
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
08.00 น. พร๎อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์สายการบินเวียตเจ็ทแอร์ 

VIETJET (VZ) โดยมีเจ๎าหน๎าที่อํานวยความสะดวกแกํทุกทําน 

 

 
11.15 น. ออกเดินทางสูํเมืองดาลัด โดยเที่ยวบิน VZ 940 (ไม่รวมค่าอาหาร+เครื่องดื่มบนเครื่องขาไป-กลับ) 

12.55 น. เดินทางถึง สนามบินเลียนคังLien Khuong ดาลัด ผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมืองเป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว (เวลา

ท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) เดินทางเข๎าสูํเมืองดาลัดซึ่งเป็นเมืองที่ถูกกลําวขานวําเป็นเมืองแหํง 

“ปารีสตะวันออก” เมืองแหํงดอกไม ๎เมืองแหํงดอกไม๎ผลิ เมืองแหํงความรัก “ ทํานจะได๎สัมผัสกับบรรยากาศอัน

หนาวเย็น เพราะเมืองนี้อยูํบนเขาสูงถึง 1500 เมตรจากระดับน้ําทะเล เลยได๎เป็นสถานที่พักร๎อนของชาวฝรั่งเศส 

ตั้งแตํสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสเป็น 100 ปี แล๎ว ทํานจะได๎สัมผัสกับธรรมชาติสวยงามชมสถาปัตยกรรมแบบทั้ ง

วันแรก สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • ดะลัด เวียดนะม • Crazy House • Lumiere Light Garden   

          (-/บ๋ันหมี/่เย็น) 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมัยเกําและสมัยใหมํล๎อมรอบด๎วยทิวทัศน์สน เป็นหมูํบ๎านที่เต็มไปด๎วยสีสันสวยงาม เป็นเมืองแหํงโรแมนติค

เหมาะสําหรับทํานที่ต๎องการไปพักในเมืองที่สงบ บรรยากาศดีๆ ดาลัดอากาศจะหนาวตลอดทั้งปีโดยเฉพาะ ชํวง

เดือน ตุลาคม – มีนาคม  

** บริการขนมปังบ๋ันหม่ี Banhmi เป็นอาหารของเวียดนามหรือแซนวิชเวียดนาม** 

จากนั้น  นําทํานเข๎าชม บ้านเพี้ยน (Crazy House) บ๎านสไตล์แปลกๆที่ออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนที่  2 

ของเวียดนาม ซึ่งเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรั่งเศสโดยได๎แรงบันดาลใจจากนิยายเรื่องดัง  “Alice 

inWonderland” 

 

 

จากนั้น  นําทํานชมความสวยงามของ สวนแห่งแสงที่ดาลัด (Lumiere Light Garden)  ตอนนี้ดาลัดเพ่ิงจะปรากฎตัว

ในรูปแบบการแสดงแสงที่ทันสมัยที่สุดแหํงหนึ่ง Lumiere Dalat สวนแหํงแสง เป็น “หอศิลป์ ศูนย์รวมความ



 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันเทิง” แหํงแรกในเวียดนามที่มีพ้ืนที่รวมกวํา 2,000 ตารางเมตร ผู๎เข๎ารํวมสามารถโต๎ตอบโดยตรงและสัมผัส

กับกิจกรรมในแตํละห๎องและสามารถบันทึกคลิปหรือถํายรูปเป็นที่ระลึก โดยมีห๎องตํางๆ เชํน การผจญภัยใน

จักรวาล ,ห๎องหลอกลวงความจริง, บ๎านบอลยักษ์ใหญํ , เขาวงกตแสง ,หันหลังกลับด๎วยตะเกียงวิเศษ ฯลฯ อีก

หนึ่งจุดหมายปลายทางท่ีไมคํวรพลาดสําหรับผู๎มาเยือนเมืองดาลัด 

 

