดัรัต และไม่มอ่ีางอาบน า้บางโรงแรมแต่ละช้ันจะมเีพยีงไม่กี่
ห้องซ่ึง  ในกรณมีาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพกัอาจจะไม่ได้ตดิกนัและอาจจะได้คนละช้ันและบางโรงแรมอาจจะไม่
มลีฟิต์ซ่ึงขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ 
 

** ก่อนตดัสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจงึมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง**  


