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บินด้วยสายการบินไทยเวียตเจท็ (VZ) : ขึ้นเคร่ืองท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภมิู (BKK) 

VZ940 BKK(สุวรรณภมิู) – DLI(ดาลดั) 11.15 – 12.55 
VZ941 DLI(ดาลดั) – BKK(สุวรรณภมิู) 13.40 – 15.25  

 
**รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือข้ึนเครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 

**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟลท์ข้ึนอยู่กบัสายการบิน** 

 
 พกัดาลดั 2 คืน 4 ดาว / มุยเน่ 1 คืน 4 ดาว 



UPDATE 14/11/2022 

DAY1  กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานนานาชาติดาลดั – เมืองมุยเน่ – หมู่บ้านชาวประมง                 
(-/L/D) 

08.30 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ชัน้ 4 เคาน์เตอรส์ายการบินไทยเวียตเจท็ (VZ) โดยมเีจา้หน้าที่
ของบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั *กรณุาเผ่ือเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการ
เชค็อิน สายการบินจะปิดให้ท าการเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง*  

11.15 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบินไทยเวียตเจท็ (VZ) 
เทีย่วบนิที ่VZ940 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 40 นาท ี    
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟลท์ข้ึนอยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
**รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือข้ึนเครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  ** 

12.55 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติดาลดั ประเทศเวยีดนาม  
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! เฝอเวียดนามอันลือช่ือ!!! 

จากนัน้เดนิทางออกจาก เมืองดาลดั เดนิทางสู่ เมืองมุยเน่  ตัง้อยู่ชายฝัง่ทะเลของจงัหวดับิญ่ถ่วน (Binh Thuan) 
ในภูมภิาคภาคกลางตอนใตข้องประเทศเวยีดนาม ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง 
น าท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านชาวประมง จุดจอดพกัเรอืของชาวประมงจุดเด่นคอืเรอืกระด้งรูปทรงกลมซึ่งเป็นเรือ
พืน้บา้นของเวยีดนาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั OCEAN RESORT , MUINE โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า   
 



UPDATE 14/11/2022 

DAY2  ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง – ล าธารนางฟ้า – สถานีรถไฟเก่าดาลดั – ตลาดราตรีดาลดั               
(B/L/D) 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางไปยงั ทะเลทรายขาว เนินทรายขนาดใหญพ่าทา่นนัง่ รถ JEEP ตะลุยทะเลทรายสุดมนัส ์(รวม 
ค่ารถ JEEP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ ทะเลทรายแดง มขีนาดกว้างใหญ่ทอดตวัยาวตัง้แต่รมิฝัง่ทะเลเขา้ไปในตวัแผ่นดนิ ครอบคลุม
พืน้ทีป่ระมาณ 50 เฮกเตอร ์อุณหภูมเิฉลีย่อยู่ที ่27 องศาเซลเซยีส เวลาทีเ่หมาะสมในการเทีย่วชมคอืช่วงเช้าหรอื
ช่วงหลงัจาก 15.00 น. เป็นตน้ไปเพราะกระแสลมไม่แรงและแดดไม่รอ้นมากจนเกนิไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



