
 

 

 



 

 

 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภมูิ) -ท าเนียบอสิระภาพ-โบสถน์อรท์เธอดาม- ไปรษณียก์ลาง-
แวะถา่ยรปูคาเฟ่ อพารท์เมน้ท-์ตลาดเบนถนั-ลอ่งเรอืแมน่ ้าไซง่่อน 

09.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคาน์เตอร์สายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์ (VZ) พบเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและ
อ านวยความสะดวก  

12.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์ เท่ียวบินท่ี 
VZ970 (12.30-14.00) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง 

14.00 น. เดนิทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ Tan Son Nhat ประเทศเวียดนาม หลงัผา่นพิธีตรวจคนเข้า
เมืองแล้ว จากนัน้น าท่านชม ท าเนียบอิสรภาพ (Independence Palace) สถานท่ีนีเ้คยเป็น
ท าเนียบของอดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต้ และท าเนียบของผู้ ว่าการฝร่ังเศส ท าเนียบอิสรภาพ
ออกแบบโดยโงเวียดท ูทกุวนันีเ้ปิดเป็นพิพิธภณัฑ์ให้เข้าชมได้ โดยชัน้ล่างเป็นห้องจดัเลีย้ง ชัน้สอง
เป็นห้องรับรองของประธานาธิบดีตรันวนัเฮือง ชัน้สามเป็นห้องรับรองของภริยาประธานาธิบดี ชัน้ส่ี

เป็นห้องฉายภาพยนตร์ส่วนตวั จากนัน้น าท่านสู่ โบสถ์นอร์ทเธอดาม (Notre Dame Cathedral) 
โบสถ์แหง่นีถื้อเป็นสถาปัตยกรรมตะวนัตกท่ีมีความสวยงามอย่างมาก สถานท่ีนีมี้ความสวยงาม ใช้
เป็นหอสวดมนต์ส าหรับชาวเวียดนามและชาวตา่งประเทศท่ีเป็นคริสต์ศาสนิกชน จากนัน้น าท่านชม 



 

 

ไปรษณีย์กลาง ท่ียงัคงความงดงามตามสถาปัตยกรรมดัง้เดมิ ทา่นสามารถสง่ไปรษณีย์กลบัมายงั
ประเทศไทย เพ่ือเป็นของท่ีระลึกได้ จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ตลาดเบนถัน (Ben Thanh Market) 

ซึ่งตัง้อยู่ใจกลางเมืองโฮจิมินห์ เป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่และมีอายุเกือบร้อยปี ท่ีน่ี มีสินค้าสารพัด

ชนิดทัง้สินค้าพืน้เมือง สินค้าน าเข้า  
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารบนเรือ ล่องไปตามแมน่ า้ไซง่่อน  ชมบรรยากาศสองฟากฝ่ัง

ยามค ่าคืนของเมืองโฮจิมินห์ซิตี ้หรือจะเลือกสนกุสนานกบัวงดนตรีพืน้เมืองท่ีบรรเลงเพลงอยา่ง
สนกุสนาน 
พักที่ Cicilia Hotel at Hochiminh   หรือโรงแรมเทียบเท่าระดับ 4ดาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 2 มุยเน่-หมู่บ้านชาวประมง-ทะเลทรายขาว-ล าธารนางฟ้า-ทะเลทรายแดง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทาง เมืองมุยเน่ (Mui Ne) ในจังหวัดฟานเทียต เป็นเมืองชายทะเลตากอากาศและ
แหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีมีความสวยงามและมีช่ือเสียงทางภาคใต้ของเวียดนาม ระหวา่งการเดนิทางให้ท่าน

ได้ชมธรรมชาตแิละวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวเวียดนาม น าทา่นสมัผสัอากาศบริสทุธ์ิ ณ ทา่เรือมยุ
เน่ ท่ีอบอวนไปด้วยบรรยากาศแบบชาวประมงเวียดนามแท้ๆ ซึ่งกลบัเข้าฝ่ังหลงัออกหาปลาในยาม
ค ่าคืน น าท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายขาว กองเนินภูเขาทรายสีขาวกระจ่างตากว้างใหญ่สดุสายตา 
มองไปทางไหนจะเห็นเพียงผืนทรายและท้องฟ้าเทา่นัน้ ไมไ่กลกนัมีแหลง่น า้จืด (โอเอซิส) ส าหรับให้
นกัทอ่งเท่ียวใช้พกัผอ่น  ถ่ายรูป และชมวิว ทา่นจะได้เพลิดเพลินกบักิจกรรมหลากหลายไมว่า่จะเป็น 
นัง่รถจ๊ีป หรือรถ ATV ตะลยุเนินทราย หรือสนกุสนานกับการเล่นแซนด์ดนูล่ืนไถลจากเนินทรายสูง
กว่า 40 เมตร (รวมค่ากิจกรรมรถนั่งจิ๊บเรียบร้อยแล้ว รถจิ๊บ โดยสารได้ 5-6 ท่าน/1คนั) น าท่าน
เดินทางสู่ ล าธารนางฟ้า (Fairy Stream) หรือแกรนด์แคนยอนแห่งเวียดนาม เกิดจากการกดัเซาะ
ของน า้และลมจึงก่อเกิดเป็นรอยกดัเซาะท่ีสวยงามและมีล าธารเล็กๆระดบัน า้ประมาณตาตุม่ซึ่งพดั
พาตะกอนทรายสีแดงไหลออกไปสูท่ะเล 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

จากนัน้น าท่านชม ทะเลทรายแดง ท่ีเกิดจากการรวมตวักนัของทรายสีชมพแูดงจนเป็นลานทราย
กว้างท่ีมีช่ือเสียงของเมืองมุยเน่ แล้วน าท่านชม “แกรนด์แคนย่อนแห่งเวียดนาม” ล าธาร FAIRY 
STREAM ท่ีเกิดจากการกดัเซาะของน า้และลมเป็นล าธารลกึกว่า 20 เมตร เปิดให้เห็นชัน้ของดนิและ
ทรายหลากสี ซึง่ทัง้หมดล้วนเกิดขึน้เองตามธรรมชาต ิ

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร   
พักที่  Vipol hotel โรงแรมเทียบเท่าระดับ 4ดาว 

 



 

 

 
 



 

 

 
 

3     ดาลัด-น า้ตกดาตันลา- รถราง Roller Coaster-น่ังกระเช้าไฟฟ้า เคเบิล้คาร์-วัดติก๊ลัม 
วัดมังกร(วัดลิงเฟือก)-สวนดอกไฮเดรนเยีย-ร้านเย่ือไม้ไผ่-ตลาดไนท์ดาลัด 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองดาลัด (Da Lat) เป็นเมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงและโรแมนติกของ
เวียดนาม โอบล้อมไปด้วยขุนเขา แมกไม้นานาพนัธุ์ และทะเลสาบ เมืองดาลัดมีอุณหภูมิ 15-25 
องศาตลอดทัง้ปี เมืองดาลดัมีสวนดอกไม้ตา่งๆ อาคารบ้านเรือน สิ่งปลกูสร้างรูปแบบสถาปัตยกรรม
ฝร่ังเศสมากมาย น าท่านน่ังรถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอนัร่มร่ืนสู่หบุเขาเบือ้งล่าง เพ่ือชม
และสมัผสักับความสวยงามของ น า้ตกดาตันลา (Thac Datanla) อีกหนึ่งสถานท่ีท่องเท่ียวยอด
นิยมของเมืองดาลัดท่ีไม่ควรพลาด จากนัน้น าท่านสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้า เคเบิลคาร์ กระเช้า
ไฟฟ้าแห่งนีเ้ป็นกระเช้าไฟฟ้าท่ีทันสมยัท่ีสุดของประเทศเวียดนาม และมีความปลอดภัยสูงท่ีสุด 
ท่านจะได้ชมวิวของเมืองดาลดัท่ีมองเห็นได้ทัง้เมือง น าท่านชมวัดติ๊กกลาม เป็นวดัท่ีสร้างอยู่บน
เนินเขาเหนือ ทะเลสาบเต่ียนลาม แวดล้อมไปด้วยใบไม้ดอกไม้ นานาพันธุ์  กับทิวสนท่ียืนต้น
ตระหง่านปกคลมุทกุหบุเขา  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

