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 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) -ท าเนียบอิสระภาพ-โบสถน์อรท์เธอดาม- ไปรษณียก์ลาง-

แวะถา่ยรปูคาเฟ่ อพารท์เมน้ท-์ตลาดเบนถัน-ลอ่งเรอืแมน่ ้าไซง่อ่น 

09.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเ์ตอรส์ายการบินไทยเวียดเจ็ตแอร ์(VZ) พบเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและ
อ านวยความสะดวก  

12.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองโฮจิมินห ์ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินไทยเวียดเจ็ตแอร ์เที่ยวบินที่ 
VZ970 (12.30-14.00) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง 

14.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ Tan Son Nhat ประเทศเวียดนาม หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้
เมืองแลว้ จากนัน้น าท่านชม ท าเนียบอิสรภาพ (Independence Palace) และท าเนียบของผูว้่า
การฝรั่งเศส ท าเนียบอิสรภาพออกแบบโดยโงเวียดท ูทกุวนันีเ้ปิดเป็นพิพิธภณัฑใ์หเ้ขา้ชมได ้โดยชัน้
ล่างเป็นหอ้งจดัเลีย้ง ชัน้สองเป็นหอ้งรบัรองของประธานาธิบดีตรนัวนัเฮือง ชัน้สามเป็นหอ้งรบัรอง
ของภริยาประธานาธิบดี ชัน้สี่เป็นหอ้งฉายภาพยนตรส์่วนตัว จากนัน้น าท่านสู่ โบสถน์อร์ทเธอ
ดาม (Notre Dame Cathedral) สถานที่นีเ้คยเป็นท าเนียบของอดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต้
โบสถแ์ห่งนีถื้อเป็นสถาปัตยกรรมตะวนัตกที่มีความสวยงามอย่างมาก สถานที่นีม้ีความสวยงาม ใช้



 
 
 
 
 

เป็นหอสวดมนตส์ าหรบัชาวเวียดนามและชาวต่างประเทศที่เป็นครสิตศ์าสนิกชน จากนัน้น าท่านชม 
ไปรษณียก์ลาง ที่ยงัคงความงดงามตามสถาปัตยกรรมดัง้เดิม ท่านสามารถสง่ไปรษณียก์ลบัมายงั
ประเทศไทย เพื่อเป็นของที่ระลกึไดแ้วะถ่ายรูปดา้นหนา้ The Cafe Apartment หรือ คาเฟ่อพารท์

เม้นท ์โดยยอ้นไปเมื่อปี 1950 ช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 2 ในสมยันัน้สถานที่นีเ้ป็นที่พกัของทางรฐับาล
และทหาร แต่ปัจจุบันนี ้ได้ถูกรีโนเวทให้กลายเป็น The Cafe Apartment ที่มีทั้งหมด 9 ชั้น ดู

ภายนอกแอบคลา้ยกล่องช็อคโกแลตที่มีเป็นช่องๆ ใหเ้ลือกหยิบ โดยที่ไม่อาจรูเ้ลยว่าช็อคโกแล
ตแต่ละชิน้สอดไสอ้ะไรไว ้และในแต่ละชัน้ก็จะมีทัง้รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นเสือ้ผา้ ซึ่งแต่ละรา้นก็
จะตกแต่งดว้ยสไตลท์ี่แตกต่างกนัไป จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่ตลาดเบนถัน (Ben Thanh Market) 

ซึ่งตัง้อยู่ใจกลางเมืองโฮจิมินห ์เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่และมีอายุเกือบรอ้ยปี ที่นี่ มีสินคา้สารพัด
ชนิดทัง้สินคา้พืน้เมือง สินคา้น าเขา้  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนเรือ ล่องไปตามแม่น า้ไซ่ง่อน  ชมบรรยากาศสองฟากฝ่ัง
ยามค ่าคืนของเมืองโฮจิมินหซ์ิตี ้หรือจะเลือกสนกุสนานกบัวงดนตรีพืน้เมืองที่บรรเลงเพลงอย่าง
สนกุสนาน 
พักที ่Cicilia Hotel at Hochiminh   หรือโรงแรมเทยีบเท่าระดับ 4ดาว 

 



 
 
 
 
 

 2 มุยเน่-หมู่บ้านชาวประมง-ทะเลทรายขาว-ล าธารนางฟ้า-ทะเลทรายแดง 



 
 