UPDATE 14/11/2022 

น ำ ท่ ำ น เ ดิ น ท ำ ง สู่  ล ำ ธ ำน ำ ง ฟ้ ำ  ( F a i r y  S t r e am )  ห รื อ แ ก ร น ด์ แ ค น ย อ น แ ห่ ง เ วี ย ด น ำ ม 
เกดิจำกกำรกดัเซำะของน ้ำและลมจงึก่อเกดิเป็นรอยกดัเซำะทีส่วยงำมและมลี ำธำรเลก็ๆระดบัน ้ำประมำณตำตุ่มซึง่
พดัพำตะกอนทรำยสแีดงไหลออกไปสู่ทะเล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเดนิทางสู่ สถานีรถไฟเก่าดาลดั ถือเป็นสถานีรถไฟที่เก่าแก่ที่สุดของเวยีดนามและอินโดจนี สถานีถูก
สร้างขึ้นโดยชาวฝรัง่เศสในช่วง ศ.ศ. 1932 ถึง1938 เส้นทางสายนี้มีความยาว 84 กม. สถานีมีรูปแบบ
สถาปัตยกรรมทีไ่ม่ซ ้ากนัมสีามหลงัคามุก สถานีได้รบัการยอมรบัว่าเป็นวฒันธรรมประจ าชาตอินัเก่าแก่  น าท่าน
เดนิทางต่อไปยงั โบสถ์รูปไก่ เพราะมรีูปป้ันไก่ยนือยู่บนยอดไมก้างเขนดา้นบนสุด ไก่เป็นสญัลกัษณ์ของฝรัง่เศส
ฉะนัน้โบสถ์แห่งนี้จงึถูกออกแบบและก่อสร้างโดยชาวฝรัง่เศส เริม่เนรมติในปี 1931 แล้วเสรจ็ปี  1942 เพื่อใชส้วด
มนต์นมสัการพระเจ้าในวนัหยุด ลกัษณะโบสถ์งดงามสูงเด่นสง่ามหีน้าต่างทรงโค้งผนังเป็นอิฐหนามากหน้าต่าง
เป็นกระจกสสีัง่ตรงจากฝรัง่เศส ส่วนดา้นนอกทาสชีมพมูรีูปป้ันพระแม่มารอียู่ดา้นขา้ง จากนัน้อสิระทุกท่าน ตลาด
ราตรีดาลดั เลอืกชมสนิคา้และอาหารพืน้เมอืงชมบรรยากาศยามค ่าคนื 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  เมนูพิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ 
 ***กรณีผู้ใช้บริการทัง้หมดไม่ถึง 60 ท่าน ข้ึนไปจะได้รบัเป็นเซต็เมนู*** 

น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั KING HOTEL , DALAT โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า   
 

 



UPDATE 14/11/2022 

DAY3  นัง่กระเช้าไฟฟ้า – วดัตัก๊ลมั – น ้าตกดาทนัลา – วดัเจดีย์มงักร – สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย – 
DOMAINE DE MARIE – ร้านเยื่อไผ่ – ร้าน OTOP                                                             (B/L/D) 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่าน นัง่กระเช้าไฟฟ้า ชมววิเมอืงดาลดัจากทีสู่งขึ้นไปเพื่อเขา้ชม วดัตัก๊ลมั วดัพุทธในนิกายเซน แบบญี่ปุ่ น 
ตัง้อยู่บนเทอืกเขาเฟืองฮว่าง ภายในวดัมสีิง่ก่อสรา้งทีส่วยงาม สะอาด เป็นระเบยีบ ทศันียภาพโดยรอบ ลอ้มรอบ
ไปด้วยดอกไม้ที่ผลดิอกบานสะพรัง่ นับได้ว่าเป็นวหิารที่นิยมและงดงามทีสุ่ดในเมอืงดาลดั ด้านหลงัของวดัยงัม ี
ศาลาพระแกว้มรกตองคจ์ าลองทีม่าจากประเทศไทยมาประดษิฐาน ณ วดัแห่งนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ น ้าตกดาทนัลา อยู่ห่างจากตวัเมอืงดาลดัไปทางทศิใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นน ้าตกไม่ใหญ่
มาก มคีวามสูง ประมาณ 20 เมตร แต่มคีวามสวยงดงามและมหีลายชัน้ น ้าตกอายุกว่า 100 แห่งนี้เต็มไปด้วย
ต้นไม้สสีนัมากมาย เนื่องจากสภาพแวดล้อมต่างๆที่เกื้อหนุน น ้าตกดาตนัลาเป็นที่รู้จกักนัในชื่อ “ARROYO DE 
LAS HADAS (SUOI TIEN)” และที่ส าคญัคอื น ้าตกดาตนัลา เป็นน ้าตกที่เกิดจาก ภูเขาหนิอ่อน และยงัมรีูปป้ัน
ชาวเผ่าที่เป็นชนกลุ่มน้อยเปลอืยหน้าอก เป็นรูปป้ันที่สวยงามแปลกตานักท่องเทีย่วนิยมไปถ่ายรูปกนั ให้ท่านได้
สมัผสักจิกรรมทีเ่ป็นนิยมขอทีน่ี่คอื การนัง่รถราง (ROLLER COASTER) ลงไปชมตวัน ้าตก  