ค่ํา      บริการอาหารค่ํา ณ ร้านอาหาร  

จากนั้น  นําท่านเข้าที่พัก KINGS HOTEL 4* หรือเทียบเท่า ณ เมืองดาลัด มาตรฐานเวียดนาม 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นําเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรม

ที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  

 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้น นําทําน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวทิวทัศน์เมืองดาลัดจากมุมสูงและนําทํานไหว๎พระที่ วัดตั๊กลัม(Truc Lam)วัด

พุทธในนิกายเซน (ZEN) แบบญี่ปุ่น ภายในวัดตกแตํงสวยงามด๎วยสวนดอกไม๎  

 

วันทีส่อง น่ังกรฯเช้ะไฟฟ้ะ • วัดต๊ักลัม • น่ัง Roller Coaster • น้ะตกดะตันละ • เจดย์ีมังกร •   

สวนดอกไม้ไฮเดรนเยยี • โบสถ์โดเมนเดมะร ี• ตละดไนท์บะรซ่์ะ  (เช้ะ/กละงวัน/เย็น)

    



 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้น นําทํานเดินทางสูํ น้ําตกDATANLA ซึ่งเป็นน้ําตกที่ขนาดไมํใหญํมากแตํสวยงาม และสนุกสนานกับกิจกรรมสุด

พิเศษ!! ทุกท่านจะได้นั่ง ROLLER COASTER ลงไปชมน้ําตกทํานจะได๎รับประสบการณ์แปลกใหมํที่ไมํควร

พลาด 

  

กลางวัน     บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  

จากนั้น นําทําน ชมเจดีย์มังกร (Linh Phuoc Pagoda) “วัดลึงเฟือก” หรือดินแดนแหํงสวรรค์ เป็นวัดพุทธนิกายเซน 

ตกแตํงด๎วยศิลปะจากเซรามิค วิหารด๎านในสวยงามด๎วยเซรามิคหลากหลายสี มีหอระฆัง 7 ชั้นที่ถือวําสูงที่สุดใน

เวียดนาม ผนังด๎านบนมีภาพกิจกรรมฝาผนังเขียนพุทธประวัติของพระพุทธเจ๎า ตั้งแตํประสูติ ตรัสรู๎ ปรินิพพาน 

นอกจากนี้ ยั งมี เจ๎ าแมํกวนอิมปางยืนยกมือ

ประทานพรที่ทําจากดอกกระดาษขนาดใหญํให๎

ชาวพุทธได๎กราบไหว๎อีกด๎วย 

จากนั้น นําทํานชม สวนดอกไม้ไฮเดรนเยียที่เบํงบานอยูํ

เต็มพ้ืนที่  ซึ่งถือวําสวนไฮเดรนเยียแหํงนี้ เป็น

สถานที่ทํองเที่ยวอันดับต๎นๆที่ดึงดูดนักทํองเที่ยว

ให๎เดินทางมาเยี่ยมชมได๎เป็นอยํางด ีและให๎ทํานเพลิดเพลินเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จากนั้น นํ าทํ านสูํ  โบสถ์ โ ด เมน เดมารี 

(Domaine De Marie Church) 

หรือเราจะเรียกกันวํา  “โบสถ์สี

ชมพู” เป็นโบสถ์โรมันคาทอลิก เป็น

สถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสผสมกับ

เวียดนาม เป็นอาคารสูง  2 ชั้น 

สร๎างขึ้นในปี ค.ศ.1940 โดยโบสถ์

แหํงนี้จะมีแมํชีคอยดูแลอยูํและมีแมํชีที่ดําเนินการให๎การศึกษาแกํเด็กในพ้ืนที่  เป็นโบสถ์ที่สําคัญทางศาสนา

คริสต์ จุดเดํนของโบสถ์แหํงนี้คือทาด๎วยสีชมพูพาสเทลทั้งหมด    

ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ ร้านอาหาร พิเศษ!! ไวน์แดงดาลัด 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลังอาหารนําทําน ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า ให๎ทํานได๎เลือกซื้อสินค๎านานาชนิด อาทิ ดอกไม๎, เสื้อกันหนาว,