 
 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทาง เมืองมุยเน่ (Mui Ne) ในจังหวัดฟานเทียต เป็นเมืองชายทะเลตากอากาศและ
แหลง่ท่องเที่ยวท่ีมีความสวยงามและมีชื่อเสียงทางภาคใตข้องเวียดนาม ระหว่างการเดินทางใหท้่าน
ไดช้มธรรมชาติและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนาม น าท่านสมัผสัอากาศบรสิทุธิ์ ณ ท่าเรือมยุ
เน่ ที่อบอวนไปดว้ยบรรยากาศแบบชาวประมงเวียดนามแท้ๆ ซึ่งกลบัเขา้ฝ่ังหลงัออกหาปลาในยาม
ค ่าคืน น าท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายขาว กองเนินภูเขาทรายสีขาวกระจ่างตากวา้งใหญ่สดุสายตา 
มองไปทางไหนจะเห็นเพียงผืนทรายและทอ้งฟ้าเท่านัน้ ไม่ไกลกนัมีแหลง่น า้จืด (โอเอซิส) ส าหรบัให้
นกัท่องเที่ยวใชพ้กัผ่อน  ถ่ายรูป และชมวิว ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบักิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็น 
นั่งรถจี๊ป หรือรถ ATV ตะลยุเนินทราย หรือสนุกสนานกับการเล่นแซนดด์ูนลื่นไถลจากเนินทรายสูง
กว่า 40 เมตร (รวมค่ากิจกรรมรถนั่งจิ๊บเรียบรอ้ยแลว้ รถจิ๊บ โดยสารได ้5-6 ท่าน/1คัน) น าท่าน

เดินทางสู่ ล าธารนางฟ้า (Fairy Stream) หรือแกรนดแ์คนยอนแห่งเวียดนาม เกิดจากการกดัเซาะ
ของน า้และลมจึงก่อเกิดเป็นรอยกดัเซาะที่สวยงามและมีล าธารเล็กๆระดบัน า้ประมาณตาตุ่มซึ่งพดั
พาตะกอนทรายสีแดงไหลออกไปสูท่ะเล 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 
 
 
 
 

จากนัน้น าท่านชม ทะเลทรายแดง ที่เกิดจากการรวมตวักนัของทรายสีชมพแูดงจนเป็นลานทราย
กวา้งที่มีชื่อเสียงของเมืองมุยเน่ แลว้น าท่านชม “แกรนดแ์คนย่อนแห่งเวียดนาม” ล าธาร FAIRY 
STREAM ที่เกิดจากการกดัเซาะของน า้และลมเป็นล าธารลกึกว่า 20 เมตร เปิดใหเ้ห็นชัน้ของดินและ
ทรายหลากสี ซึ่งทัง้หมดลว้นเกิดขึน้เองตามธรรมชาติ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   
พักที ่ Vipol hotel โรงแรมเทยีบเท่าระดับ 4ดาว 

 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

3     ดาลัด-น ้าตกดาตันลา- รถราง Roller Coaster-น่ังกระเช้าไฟฟ้า เคเบิล้คาร-์วัดติ๊กลัม 
วัดมังกร(วัดลิงเฟือก)-สวนดอกไฮเดรนเยีย-ร้านเย่ือไม้ไผ่-ตลาดไนทด์าลัด 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองดาลัด (Da Lat) เป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงและโรแมนติกของ
เวียดนาม โอบลอ้มไปดว้ยขุนเขา แมกไมน้านาพันธุ์ และทะเลสาบ เมืองดาลัดมีอุณหภูมิ 15-25 
องศาตลอดทัง้ปี เมืองดาลดัมีสวนดอกไมต่้างๆ อาคารบา้นเรือน สิ่งปลกูสรา้งรูปแบบสถาปัตยกรรม
ฝรั่งเศสมากมาย น าท่านน่ังรถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอนัร่มรื่นสู่หบุเขาเบือ้งล่าง เพื่อชม
และสมัผัสกับความสวยงามของ น ้าตกดาตันลา (Thac Datanla) อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอด
นิยมของเมืองดาลัดที่ไม่ควรพลาด จากนั้นน าท่านสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้า เคเบิลคาร์ กระเชา้
ไฟฟ้าแห่งนีเ้ป็นกระเชา้ไฟฟ้าที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนาม และมีความปลอดภัยสูงที่สุด 
ท่านจะไดช้มวิวของเมืองดาลดัที่มองเห็นไดท้ัง้เมือง น าท่านชมวัดติ๊กกลาม เป็นวดัที่สรา้งอยู่บน
เนินเขาเหนือ ทะเลสาบเต่ียนลาม แวดล้อมไปด้วยใบไม้ดอกไม้ นานาพันธุ์ กับทิวสนที่ยืนต้น
ตระหง่านปกคลมุทกุหบุเขา  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 
 