จากนัน้น าท่านเท่ียวชม  วัดลิงเฟือก หรือ วัดมังกรทอง (Linh Phuoc Pagoda) สร้างเมื่อปี ค.ศ. 
1950 สร้างจากการน ากระเบือ้งเหลือใช้มาทุบๆรวมกัน จากนัน้ก็น ามาสร้างวัดให้ชาวบ้านได้
สกัการะกนั และในปัจจบุนัได้เปิดให้นกัท่องเท่ียวทัง้ในและนอกประเทศ ได้เข้ามากราบไหว้ ท่ีวดัลิง
เฟือกแห่งนีเ้ป็นท่ีรู้จกัไปทัว่ทิศ ภายในบริเวณวดัลิงเฟือกจะดมีูความสะอาด จดัเรียงอย่างสวยงาม 
ท าให้นักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวต่างช่ืนชอบและมีความศรัทธาในวัดลิงเฟือกแห่งนี ้น าท่านเท่ียวชม 

สวนดอกไฮเดรนเยีย ดาลดัได้รับการขนานนามให้เป็นเมืองแหง่ดอกไม้ ท่ีน่ีจงึมีดอกไม้บานสะพร่ัง
ไปทัว่เมืองตลอดทัง้ปี และหากต้องการท่ีจะเห็นพรรณไม้ของดาลัดก็จะต้องไป สวนดอกไม้เมือง
หนาว ท่ีได้ท าการรวบรวมไว้อยา่งมากมายทัง้ไม้ดอก ไม้ประดบั ไม้ต้น และกล้วยไม้ จากนัน้น าท่าน
แวะร้านเยื่อไม้ไผ่ เป็นร้านของฝากท่ีมีเอกลักษณ์ พบกับสินค้าท่ีผลิตมาจากเยือ้ไม้ไผ่ อาทิเช่น 
หมอน ถุงเท้า ผ้า เช็ดตวั อิสระ ให้ท่านเลือกซือ้สินค้าท่ีระลึก และสินค้าพืน้เมืองตามอธัยาศยั น า
ท่าน ช้อปป้ิงตลาดไนท์มาร์เก็ต ให้ท่านได้เลือกซือ้สินค้านานาชนิด อาทิ ดอกไม้,เสือ้กันหนาว,
ผลไม้ฤดหูนาวทัง้สดและแห้ง,ผกันานา 



 

 

ชนิด,ขนมพืน้เมือง,กาแฟและชา เป็นต้น 
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

พักที่ TTC Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 4 จัตุรัสลัมเวียน-กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภมูิ) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม        

ชมจัตุรัสลัมเวียน (Lam Vien Square) คือศนูย์กลางของเมืองดาลดัท่ีบรรดาวยัรุ่นนดัรวมตวันัง่
ชิวๆ พร้อมท ากิจกรรมเช่น สเก็ตบอร์ด (คล้ายกบัสยามสแควร์ของไทยเรา) โดยจดุเดน่บริเวณจตัรัุส
นีคื้อ คาเฟ่โดม 2 โดมท่ีสร้างเลียนแบบดอกไม้ โดมเหลืองนัน่คือโดมดอกทานตะวนั และโดมดอก



 

 

อาร์ติโชค (Atiso) เป็นดอกไม้เมืองหนาวท่ีปลูกกันเยอะในเมืองดาลดั โดมนีจ้ะเป็นคาเฟ่ช่ือ Doha 
Cafe ซึ่งแน่นอนว่านอกจากวยัรุ่นเวียดนามแล้ว นกัท่องเท่ียวท่ีมาดาลดัก็มกัจะแวะถ่ายรูปเช็คอิน
กนัท่ีจตัรัุสแหง่นีด้้วย จากนัน้พาทา่นเช็คอินแลนด์มาร์กแหง่ใหมข่องดาลดั กรีนฮลิล์ คาเฟ่ (Green 

Hill Cafe)  จ าลองไฮไลท์ของท่ีเท่ียวแต่ละท่ีมารวมไว้ให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศท่ีโอบ
ล้อมไปด้วยธรรมชาต ิ

13.40 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์ (VZ) เท่ียวบินท่ี VZ941 (15.25) 
ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง 

19.05 น. เดนิทางถึง กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 
 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พักเดี่ยว 
พฤหัสบดี-อาทติย์ 05-08 มกราคม 66 11,999 11,999 4,000 

ศุกร์-จันทร์ 06-09 มกราคม 66 12,999 12,999 4,000 
พฤหัสบดี-อาทติย์ 12-15 มกราคม 66 12,999 12,999 4,000 