 

 

 

 

 

 

 



UPDATE 14/11/2022 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัหลิงเฝือก หรอื วดัเจดียม์งักร เจดยี ์LONG PHOC LAT ภายในอาคารมหีอ้งโถงกวา้งใหญ่
ม ี2 แถว ใชอุ้ปกรณ์การสรา้งส่วนใหญ่เป็นหนิโมเสค ดา้นบนเป็นรูปแกะสลกัทีม่ปีระวตัขิอง SHAKYAMUNI และ
ประวตัขิอง LOTUS SUTRAS บรเิวณวดัมจีุดเด่นมากๆอกี 1 จดุคอืมงักรทีม่ขีนาดยาว 49 ม. ตวัมงักรนี้ถูกสรา้ง
ขึน้จากขวดเบยีร ์12,000 ขวด และปากมงักรมพีระพุทธรูปMAITREYA ประดษิฐานอยู่ บรเิวณดา้นหน้าวดัจะมหีอ
สงูเจด็ชัน้สงู 37 เมตรซึง่ถอืว่าเป็นหอระฆงัทีส่งูทีสุ่ดในเวยีดนาม ตวัระฆงัมคีวามสงู 4.3 เมตร กวา้ง 2.33M ซึง่ถอื
ว่าเป็นระฆงัทีห่นักทีสุ่ดในเวยีดนาม กน็ ้าหนักโดนรวม 8,500KG  นอกจากนี้ยงัมอีญัมณีเครือ่งลายครามโบราณ
และเฟอรน์ิเจอรต์า่งๆ ถอืเป็นสถาปัตยกรรมโมเสดทีพ่เิศษมากของเมอืงดาลดั 
น าท่านเดนิทางสู่ ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย ที่เบ่งบานอยู่เต็มพื้นที่ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดบัต้นๆที่ดงึดูด
นักท่องเทีย่วใหม้าเยีย่มชมไดเ้ป็นอย่างด ีใหท้่านเพลดิเพลนิกบัการเกบ็ภาพความประทบัใจตามอธัยาศัย  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!! ชาบูหม้อไฟ 

น าท่านไปยงั โบสถ์โดเมนเดมารี DOMAINE DE MARIE เป็นโบสถ์สีชมพูที่ตัง้อยู่บนเนินเขาของถนนโง
เกวี่ยน ไม่ไกลจากตวัเมอืงดาลดั เป็นโบสถ์โรมนัคาทอลิกที่รูปทรงอาคารสวยงามและโดดเด่นด้วยสชีมพูอ่อน 
สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1930 ตัง้แต่ในสมยัที่ฝรัง่เศสยงัปกครองเวยีดนามในฐานะอาณานิคม สถาปัตยกรรมของโบสถ์
โดเมนเดมารเีป็นการผสมผสานกนัระหว่างแบบฝรัง่เศสสมยัศตวรรษที ่17 

 

 

 

 



UPDATE 14/11/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 

น าท่านชมสนิคา้พืน้เมอืง ร้านเย่ือไผ่ และ ร้าน OTOP 
ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั KING HOTEL , DALAT โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า   
 

DAY4  LAM VIEN SQUARE –  ทะเลสาบ XUAN HUONG –  กรุง เทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ )               
(B/L/-) 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ จตัุรสัลมัเวียน (Lam Vien Square) คอืศูนย์กลางของเมอืงดาลดัที่บรรดาวยัรุ่นนัดรวมตวันัง่
ชวิๆ พร้อมท ากิจกรรมเช่น สเก็ตบอร์ด (คล้ายกบัสยามสแควร์ของไทยเรา) โดยจุดเด่นบรเิวณจตัุรสันี้คอืโดม 2 
โดมทีส่รา้งเลยีนแบบดอกไม้คอืดอกทานตะวนัและดอกอาร์ตโิชค (Atiso) เป็นดอกไมเ้มอืงหนาวทีป่ลูกกนัเยอะใน
เมอืงดาลดั โดมนี้จะเป็นคาเฟ่ชื่อ Doha Cafe ซึง่แน่นอนว่านอกจากวยัรุ่นเวยีดนามแลว้ นักท่องเที่ยวทีม่าดาลดัก็
มกัจะแวะถ่ายรูปเช็คอนิกนัที่จตัุรสัแห่งนี้ ท าให้ที่นี่กลายเป็นอีกหนึ่งแลนดม์าร์คของเมอืงดาลดั จากนัน้เดนิทางสู่ 
ทะเลสาบ XUAN HUONG จุดพกัผ่อนใจกลางเมอืงดาลดั อิสระทุกท่านดื่มด ่ากบับรรยากาศยามเยน็พร้อมเก็บ
ภาพความประทบัใจ 