 
 
 

จากนัน้น าท่านเที่ยวชม  วัดลิงเฟือก หรือ วัดมังกรทอง (Linh Phuoc Pagoda) สรา้งเมื่อปี ค.ศ. 
1950 สรา้งจากการน ากระเบือ้งเหลือใช้มาทุบๆรวมกัน จากนั้นก็น ามาสรา้งวัดให้ชาวบ้านได้
สกัการะกนั และในปัจจุบนัไดเ้ปิดใหน้กัท่องเที่ยวทัง้ในและนอกประเทศ ไดเ้ขา้มากราบไหว้ที่วดัลิง
เฟือกแห่งนีเ้ป็นที่รูจ้กัไปทั่วทิศ ภายในบริเวณวดัลิงเฟือกจะดมูีความสะอาด จดัเรียงอย่างสวยงาม 
ท าใหน้ักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวต่างชื่นชอบและมีความศรทัธาในวัดลิงเฟือกแห่งนี ้ น าท่านเที่ยวชม 

สวนดอกไฮเดรนเยีย ดาลดัไดร้บัการขนานนามใหเ้ป็นเมืองแห่งดอกไม ้ที่นี่จึงมีดอกไมบ้านสะพรั่ง
ไปทั่วเมืองตลอดทัง้ปี และหากตอ้งการที่จะเห็นพรรณไมข้องดาลัดก็จะตอ้งไป สวนดอกไมเ้มือง
หนาว ที่ไดท้ าการรวบรวมไวอ้ย่างมากมายทัง้ไมด้อก ไมป้ระดบั ไมต้น้ และกลว้ยไม้ จากนัน้น าท่าน
แวะร้านเย่ือไม้ไผ่ เป็นรา้นของฝากที่มีเอกลักษณ ์พบกับสินคา้ที่ผลิตมาจากเยือ้ไมไ้ผ่ อาทิเช่น 
หมอน ถุงเทา้ ผา้ เช็ดตัว อิสระ ใหท้่านเลือกซือ้สินคา้ที่ระลึก และสินคา้พืน้เมืองตามอัธยาศัย  น า
ท่าน ช้อปป้ิงตลาดไนทม์ารเ์ก็ต ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้นานาชนิด อาทิ ดอกไม้,เสือ้กันหนาว,
ผลไมฤ้ดหูนาวทัง้สดและแหง้,ผกันานา 



 
 
 
 
 

ชนิด,ขนมพืน้เมือง,กาแฟและชา เป็นตน้ 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที ่TTC Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

 4 จัตุรัสลัมเวียน-กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภมูิ) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม        

ชมจัตุรัสลัมเวียน (Lam Vien Square) คือศูนยก์ลางของเมืองดาลดัที่บรรดาวัยรุ่นนัดรวมตัวนั่ง
ชิวๆ พรอ้มท ากิจกรรมเช่น สเก็ตบอรด์ (คลา้ยกบัสยามสแควรข์องไทยเรา) โดยจุดเด่นบริเวณจตัรุสั



 
 
 
 
 

นีคื้อ คาเฟ่โดม 2 โดมที่สรา้งเลียนแบบดอกไม ้โดมเหลืองนั่นคือโดมดอกทานตะวัน และโดมดอก
อารติ์โชค (Atiso) เป็นดอกไมเ้มืองหนาวที่ปลูกกันเยอะในเมืองดาลดั โดมนีจ้ะเป็นคาเฟ่ชื่อ Doha 
Cafe ซึ่งแน่นอนว่านอกจากวัยรุ่นเวียดนามแลว้ นักท่องเที่ยวที่มาดาลดัก็มักจะแวะถ่ายรูปเช็คอิน
กนัที่จตัรุสัแห่งนีด้ว้ย จากนัน้พาท่านเช็คอินแลนดม์ารก์แห่งใหม่ของดาลดั กรีนฮิลล ์คาเฟ่ (Green 