ศุกร์-จันทร์ 13-16 มกราคา 66 12,999 12,999 4,000 
พฤหัสบดี-อาทติย์ 02-05 กมุภาพนัธ์ 66 12,999 12,999 4,000 

ศุกร์-จันทร์ 03-06 กมุภาพนัธ์ 66 12,999 12,999 4,000 
ศุกร์-จันทร์ 10-13 กมุภาพนัธ์ 66 12,999 12,999 4,000 
ศุกร์-จันทร์ 17-20 กมุภาพนัธ์ 66 12,999 12,999 4,000 

พฤหัสบดี-อาทติย์ 23-26 กมุภาพนัธ์ 66 12,999 12,999 4,000 
ศุกร์-จันทร์ 24-27 กมุภาพนัธ์ 66 12,999 12,999 4,000 

พฤหัสบดี-อาทติย์ 02-05 มีนาคม 66 13,999 13,999 4,000 
ศุกร์-จันทร์ 03-06 มีนาคม 66 14,999 14,999 4,000 
ศุกร์-จันทร์ 10-13 มีนาคม 66 12,999 12,999 4,000 

พฤหัสบดี-อาทติย์ 16-19 มีนาคม 66 13,999 13,999 4,000 
ศุกร์-จันทร์ 17-20 มีนาคม 66 13,999 13,999 4,000 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทวัร์  
ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเง่ือนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่าน

ได้ช าระเงินแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นยอมรับเง่ือนไขแล้วและไมส่ามารถเปล่ียนแปลงเง่ือนไขได้ 



 

 

รายการทวัร์สามารถสลบั ปรับเปล่ียนหรืองดไปบางรายการได้ตามความเหมาสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า อนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน 
หรือเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได้ และผลประโยชน์ของผู้ เดนิทางเป็นส าคญั 

** ทางผู้เดนิทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเงื่อนไขก่อนการเดนิทางแล้ว ** 
 เน่ืองจากเป็นการจองทวัร์ล่วงหน้า ณ วนัเดินทางจริง อาจจะมีเหตกุารณ์ท่ีท าให้ไฟล์ทบินล่าช้าหรือมีการ
เปล่ียนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรด
ส ารองเวลาในการจองตั๋วเคร่ืองบินไว้อย่างต ่า 4-5 ชั่วโมง ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ในสว่นของตัว๋เคร่ืองบนิท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัโปรแกรมทวัร์ 
 
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัร์ตัง้แต ่แต ่20 ทา่นขึน้ไป รับไมเ่กิน 25 ทา่น** 
**ส าหรับท่านท่ีพกัห้อง 3 เตียงขนาดของห้องพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผู้จดัถือว่าทา่นยอมรับข้อตกลงแล้ว**  

 

อัตรานีร้วม 
1. คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั (EconomyClass) แบบหมู่คณะ  
2. คา่รถโค้ช ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
3. คา่ห้องพกัในโรงแรมท่ีระบตุามรายการหรือเทียบเทา่ 
4. คา่อาหารท่ีระบตุามรายการ  
5. คา่เข้าชมสถานท่ีทกุแหง่ท่ีระบตุามรายการ   
6. คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 2,000,000 บาทและคา่รักษาพยาบาล 200,000 

บาทไมคุ่้มครอง โรคประจ าตวัหรือโรคร้ายแรงท่ีแพทย์วินิจฉยัวา่เป็นก่อนเดนิทางรายละเอียดอ่ืนๆ 
เป็นไปตามเง่ือนไขแหง่กรมธรรม์ฯ  

7. คา่ประกนัรวมรักษาโควิดหากป่วยหรือต้องกกัตวัในตา่งประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเง่ือนไขแหง่.   
กรมธรรม์) 

8. น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
9. คา่น า้หนกักระเป๋า (น า้หนัก 20 กิโลกรัม)  

อัตรานีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดนิทาง, แจ้งเข้าแจ้งออกส าหรับผู้ ท่ีไมไ่ด้ถือหนงัสือเดนิทางของไทย  
2. คา่ธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามส าหรับชาวตา่งชาต ิท่ีไมไ่ด้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศ

เวียดนาม 



 

 