ผลไม๎ฤดูหนาวทั้งสดและแห๎ง, ผักนานาชนิด, ขนมพ้ืนเมือง, กาแฟและชา เป็นต๎น 

จากนั้น  นําท่านเข้าที่พัก KINGS HOTEL 4* หรือเทียบเท่า ณ เมืองดาลัด มาตรฐานเวียดนาม 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นําเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรม

ที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  

 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้น นําทํานถํายรูปเช็คอิน ณ จัตุรัสลามเวียน ลานคนเดินที่มีพ้ืนที่รวม 72,000 ตารางเมตร เป็นศูนย์กลางของวัยรุํน

หรือจุดนัดพบของคนเวียดนามที่จะมาทํากิจกรรมตํางๆรํวมกัน จุดเดํนของลานแหํงนี้คือมีสถาปัตยกรรมเดํน ๆ 

2 อยํางคือ The Giant Wild Sunflowers ตั้งตระหงํานอยู ํโดยสร๎างเป็นโดมดอกทานตะวัน โดยด๎านลํางจะมี

ห๎าง BIG C เปิดให๎บริการอยูํ และโดมที่สองคือ The Giant  Artichoke  สร๎างเป็นโดมดอกอาร์ติกโชคซึ่งเป็น

ดอกไม๎ประจําเมืองดาลัด ทีซ่ึ่งภายในจะเป็นร๎านกาแฟนํารักๆที่มีชื่อวํา Doha Café และทํานยังสามารถมองเห็น

ทะเลสาบซวนฮวาง (Xuan Huong Lake) ได๎จากมุมนี้อีกด๎วย   

  

สมควรแก่เวลานําท่านเดินสู่สนามบินดาลัด 

วันทีส่ะม เช็คอิน Lam Vien Square • ทฯเลสะบซวนฮวะง • สนะมบินLien Khuong • สุวรรณภูมิ 

กรุงเทพฯ          (เช้ะ/-/-) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.40 น. ออกเดินทางสูํทําอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสายการบินเวียตเจ็ทแอร์ เที่ยวบินที่ VZ 941 

15.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร๎อมความประทับใจมิรู๎ลืม 

 
************************************************************************ 

 
อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

 

วันเดินทาง จํานวนต่อกรุ๊ป ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว 

02 – 04 ธ.ค. 65 30+1 10,999 9,999 3,000 

05 – 07 ธ.ค. 65 
*วันหยุด* 

30+1 10,999 9,999 3,000 

07 – 09 ธ.ค. 65 30+1 11,999 10,999 3,000 

09 – 11 ธ.ค. 65 
*วันรัฐธรรมนูญ* 

30+1 11,999 10,999 3,000 

12 – 14 ธ.ค. 65 
*ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ* 

30+1 10,999 9,999 3,000 

14 – 16 ธ.ค. 65 30+1 11,999 10,999 3,000 

16 – 18 ธ.ค. 65 30+1 11,999 10,999 3,000 

19 – 21 ธ.ค. 65 30+1 10,999 9,999 3,000 

21 – 23 ธ.ค. 65 30+1 11,999 10,999 3,000 

23 – 25 ธ.ค. 65 
*วันคริสต์มาส* 

30+1 14,999 13,999 4,500 

26 – 28 ธ.ค. 65 
*วันคริสต์มาส* 

30+1 14,999 13,999 4,500 

28 – 30 ธ.ค. 65 30+1 15,999 14,999 4,500 

30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 66 30+1 15,999 14,999 4,500 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