Hill Cafe)  จ าลองไฮไลทข์องที่เที่ยวแต่ละที่มารวมไวใ้หท้่านไดถ้่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศที่โอบ
ลอ้มไปดว้ยธรรมชาติ 

13.40 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร ์(VZ) เที่ยวบินที่ VZ941 (15.25) 
ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง 

15.25 น. เดินทางถึง กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 
พฤหัสบดี-อาทติย ์ 05-08 มกราคม 66 11,999 11,999 4,000 

ศุกร-์จันทร ์ 06-09 มกราคม 66 12,999 12,999 4,000 
พฤหัสบดี-อาทติย ์ 12-15 มกราคม 66 12,999 12,999 4,000 

ศุกร-์จันทร ์ 13-16 มกราคา 66 12,999 12,999 4,000 
พฤหัสบดี-อาทติย ์ 02-05 กมุภาพนัธ ์66 12,999 12,999 4,000 

ศุกร-์จันทร ์ 03-06 กมุภาพนัธ ์66 12,999 12,999 4,000 
ศุกร-์จันทร ์ 10-13 กมุภาพนัธ ์66 12,999 12,999 4,000 
ศุกร-์จันทร ์ 17-20 กมุภาพนัธ ์66 12,999 12,999 4,000 

พฤหัสบดี-อาทติย ์ 23-26 กมุภาพนัธ ์66 12,999 12,999 4,000 
ศุกร-์จันทร ์ 24-27 กมุภาพนัธ ์66 12,999 12,999 4,000 

พฤหัสบดี-อาทติย ์ 02-05 มีนาคม 66 13,999 13,999 4,000 
ศุกร-์จันทร ์ 03-06 มีนาคม 66 14,999 14,999 4,000 
ศุกร-์จันทร ์ 10-13 มีนาคม 66 12,999 12,999 4,000 

พฤหัสบดี-อาทติย ์ 16-19 มีนาคม 66 13,999 13,999 4,000 
ศุกร-์จันทร ์ 17-20 มีนาคม 66 13,999 13,999 4,000 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 



 
 
 
 
 

ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเงื่อนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพ่ือประโยชนสู์งสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่าน
ไดช้ าระเงินแลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัเงื่อนไขแลว้และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได ้

รายการทัวรส์ามารถสลบั ปรบัเปลี่ยนหรืองดไปบางรายการไดต้ามความเหมาสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ อนัเนื่องมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณท์างธรรมชาติ เหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน 
หรือเหตสุดุวิสยัต่างๆ ทัง้นีจ้ะค านึงถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

** ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเงือ่นไขก่อนการเดินทางแล้ว ** 
 เนื่องจากเป็นการจองทัวรล์่วงหนา้ ณ วันเดินทางจริง อาจจะมีเหตุการณท์ี่ท าใหไ้ฟลท์บินล่าชา้หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรด
ส ารองเวลาในการจองตั๋ วเครื่องบินไว้อย่างต ่า 4-5 ชั่วโมง ทั้งนีเ้พื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่
รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ในสว่นของตั๋วเครื่องบินที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์
 
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต่ แต่ 20 ท่านขึน้ไป รบัไม่เกิน 25 ท่าน** 
**ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  

 

อัตรานีร้วม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (EconomyClass) แบบหมู่คณะ  
2. ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ 
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ  
5. ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบตุามรายการ   
6. ค่าประกนัอบุติัเหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 2,000,000 บาทและค่ารกัษาพยาบาล 200,000 

บาทไม่คุม้ครอง โรคประจ าตวัหรือโรครา้ยแรงที่แพทยวิ์นิจฉยัว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอื่นๆ 
เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรมฯ์  

7. ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง.   
กรมธรรม)์ 

8. น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
9. ค่าน า้หนกักระเป๋า (น ้าหนัก 20 กิโลกรัม)  

 
 



 
 
 
 
 

อัตรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ี่ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  
2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศเวียดนามส าหรบัชาวต่างชาติ ที่ไม่ไดร้บัการงดเวน้วีซ่าเขา้ประเทศ

เวียดนาม 
3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศเวียดนามส าหรบัคนไทย กรณีประกาศใหก้ลบัมายื่นรอ้งขอวีซ่าอีกครัง้ 