3. คา่ธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามส าหรับคนไทย กรณีประกาศให้กลบัมาย่ืนร้องขอวีซา่อีกครัง้ 
(เน่ืองจากทางเวียดนามได้ประกาศยกเว้นการย่ืนวีซา่เข้าประเทศให้กบัคนไทยส าหรับผู้ ท่ีประสงค์พ านกั
ระยะสัน้ในประเทศเวียดนามไมเ่กิน 30 วนั) 

4. คา่ภาษีน า้มนัท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบนิมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
5. ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% ในกรณีท่ีต้องการใบก ากบัภาษี  
6. คา่ใช้จา่ยส่วนตวัอ่ืนๆ เชน่ คา่อาหารและเคร่ืองดื่มสัง่พิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร์, คา่โทรศพัท์, คา่

ซกัรีด, มินิบาร์และทีวีชอ่งพิเศษ ฯลฯ 
7. คา่ธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบนินัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่

เกินขนาดมาตรฐาน 
8. คา่ทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขบัรถ 1,000 บาท ตลอดการเดินทาง (สว่นของหวัหน้าทวัร์ไทย แล้วแตค่วาม

พึง่พอใจในการบริการ) 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 5,000 บาท ภายหลงัจากท่ีท่านส่งเอกสารการจองภายใน 2 วนั โดยโอนเข้า

บญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้  
2. ส่วนท่ีเหลือช าระ 30 วนั ก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยุดยาวและนกัขตัฤกษ์ ช าระส่วนท่ีเหลือ 45 วนั

ก่อนการเดินทาง เน่ืองจากทางบริษัทต้องส ารองคา่ใช้จ่ายในสว่นของคา่ท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะนัน้
จะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 

1) หากไมช่ าระมดัจ าตามท่ีก าหนด ขออนญุาตตดัท่ีนัง่ให้ลกูค้าทา่นอ่ืนท่ีรออยู่ 
2) หากช าระไมค่รบตามจ านวน บริษัทฯ ถือวา่ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิโดยไมมี่เง่ือนไข 
3) เม่ือท่านช าระเงินแล้ว ไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขและ

ข้อตกลงตา่งๆท่ีได้ระบไุว้ทัง้หมดนีแ้ล้ว 
3. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนและเหลือหน้ากระดาษ

อยา่งต ่า 2 หน้า เพ่ือท าการส ารองท่ีนัง่ภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทาง
บริษัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 

4. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ตา่งจงัหวดั) ให้ท่านติดตอ่เจ้าหน้าท่ี 
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่
รับผิดชอบ คา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ 

5. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตวั 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
ต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มี
ความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 



 

 

 
เงื่อนไขการออกเดนิทาง  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างลูกค้าและ
บริษัท 

1. ในแต่ละเส้นทางจะมีการก าหนดผู้ เดินทางขัน้ต ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวร์นีก้ าหนดให้มีผู้
เดินทาง ขัน้ต ่า 20 ท่าน หากมีผู้ เดินทางไม่ถึงท่ีก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเพิ่มค่าทวัร์ หรือ 
เล่ือนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟล์ทบินภายในประเทศ แตม่ิได้แจ้งทางให้ทาง
เราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดงันัน้ กรุณาสอบถามยืนยนัการออก
เดนิทางก่อนจองไฟล์ทบนิภายในประเทศหรือตา่งประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิร์มแล้ว ไม่สามารถเล่ือนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตกุารณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อนั
เน่ืองมาจากการคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอน
ตวัออก ท าให้กรุ๊ปมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึน้ หรืออาจท าให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดงันัน้ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมอ่นญุาตให้เล่ือนวนัเดนิทางใดๆ ได้ทัง้สิน้ หากยกเลิกจะต้องเป็นไปตามเง่ือนไข
การยกเลิกการจอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ทา่นได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยนัจ านวนตามท่ีท่านได้จองเข้ามา หากทา่นช าระ
เงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปล่ียนแปลงจ านวนผู้ เดินทางได้ และหากมีความจ าเป็นจะต้อง
เปล่ียนแปลงท่านจะยินยอมให้ทางบริษัทฯ คิดคา่ใช้จ่ายท่ีทางบริษัทเสียหาย รวมถึงคา่เสียเวลาในการ
ขาย อยา่งน้อยท่ีสดุเทา่จ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ให้เป็นไปตามเง่ือนไขของบริษัทฯ 

 
 
 