 

 

 



UPDATE 14/11/2022 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
จากนัน้เดนิทางสู่ ทะเลสาบ XUAN HUONG จุดพกัผ่อนใจกลางเมอืงดาลดั อสิระทุกท่านดื่มด ่ากบับรรยากาศยาม
เยน็พรอ้มเกบ็ภาพความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการขนมปังเวยีดนาม 

จากนัน้เดนิทางสู่ ทะเลสาบ XUAN HUONG จุดพกัผ่อนใจกลางเมอืงดาลดั อสิระทุกท่านดื่มด ่ากบับรรยากาศยาม
เยน็พรอ้มเกบ็ภาพความประทบัใจ 
ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางไปยงั ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง ประเทศเวยีดนาม 

13.40 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบินไทยเวียตเจท็ (VZ)  เที่ยวบินที่ VZ941 ใช้เวลา
เดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 40 นาท ี 
 



UPDATE 14/11/2022 

**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟลท์ข้ึนอยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
**รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือข้ึนเครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  ** 

15.25 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

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

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน อตัราท่านละ 

พกัเด่ียว 

เพ่ิมอตัรา ท่านละ 

25 – 28 ธนัวาคม 2565  13,999 3,500 

06 – 09 มกราคม 2566 13,999 3,500 

12 – 15 กมุภาพนัธ์ 2566 13,999 3,500 

17 – 20 กมุภาพนัธ์ 2566 13,999 3,500 

26 กมุภาพนัธ์ – 01 มีนาคม 2566 13,999 3,500 

12 – 15 มีนาคม 2566 13,999 3,500 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ 

ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่าน

สามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิใน

การเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 

** ราคาเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ  7,900 บาท **  

(ไม่มีท่ีนัง่บนเครื่องบิน และไม่มีเตียง) 

   
ข้อส าคญั  

- ถ้าหากมผีู้เดนิทางต ่ากว่า 20 คน ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปลี่ยนแปลง
ราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  

- หากมีสถานท่ี ร้านค้าท่ีไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลงั โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั 
หากกรณีท่ีจ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม ทางบริษทัจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
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- เง่ือนไขและข้อจ ากดัในการเดินทาง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรฐับาล 
ทัง้น้ีนักท่องเท่ียวจะต้องมีความพร้อมท่ีจะท าตามเง่ือนไขต่างๆ เช่น การฉีดวคัซีน การตรวจหาเช้ือโค
วิด-19 และการลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละประเทศและสายการบิน  

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 

- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีน ้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 
เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ ์
ในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องโดยมีน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือข้ึนเครื่องบิน
ได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตาม
เงื่อนไขของสายการบนิ) **  

- ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนักงานขบัรถ) 
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- มคัคุเทศก์และหวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ตอ่ หอ้ง กรณีพกั 3 ทา่นจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 

ท่าน) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความ
เหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนั
มากอ่น เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- ประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศเวยีดนามส าหรบัคนไทย ในกรณีประกาศใหก้ลบัมายื่นรอ้งขอวซี่าอกีครัง้ (เนื่องจาก

ทางเวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยื่นวซี่าเขา้ประเทศใหก้บัผูเ้ดนิทางคนไทยทีพ่ านักในเวยีดนามไม่เกนิ 30 วนั) 
- ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศเวยีดนามส าหรบัชาวต่างชาติ ทีไ่ม่ไดร้บัการงดเวน้วซี่าเขา้ประเทศเวยีดนาม 
- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ้่ายส่วนตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟล์ททีใ่ชบ้นิ ซึ่งอาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
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- ค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้
เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่า
นี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บก่อน
เดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