*เทศกาลปีใหม่ไทย* 

02 – 04 ม.ค. 66 30+1 10,999 9,999 3,000 

04 – 06 ม.ค. 66 30+1 10,999 9,999 3,000 

09 – 11 ม.ค. 66 30+1 10,999 9,999 3,000 

11 – 13 ม.ค. 66 30+1 10,999 9,999 3,000 

13 – 15 ม.ค. 66 30+1 11,999 10,999 3,000 

16 – 18 ม.ค. 66 30+1 10,999 9,999 3,000 

18 – 20 ม.ค. 66 
*ปีใหม่เวียดนาม/ตรุญจีน* 

30+1 13,999 12,999 5,500 

20 – 22 ม.ค. 66 
*ปีใหม่เวียดนาม/ตรุญจีน* 

30+1 14,999 13,999 5,500 

23 – 25 ม.ค. 66 
*ปีใหม่เวียดนาม/ตรุญจนี* 

30+1 15,999 14,999 5,500 

25 – 27 ม.ค. 66 
*หยุดยาวปีใหม่เวียดนาม* 

30+1 15,999 14,999 5,500 

27 – 29 ม.ค. 66 
*หยุดยาวปีใหม่เวียดนาม* 

30+1 15,999 14,999 5,500 

30 ม.ค. – 01 ก.พ. 66 30+1 9,999 9,999 3,000 

01 – 03 ก.พ. 66 30+1 9,999 9,999 3,000 

03 – 05 ก.พ. 66 30+1 11,999 10,999 3,000 

06 – 08 ก.พ. 66 30+1 10,999 9,999 3,000 

08 – 10 ก.พ. 66 30+1 10,999 9,999 3,000 

10 – 12 ก.พ. 66 30+1 11,999 10,999 3,000 

13 – 15 ก.พ. 66 30+1 11,999 10,999 3,000 

15 – 17 ก.พ. 66 30+1 11,999 10,999 3,000 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 – 19 ก.พ. 66 30+1 11,999 10,999 3,000 

20 – 22 ก.พ. 66 30+1 9,999 9,999 3,000 

22 – 24 ก.พ. 66 30+1 10,999 9,999 3,000 

24 – 26 ก.พ. 66 30+1 10,999 9,999 3,000 

27 ก.พ. – 01 มี.ค. 66 30+1 9,999 9,999 3,000 

01 – 03 มี.ค. 66 30+1 11,999 10,999 3,000 

03 – 05 มี.ค. 66 
*วันมาฆบูชา* 

30+1 11,999 10,999 3,000 

06 – 08 มี.ค. 66 
*ชดเชยวันมาฆบูชา* 

30+1 10,999 9,999 3,000 

08 – 10 มี.ค. 66 30+1 9,999 9,999 3,000 

10 – 12 มี.ค. 66 30+1 11,999 10,999 3,000 

13 – 15 มี.ค. 66 30+1 10,999 9,999 3,000 

15 – 17 มี.ค. 66 30+1 10,999 9,999 3,000 

17 – 19 มี.ค. 66 30+1 10,999 9,999 3,000 

20 – 22 มี.ค. 66 30+1 10,999 9,999 3,000 

22 – 24 มี.ค. 66 30+1 10,999 9,999 3,000 

 
**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,000 บาท  

อัตรานี้รวมรายการทัวร์และตั๋วเครื่องบินแล้ว** 
 

**โปรแกรมอาจมีการสลับสับเปลี่ยนหน้างานโดยคํานึงถึงประโยชน์ลูกค้าเป็นสําคัญ** 
 

**ราคา 9,999 เป็นราคาพิเศษ ไม่รวมกับโปรโมชั่นตัดกรุ๊ป และไม่รวมกับโปรโมชั่นอื่นๆ** 

อัตราค่าบริการรวม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร๎อมกรุ๏ป กรุงเทพฯ-ดาลัด-กรุงเทพฯ สายการบิน Vietjet (VZ) 

เป็นตั๋วหมูํคณะไมํสามารถเลื่อนวันเดินทางได๎ หากลูกค๎ามีความประสงค์ที่จะเลื่อนวันเดินทางหรืออยูํตํอไมํกลับพร๎อม

กรุ๏ปลูกค๎าจะต๎องทําการซื้อต๋ัวเครื่องบินใหมํเทํานั้น 

 ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห๎องละ 2-3 ทําน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว) 