เงื่อนไขการยกเลิกการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวนัเดินทางตรงกับเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น 
สงกรานต์ / ปีใหม ่เป็น 60 วนั) หรือ หกัคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้จริง (ถ้ามี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวร์ที่ จ่ายมาแล้ว หรือ หักค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้จริง เชน่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ, คา่มดัจ าโรงแรม, คา่วีซา่ (ถ้ามี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ที่ จ่ายมาแล้ว และหกัค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้จริง เชน่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ, คา่มดัจ าโรงแรม, คา่วีซา่ (ถ้ามี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินคา่ทวัร์ท่ีช าระแล้วทัง้หมด 



 

 

5. หากมีการยกเลิกการเดนิทางโดยไมใ่ช่ความผิดของบริษัททวัร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบและ
คืนค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้า
เมือง นโยบายห้ามเข้าออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณีต้องการเปล่ียนแปลงผู้ เดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 
วนั ก่อนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลงัจากเจ้าหน้าท่ีออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง ทัง้หมดทัง้นีข้ึน้อยู่กับช่วงพีเรียดวนัเดินทาง
และกระบวนการของแตล่ะคณะเป็นส าคญัด้วย กรุณาสอบถามกบัเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

7. กรณีต้องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหัก
ค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จริงส าหรับการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ท่ี
เปล่ียนแปลง ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

หมายเหตุส าคัญเพิ่มเตมิ  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การ
ลา่ช้าของสายการบนิ, การนดัหยดุงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยั
ธรรมชาต,ิ ภเูขาไฟระเบิด, แผน่ดนิไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ ฯลฯ ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์
ลว่งหน้าได้  

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตสุุดวิสัยอาทิการล่าช้าของ
สายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, 
ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ 
ทัง้นีท้างบริษทัจะค านงึถึง ผลประโยชน์และความปลอดภยัของทกุท่านเป็นส าคญั  

3. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวัน
เดนิทาง 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองมาจากสาเหตตุา่งๆ 
5. ท่านจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบดแูลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตวัต่างๆของท่านเองหากเกิดการสูญหายของ

ทรัพย์สินส่วนตวั ของมีคา่ตา่งๆระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวอันมีสาเหตมุาจากผู้ เดินทาง ทางบริษัทฯ
จะไมส่ามารถรับผิดชอบทกุกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่
อนญุาตให้ เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนญุาตให้เข้าเมืองรวมทัง้ใน
กรณีท่ีทา่นจะใช้หนงัสือ เดนิทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือ

ออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ หรือ เน่ืองจากเหตผุลหรือความผิดของตวัทา่นเอง  



 

 

7. ในกรณีท่ีพาสสปอร์ตของท่านช ารุด หรือมีตราปัม้ใดๆ ท่ีไม่เก่ียวข้องกับการเดินทาง และสายการบิน
แจ้งวา่ไมส่ามารถใช้เดินทางได้ หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไมว่า่เหตผุลใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทได้มีการช าระคา่ใช้จ่าย
ในการเดนิทางทัง้หมดไปเรียบร้อยแล้ว 

8. กรณีท่ีทางลกูค้าใช้บริการของทางบริษัทฯ ไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวในบางรายการ ไมท่านอาหารบางมือ้ ซึง่
เกิดจากการตดัสินใจของทางลกูค้าเอง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในการบริการนัน้ๆ เน่ืองจากคา่ใช้จ่ายทุก
อยา่งทางบริษัทฯ ได้ช าระคา่ใช้จา่ยให้ตวัแทนตา่งประเทศก่อนเดนิทางแล้ว 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผู้ ท่ีตัง้ครรภ์, เด็กอายตุ ่ากว่า 2 ขวบ, ผู้ ท่ี
นั่งวิลแชร์ หรือบุคคลท่ีไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทฯเพ่ือสอบถามและหาข้อสรุป
ร่วมกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทัวร์เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ได้ใช้
บริการบางรายการหรือยกเลิกไมส่ามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 

11. เน่ืองจากเราเดนิทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทจงึค านงึถึงประโยชน์ และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็น
ส าคญั 

12. ห้ามน าเข้ากญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑ์ท่ีมีสว่นประกอบของพืชชนิดดงักลา่วเข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะ
มีโทษตามกฎหมายของแตล่ะประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

ตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ือง 

1. ตัว๋เคร่ืองบนิเป็นแบบหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากต้องการเล่ือนวนั
เดนิทางกลบัทา่น จะต้องช าระคา่ใช้จา่ยส่วนตา่งของสายการบนิและบริษัททวัร์เรียกเก็บ  

2. ทางบริษทัฯ ได้ส ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าคา่ตัว๋เคร่ืองบนิเรียบร้อยแล้วหากทา่นยกเลิกทวัร์ไมว่า่
จะด้วยสาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ ซึง่มีคา่ใช้จา่ยแล้วแตส่าย
การบนิและ ชว่งเวลาเดนิทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯได้ท าการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว (กรณีตัว๋ Refund) ผู้
เดินทางต้องเป็น ผู้ รอเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีได้จะขึน้อยู่กับแต่
ระบบของสายการบนินั้น ๆ เป็นผู้ก าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเติมโดยมี
เอกสารยืนยนัจากทางสายการบนิ  



 

 

5. การจดัท่ีนัง่บนเคร่ืองบินของกรุ๊ปข้อก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนดซึง่ทางบริษัทไมส่ามารถ
เข้าไปแทรกแซงได้ และทางบริษัทไมอ่าจรับประกนัได้วา่ทา่นจะได้ท่ีนัง่ตามท่ีทา่นต้องการได้  

6. กรณีทา่นท่ีจะออกตัว๋บนิภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตัว๋เองกรุณาแจ้งบริษทัเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทวัร์
นัน้สามารถ ออกเดนิทางได้แนน่อน มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้  

7. ท่ีนัง่ Long Leg ทางบริษัทไมส่ามารถรีเควสให้ได้จะขึน้กบัข้อก าหนดของสายการบนิเป็นผู้ก าหนด  
8. ทา่นท่ีใช้ไมล์หรือแต้มบตัรเครดติแลกตัว๋ทา่นจะต้องเป็นผู้ด าเนินการด้วยตวัทา่นเอง 
9. น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดหรือถือขึน้เคร่ืองสายการบนิเป็นผู้ก าหนดหากทา่นมีน า้หนกัเกินกวา่

ก าหนดทา่น จะต้องเป็นผู้ เสียคา่ปรับนัน้เอง 
10. ทางบริษทัฯ ไมรั่บผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผู้ โดยสาร  
11. กรณีผู้ เดนิทางต้องการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน่ ใช้วิลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ ลว่งหน้าอยา่ง

น้อย 7 วนัก่อนเดนิทาง มิฉะนัน้บริษัทฯ ไมส่ามารถจดัการลว่งหน้าได้ 

โรงแรมที่พัก 

1. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครัง้ หลังจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพกัใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุใน
โปรแกรม 

2. การจดัการห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการห้องให้กับกรุ๊ปท่ีเข้าพกั โดยมีห้องพกัส าหรับผู้สบู
บหุร่ี / ปลอดบหุร่ีได้ โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ ท่ีพกั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความพร้อม
ให้บริการของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได้ 

3. ส าหรับท่านท่ีพกัห้อง 3 เตียง ขนาดของห้องพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผู้ จดัถือว่าท่านยอมรับข้อตกลง
แล้ว  

4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว 
(Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) ห้องแตล่ะประเภท
จะไมต่ดิกนัหรืออยู่คนละชัน้  

5. กรณีต้องการห้องพกัแบบ 3 ทา่นตอ่ห้อง หรือ ห้องแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีห้อง Triple เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการจดัห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพกัคู ่และ 1 ห้องพกัเด่ียว โดยไมมี่คา่ใช้จา่ย 

6. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในโรงแรมเตม็ 
(บางครัง้ต้องจองโรงแรมข้ามปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิด
ความเหมาะสม  

7. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครัง้อยู่ในเมืองเก่ารถโค้ชไม่สามารถเข้าถึงได้ท่านจะต้องน า
สมัภาระของทา่นเข้าห้องพกัด้วยตวัทา่นเอง  



 

 

ส าหรับผู้เดนิทางที่ถือพาสปอร์ตไทย (Thai Passport) ไม่ต้องขอวีซ่า 
ประเทศเวียดนาม อนญุาตให้อยูไ่ด้สงูสดุ 30 วนั 
 
 

** เมื่อท่านช าระเงนิค่าทวัร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้ว ** 
** จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดนี ้** 

 