 

เงื่อนไขการจอง  
- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พร้อมช าระเงนิมดัจ าครัง้ที ่1 ท่านละ 5,000 บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. 
เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์
จะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) ก็
จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั ยกเว้นโปรแกรมราคา
พิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จ านวน เท่านัน้  

- กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่บรษิัท
ก าหนด ทางบรษิัทจะถือว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้่านใด
ไม่ว่าส่วนในส่วนหนึ่งกต็าม 

- กรณีลูกคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก
เกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% 
 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง  
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ *ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรง

กบัวนัหยุดนักขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 45 วนั* 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของค่าทวัร์ หรอืหกัค่าใช้จ่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ 

โรงแรม และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอื่นๆ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  
- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร์ โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิัททวัร์ เช่น มนีโยบายห้ามการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรอื

การยกเลกิเทีย่วบนิโดยสายการบนิ บรษิทัจะเกบ็เป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปใหก้บัลูกคา้ โดย
ยดึตามนโยบายของสายการบนิและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิความรบัผิดชอบใด ๆ ทัง้ส้ินในกรณีดงัต่อไปน้ี 

- หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภยัธรรมชาติ 
หรอืกรณีที่ท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงหรอืเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จาก
ไทยและต่างประเทศ  ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ       

- หากท่านใช้บรกิารของทางบรษิัทฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุก
อย่างทางบรษิทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดนิทางแลว้ 

- หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาทของตัว
นักท่องเทีย่วเอง 
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- ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ หากท่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดกต็าม ไม่สามารถน ามาเลื่อนวนั
เดนิทางหรอืคนืเงนิได้ 

- หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านอย่างน้อย 6 เดอืน บรษิทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถ
เดนิทางออกนอกประเทศได้ 

 
เงื่อนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีควรทราบก่อนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขีึน้ต ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ
เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะ
ประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ 
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครัง้ ทัง้นี้  ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อ
เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได้ 

- กรณีทีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทาง
ได ้เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้
ขึ้นอยู่กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิ่งส าคญั ท่านจ าเป็นต้อง
มาถึงสนามบนิเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสยีหายใดๆบรษิัทขอ
สงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิ้น   

- อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟล์ทบนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้่านทราบอกีครัง้ก่อนการเดนิทาง 
- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
- กรณีผู้เดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใช้วลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบรษิทัฯ อย่าง

น้อย 7 วนัก่อนการเดินทาง หรือตัง้แต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อ
จดัเตรยีมล่วงหน้า กรณีมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบั
ผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณี
ทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

- กรณีที่ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบร้อยแล้ว มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิัทเพื่อใช้ในการออก
บตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัร์ครบตามจ านวนเรยีบร้อยแล้ว ทางบรษิัทจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทาง
ใหท้่านอย่างน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัร์นี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 
หรอื กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระ
ค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  
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- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่ว
ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเทีย่ว
กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสงู หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิ
บนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ
ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนนี้ทางบรษิทั
จะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมคี่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเที่ยวในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษิัทตัวแทนในต่างประเทศ ทาง
บรษิัทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท่่านไม่ตอ้งการไดร้บั
บรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษิัทขอ
สงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิัทได้ท าการจองและถูก
เกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ 
จะไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  
(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 
ทางสายการบนิ หรอื เจ้าหน้าทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดงันัน้
กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณา
ติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสือเดนิทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ 
ยืนยนัด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยนัการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านได้ส่ง
เอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแล้ว กรณีทีย่งัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หาก
ออกบัตรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจรงิ
ทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับ
กระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบนิจะ
พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มูลเพิม่เติมเกี่ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมที่พกั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั 
จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน 
(TRIPLE) จะแตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิในการให้ค าสญัญาใดๆทัง้สิ้นแทนบริษัทผู้จดั นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 
- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ
รบัผดิชอบของบรษิทั  
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- บรษิัทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็
ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไว้ทีโ่รงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงั
จุดหมายปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พกัใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

*เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ี
แล้ว* 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