 คําระวางน้ําหนักกระเป๋าไมํเกิน 20 กก.ตํอ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ตํอ 1 

ใบ 

 คําอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 น้ําดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ทําน 

 คําเข๎าชมสถานที่ตามรายการระบุ 

 คํารถโค๎ชรับ-สํงสถานที่ทํองเที่ยวตามรายการระบุ 

 คํามัคคุเทศก์ท๎องถิ่นและหัวหน๎าทัวร์นําเที่ยวคนไทย 

 ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่าง

การเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

- คําทําหนังสือเดินทางไทย และคําธรรมเนียมสําหรับผู๎ถือพาสปอร์ตตํางชาติ 

- คําน้ําหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวําสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมตํอทําน 

- คําใช๎จํายสํวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไมํได๎ระบุไว๎ใน

รายการ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

- คําใช๎จํายอันเกิดจากความลําช๎าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท๎วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไมํให๎ออกและเข๎าเมืองจากเจ๎าหน๎าที่ตรวจคนเข๎าเมืองและเจ๎าหน๎าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตํางประเทศซึ่ง

อยูํนอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

-  ภาษีมูลคําเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จําย 3% 

- หากหนํวยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ เวียดนามมีการปรับเปลี่ยนข๎อกําหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพ่ิมเติม และ/หรือ ขอ

เรียกตรวจโรคเพ่ิมเติม ทางผู๎เดินทางจะต๎องเป็นผู๎รับผิดชอบคําใช๎จํายสํวนเกิน 

- คําตรวจ RT-PCR กํอนเดินทาง 72 ชั่วโมง กํอนเดินทางเข๎าประเทศไทย สําหรับทํานที่ยังได๎รับวัคซีนไมํครบ 2 เข็ม หรือ 

ทํานที่ยังไมํได๎รับวัคซีน 

- คําทิปไกด์ท๎องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู๎ชํวยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ทําน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของ

ประเทศ) 

- คําทิปหัวหน๎าทัวร์ตามสินน้ําใจของทุกทํานคํะ(ไมํรวมในทิปไกด์ท๎องถิ่นและคนขับรถนะคะแตํไมํบังคับทิปคํะ) 

เงื่อนไขการสํารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์ 

 

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ลํวงหน๎า กํอนการเดินทาง พร๎อมชําระมัดจํา 5,000 บาท สํวนที่เหลือชําระทันทีกํอนการเดินทางไมํน๎อย

กวํา 21 วัน มิฉะนั้นถือวําทํานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ชํวงเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาชําระกํอนเดินทาง 

30 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๏ป) 

 ยกเลิกกํอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินคํามัดจําให๎ทั้งหมด โดยหักคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นจริง ยกเว๎นในกรณี

วันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกกํอนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินคํามัดจําให๎ทั้งหมด โดยหักคําใช๎จํายที่

เกิดข้ึนจริง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กํอนการเดินทาง หักคําทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไมํ

วํากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  

 ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วัน กํอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินคําทัวร์ทั้งหมดไมํวํากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๏ป) 

 ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต๎องทํากํอนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคํามัดจําให๎ทั้งหมด ยกเว๎นในกรณีวันหยุด

เทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจําโดยไมํมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจําโดยไมํมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินคําทัวร์ทั้งหมดโดยไมํมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไมํสามารถเดินทางได๎ ซึ่งจะต๎องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการ

เดินทางของทํานไปยังคณะตํอไป แตํทั้งนี้ทํานจะต๎องเสียคําใช๎จํายที่ไมํสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได๎ตามความ

เป็นจริง 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันกํอนลํวงหน๎าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

เงื่อนไขอ่ืน ๆ  

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเก็บคําใช๎จํายทั้ งหมด กรณีทํานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให๎คณะเดินทาง  

ไมํครบตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว๎ (20 ทํานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตํอทางบริษัทฯ และผู๎เดินทางอ่ืนที่

เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต๎องนําไปชําระคําเสียหายตําง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทําน 

 คณะผู๎เดินทางจํานวน 20 ทํานขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู๎เดินทางไมํถึง 20 ทําน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง 

หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ๎งให๎ทํานทราบลํวงหน๎า 10 วันกํอนการเดินทาง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กรณีท่ีทํานต๎องออกตั๋วภายใน เชํน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ๎าหน๎าที่ทุกครั้งกํอนทําการออก

ตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไมํได๎แจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า ทางบริษัทฯ จะไมํ

รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ๎าทํานออกตั๋วภายในโดยไมํแจ๎งให๎ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวํา

ทํานยอมรับในเงื่อนไขดังกลําว 

 กรณีผู๎เดินทางที่ต๎องการความชํวยเหลือเป็นพิเศษ เชํน การขอใช๎วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ๎งบริษัทฯ อยํางน๎อย 7 วัน

กํอนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแตํทํานจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไมํสามารถจัดการได๎ลํวงหน๎า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์

ในการเรียกเก็บคําใช๎จํายตามจริงที่เกิดข้ึนกับผู๎เดินทาง (ถ๎ามี) 

 กรณีใช๎หนังสือเดินทางราชการ (เลํมน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทํองเที่ยวกับคณะทัวร์ หากทํานถูกปฏิเสธในการเข๎า – ออก

ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมํคืนคําทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 กรณีทํานเป็นอิสลาม ไมํสามารถทานอาหารบางประเภทได๎ โปรดระบุให๎ชัดเจนกํอนทําการจอง กรณีแจ๎งลํวงหน๎ากํอน

เดินทางกะทันหัน อาจมีคําใช๎จํายเพิ่มเติม 

 เมื่อทํานได๎ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือวําทํานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตํางๆของบริษัทฯที่ได๎ระบุ

ไว๎ในรายการทัวร์ทั้งหมด 

 

 

รายละเอียดห้องพักที่ประเทศเวียดนาม 

 ห๎องพักของแตํละโรงแรมแตกตํางกัน ห๎องพักแบบห๎องเดี่ยว (Single), ห๎องคูํ (Twin/Double) และห๎องพักแบบ 3 ทําน 

(Triple Room)ห๎องพักแตํละประเภทอาจจะไมํติดกันและบางโรงแรมอาจจะไมํมีห๎องพักแบบ 3 ทําน อาจจะได๎เป็น 1

เตียงใหญํกับ 1 เตียงเสริม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โรงแรมในเวียดนามห๎องที่เป็นห๎องเดี่ยวอาจเป็นห๎องที่มีขนาดกะทัดรัต และไมํมีอํางอาบน้ําบางโรงแรมแตํละชั้นจะมี

เพียงไมํกี่ห๎องซึ่งในกรณีมาเป็นครอบครัวใหญํใช๎หลายห๎อง ห๎องพักอาจจะไมํได๎ติดกันและอาจจะได๎คนละชั้นและบาง

โรงแรมอาจจะไมํมีลิฟต์ซึ่งข้ึนอยูํกับการออกแบบของแตํละโรงแรมนั้นๆ  

 
รายละเอียดเพิ่มเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมํอาจแก๎ไขได๎  

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทํองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู๎เดินทาง

เป็นสําคัญ 

 หนังสือเดินทางต๎องมีอายุการใช๎งานเหลือไมํน๎อยกวํา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู๎มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือ

ทํองเที่ยวเทํานั้น (หนังสือเดินทางต๎องมีอายุเหลือใช๎งานไมํน๎อยกวํา 6 เดือน บริษัทฯไมํรับผิดชอบหากอายุเหลือไมํถึง

และไมํสามารถเดินทางได๎ ) 

 ทางบริษัทฯจะไมํรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลําช๎าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท๎วง,การ