(เนื่องจากทางเวียดนามไดป้ระกาศยกเวน้การย่ืนวีซ่าเขา้ประเทศใหก้บัคนไทยส าหรบัผูท้ี่ประสงคพ์ านกั
ระยะสัน้ในประเทศเวียดนามไม่เกิน 30 วนั) 

4. ค่าภาษีน า้มนัที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
5. ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษี  
6. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร,์ ค่าโทรศพัท,์ ค่า

ซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
7. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่

เกินขนาดมาตรฐาน 
8. ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ 1,000 บาท ตลอดการเดินทาง (สว่นของหวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แต่ความ

พึ่งพอใจในการบริการ) 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 5,000 บาท ภายหลงัจากที่ท่านส่งเอกสารการจองภายใน 2 วนั โดยโอนเขา้

บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้  
2. ส่วนที่เหลือช าระ 30 วัน ก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนกัขัตฤกษ์ ช าระส่วนที่เหลือ 45 วัน

ก่อนการเดินทาง เนื่องจากทางบริษัทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าที่พกัและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนัน้
จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

1) หากไม่ช าระมดัจ าตามที่ก าหนด ขออนญุาตตดัที่นั่งใหล้กูคา้ท่านอ่ืนที่รออยู่ 
2) หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษิัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั โดยไม่มีเงื่อนไข 
3) เมื่อท่านช าระเงินแลว้ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและ

ขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
3. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนและเหลือหนา้กระดาษ

อย่างต ่า 2 หนา้ เพื่อท าการส ารองที่นั่งภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทาง
บรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 



 
 
 
 
 

4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ 
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่
รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ 

5. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวั
ตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทัวรม์ี
ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 
เงือ่นไขการออกเดินทาง  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างลูกคา้และ
บรษิัท 

1. ในแต่ละเส้นทางจะมีการก าหนดผู้เดินทางขั้นต ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรน์ีก้  าหนดให้มีผู ้
เดินทาง ขั้นต ่า 20 ท่าน หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึงท่ีก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มค่าทัวร ์หรือ 
เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศ แต่มิไดแ้จง้ทางใหท้าง
เราทราบล่วงหนา้ก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดังนัน้ กรุณาสอบถามยืนยันการออก
เดินทางก่อนจองไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณใ์ดๆ ต่อท่านก็ตาม อัน
เนื่องมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอน
ตัวออก ท าใหก้รุ๊ปมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมขึน้ หรืออาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ดังนั้น ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนญุาตใหเ้ลื่อนวนัเดินทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้ หากยกเลิกจะตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไข
การยกเลิกการจอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอและยืนยนัจ านวนตามที่ท่านไดจ้องเขา้มา หากท่านช าระ
เงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนผู้เดินทางได้ และหากมีความจ าเป็นจะต้อง
เปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมใหท้างบริษัทฯ คิดค่าใชจ้่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการ
ขาย อย่างนอ้ยที่สดุเท่าจ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิัทฯ 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
เงือ่นไขการยกเลิกการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวนัเดินทางตรงกับเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น 
สงกรานต ์/ ปีใหม่ เป็น 60 วนั) หรือ หกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ (ถา้มี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว หรือ หักค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว และหักค่าใชจ้่ายที่
เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทวัรท่ี์ช าระแลว้ทัง้หมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททวัร ์ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบและ

คืนค่าทัวรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้
เมือง นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงผูเ้ดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบริษัททราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 21 
วนั ก่อนออกเดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ที่ออกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง ทัง้หมดทัง้นีขึ้น้อยู่กับช่วงพีเรียดวันเดินทาง
และกระบวนการของแต่ละคณะเป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ที่เป็นกรณีพิเศษ 

7. กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหัก
ค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึน้จริงส าหรับการด าเนินการจองครั้งแรก ตามจ านวนครั้งที่
เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  

1. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การ
ลา่ชา้ของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยั
ธรรมชาติ, ภเูขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์
ลว่งหนา้ได ้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสัยอาทิการล่าชา้ของ
สายการบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, 
ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสดุวิสยัต่างๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณล์่วงหนา้ได้ 
ทัง้นีท้างบรษิัทจะค านึงถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุท่านเป็นส าคญั  



 
 
 
 
 

3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวัน
เดินทาง 

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองมาจากสาเหตตุ่างๆ 
5. ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดูแลทรพัยส์ินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเองหากเกิดการสูญหายของ

ทรพัยส์ินส่วนตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบริษัทฯ
จะไม่สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่
อนุญาตให ้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ข้าเมืองรวมทัง้ใน
กรณีที่ท่านจะใชห้นงัสือ เดินทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือ

ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ เนื่องจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  
7. ในกรณีที่พาสสปอรต์ของท่านช ารุด หรือมีตราป้ัมใดๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้งกับการเดินทาง และสายการบิน

แจง้ว่าไม่สามารถใชเ้ดินทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทไดม้ีการช าระค่าใชจ้่าย
ในการเดินทางทัง้หมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีที่ทางลกูคา้ใชบ้รกิารของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ ซึ่ง
เกิดจากการตดัสินใจของทางลกูคา้เอง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการบริการนัน้ๆ เน่ืองจากค่าใชจ้่ายทุก
อย่างทางบรษิัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแลว้ 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท้ี่ตัง้ครรภ,์ เด็กอายุต ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท้ี่
นั่งวิลแชร ์หรือบุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บริษัทฯเพื่อสอบถามและหาข้อสรุป
รว่มกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทัวรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ไดใ้ช้
บรกิารบางรายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

11. เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษิัทจึงค านึงถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็น
ส าคญั 

12. หา้มน าเขา้กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑท์ี่มีสว่นประกอบของพืชชนิดดงักลา่วเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะ
มีโทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

 



 
 
 
 
 

ตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1. ตั๋วเคร่ืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลื่อนวนั
เดินทางกลบัท่าน จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างของสายการบินและบรษิัททวัรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบรษิัทฯ ไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่ว่า
จะดว้ยสาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่ายแลว้แต่สาย
การบินและ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯไดท้ าการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว Refund) ผู้
เดินทางตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ไดจ้ะขึน้อยู่กับแต่
ระบบของสายการบินน้นั ๆ เป็นผูก้  าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเติมโดยมี
เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  

5. การจดัที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนดซึ่งทางบรษิัทไม่สามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้และทางบรษิัทไม่อาจรบัประกนัไดว้่าท่านจะไดท้ี่นั่งตามที่ท่านตอ้งการได ้ 

6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บริษทัเพื่อขอค ายืนยนัว่าทัวร ์
นัน้สามารถ ออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนัน้ทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้  

7. ที่นั่ง Long Leg ทางบรษิัทไม่สามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบินเป็นผูก้  าหนด  
8. ท่านที่ใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตั๋วท่านจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัท่านเอง 
9. น า้หนกักระเป๋าสมัภาระที่โหลดหรือถือขึน้เครื่องสายการบินเป็นผูก้  าหนดหากท่านมีน า้หนกัเกินกว่า

ก าหนดท่าน จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรบันัน้เอง 
10. ทางบรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
11. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ ลว่งหนา้อย่าง

นอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนัน้บรษิัทฯ ไม่สามารถจดัการลว่งหนา้ได ้

โรงแรมทีพ่ัก 

1. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยันจากบริษัทอีกครัง้ หลังจากไดส้  ารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุใน
โปรแกรม 



 
 
 
 
 

2. การจัดการหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พกั โดยมีหอ้งพักส าหรบัผูส้บู
บหุรี่ / ปลอดบหุรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความพรอ้ม
ใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้

3. ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียง ขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลง
แลว้  

4. เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว 
(Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) หอ้งแต่ละประเภท
จะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละชัน้  

5. กรณีตอ้งการหอ้งพกัแบบ 3 ท่านต่อหอ้ง หรือ หอ้งแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีหอ้ง Triple เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยไม่มีค่าใชจ้่าย 

6. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในโรงแรมเต็ม 
(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมข้ามปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อใหเ้กิด
ความเหมาะสม  

7. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครั้งอยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้งน า
สมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  

ส าหรับผู้เดินทางทีถ่ือพาสปอรต์ไทย (Thai Passport) ไมต่้องขอวีซ่า 
ประเทศเวียดนาม อนญุาตใหอ้ยู่ไดส้งูสดุ 30 วนั 
 
 

** เม่ือทา่นช าระเงนิค่าทวัรใ์หกั้บทางบริษัทฯ แลว้ ** 
** จะถอืว่าทา่นได้ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลงทัง้หมดนี ้** 

 