นัดหยุดงาน,การกํอจลาจล หรือกรณีทํานถูกปฎิเสธการเข๎าหรือออกเมืองจากเจ๎าหน๎าที่ตรวจคนเข๎าเมือง หรือ 

เจ๎าหน๎าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตํางประเทศซึ่งอยูํนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ(ซึ่งลูกค๎าจะต๎องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมํรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู๎เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไมํได๎เกิดจาก

อุบัติเหตุในรายการทํองเที่ยว(ซึ่งลูกค๎าจะต๎องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูํนอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัททัวร์) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ทางบริษัทฯจะไมํรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทํานใช๎บริการของทางบริษัทฯไมํครบ อาทิ ไมํเที่ยวบางรายการ,ไมํทาน

อาหารบางมื้อ,เพราะคําใช๎จํายทุกอยํางทางบริษัทฯได๎ชําระคําใช๎จํายให๎ตัวแทนตํางประเทศแบบเหมาจํายขาด กํอน

เดินทางเรียบร๎อยแล๎วเป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมํรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ

ประมาทของนักทํองเที่ยวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเข๎าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตํางประเทศปฎิเสธมิให๎เดินทางออกหรือเข๎าประเทศที่ ระบุไว๎ใน

รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมํคืนคําบริการไมํวํากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทํานไมํเดินทางพร๎อมคณะไมํสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไมํสามารถ

เปลี่ยนชื่อได๎หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราคําน้ํามันหรือคําเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับ

ราคาตั๋วดังกลําว 

 เมื่อทํานตกลงชําระเงินไมํวําทั้งหมดหรือบางสํวนผํานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ

จะถือวําทํานได๎ยอมรับในเงื่อนไขข๎อตกลงตํางๆที่ได๎ระบุไว๎ข๎างต๎นนี้แล๎วทั้งหมด 

 กรุ๏ปที่เดินทางชํวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต๎องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผํานตัวแทนในประเทศหรือตํางประเทศ 

รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชํน Charter Flight , Extra Flightจะไมํมีการคืนเงินมัดจําหรือคําทัวร์ทั้งหมด 

 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต๎องไมํมีการชํารุด เปียกน้ํา การขีดเขียนรูปตํางๆหรือแม๎กระทั่งตราปั๊มลายการ์ตูน ที่ไมํใชํ

การประทับตราอยํางเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของทํานกํอนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเส

ธการเข๎า-ออกเมืองของทําน ทางบริษัทฯจะไมํรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณีมี “คดีความ” ที่ไมํอนุญาติให๎ทํานเดินทางออกนอกประเทศได๎ โปรดทําการตรวจสอบกํอนการจองทัวร์วําทํานสามารถ

เดินทางออกนอกประเทศได๎หรือไมํ ถ๎าไมํสามารถเดินทางได๎ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยูํเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมํ

รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ทํานจะต๎องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนวําสามารถเดินทางออกนอกประเทศได๎ รวมถึงรายละเอียด

อายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยูํเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมํรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 ภาพที่ใช๎เป็นภาพเพ่ือการโฆษณาเทํานั้น 

 การทํองเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะต๎องมีการเข๎าชมสินค๎าของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการสํงเสริมการทํองเที่ยวดังกลําว 

คือ ร๎านยา,ร๎านไม๎ไผํ ร๎านหัตถกรรม เป็นต๎น หากทํานใดไมํเข๎าร๎านดังกลําวจะต๎องจํายคําทัวร์เพ่ิม ทางบริษัทฯ จะขอถือ

วําทํานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกลําวแล๎ว 

 อาหารที่ประเทศเวียดนาม ได๎รับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดสํวนใหญํรสไมํคํอยจัดและอาหารทะเลก็จะ

เป็นขนาดของตามประเทศเวียดนาม  

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจํา

เพื่อประโยชน์ของท่านเอง ทางบริษัทฯจะถือว่า ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุในรายการ

ทัวร์ทั้งหมด** 


