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อตัราคา่บรกิาร 

***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนี า้มนัของสายการบนิ*** 

***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 

 

วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง –สนามบนิญาจาง -บา้นเพีย้น Crazy House - ตลาดดาลดั ( - / - / D ) 

 

09.00 น. คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ ไทย

แอรเ์อเชยี (FD) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

12.00 น. เหนิฟ้าสูเ่มอืงญาจาง โดยสายการบนิ ไทยแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD646 

 (ราคาทัวรไ์มร่วมคา่อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)  เวลาทอ้งถิน่เทา่กบัประเทศไทย 

14.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิ เมอืงญาจาง  

  

เดนิทางสู ่บา้นเพีย้น (Crazy House) หรอืฮังหงา (Hang 

Nga) ไดรั้บแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากนทิานเรือ่ง 

อลซิ อนิ วันเดอรแ์ลนด ์(Alice in Wonderland) เป็นบา้น

ตน้ไมท้ีไ่ม่ไดส้รา้งจากไมท้ัง้หมดซะทเีดยีว เพราะบางส่วน

สรา้งขึน้จากคอนกรตีและวัสดอุืน่ๆ เพือ่ความแข็งแรงและง่าย

ต่อการดัดแปลงโครงสรา้ง ถา้ไปดาลัดก็ตอ้งไปชมบา้นเพีย้น เพีย้นสมชือ่แต่คนทีค่ดิสรา้งนี่เจ๋งไมไ่ด ้

ปลูกสรา้งง่ายๆ เพราะเรื่องวางระบบไฟน ้ านี่ตอ้งเป๊ะมากๆเก่งมาก คนที่ออกแบบเป็นลูกของ

ประธานาธิบดีคนที่4 ของเวียดนาม ซึง่เรียนจบสถาปัตยกรรมจาก Moscow อสิระถ่ายภาพความ

ประทับใจ  

 

ชอ้ปป้ิง ตลาดดาลดั ตลาดแหง่นี้เป็นตลาดทีใ่หญ่มากของเมอืงดาลัด เป็นตลาดทีจ่ะเปิดในยามค ่าคนื

ของเมอืงดาลัด ตลาดแห่งนี้เป็นเหมอืนถนนคนเดนิของบา้นเรา แต่จะมขีนาดใหญ่กว่า มขีองจ าหน่าย

เดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 
จอย

แลนด ์
หมายเหต ุ

วนัที ่16-19 ก.ย.65 11,999 11,999 4,500   

วนัที ่23-26 ก.ย.65 11,999 11,999 4,500   

วนัที ่30 ก.ย. – 3 ต.ค.65 11,999 11,999 4,500   

วนัที ่14-17 ต.ค.65 13,999 13,999 4,500   

วนัที ่21-24 ต.ค.65 15,999 15,999 4,500   

วนัที ่28-31 ต.ค.65 13,999 13,999 4,500   

INFANT (เด็กเล็กอาย ุไมเ่กนิ 2 ปี) ราคา 4,000 บาท 

**กรณีไมใ่ชห่นงัสอืเดนิทางไทย ช าระคา่ทวัรเ์พิม่ทา่นละ 1,000 บาท ไมร่วมคา่วซีา่** 
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หลายประเภททัง้ของฝาก เสือ้ผา้ และอาหาร ทีส่ าคัญราคาถกูใจสบายกระเป๋าอกีดว้ย เป็นตลาดทีด่โูดด

เดน่ และแผงขายของกว่า 100 รา้น ตลาดกลางคนืเป็นทีท่ีคุ่ณสามารถลิม้ลองอาหารรมิทางในทอ้งถิน่

และซือ้ของทีร่ะลกึทีท่ าดว้ยมอือกีดว้ย อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิง  

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่1) จากน ัน้เดนิทางสูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั Kings Dalat Hotel  // River Prince Dalat หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัสอง เมอืงดาลดั-สวนดอกไมเ้มอืงหนาว- พระราชวงับา๋วได ๋- วดัต ัก๊ลมั - น า้ตกดาตนัลา – เมอืงญา

จาง - สวนสนกุวนิเพริล์  ( B / L / D ) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่2) 

 

บา่ย น าท่านเดินทางสู่ เดินทางสู่ สวนดอกไม้เมอืงหนาว 

ดาลัด ตัง้อยูท่างทศิใตข้องทะเลสาบชวนฮวาง บนถนนฟู

ดงเตียนหวุง ดาลัดไดรั้บการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่ง  

ดอกไม ้ที่นี่จะมีดอกไมบ้านสะพร่ังตลอดปี สวนดอกไม ้

เมอืงหนาวแห่งนี้สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2409 เพือ่ใหป้รกึษา

ดา้นการเกษตรกรทางภาคใต ้ต่อมาไดท้ าการรวมรวบ

พรรณไมม้ากมายทัง้ไมด้อก ไมป้ระดับ ไมต้น้ และกลว้ยไมพั้นธุต์า่ง ๆ ซึง่กลว้ยไมต้ัดดอกจ านวนมากถกู

สง่ออกจากดาลัด และนอกจากดอกไม ้พชืผักเมอืงหนาวก็สามารถปลูกไดด้ไีมแ่พก้ัน ท าใหด้าลัดเป็น

แหลง่ผลติพชืผักเมอืงหนาวของประเทศ อสิระถา่ยภาพความประทับใจตามอธัยาศัย  

 

เดนิทางสู ่พระราชวงับา๋วได ๋พระราชวังฤดรูอ้นของพระเจา้เบา๋ได่ จักรพรรดอิงคส์ุดทา้ยแห่งเวยีดนาม 

ไดรั้บการออกแบบและปลูกสรา้งอยู่ใตร้่ม

เงาของทวิสนใหญ่ ซึง่ภายในตัวตกึมหีอ้ง

ภาพของพร ะ เ จ า้ เ บ๋ า ได่  พ ร ะม เหส ี

พระโอรส ธดิา และมหีอ้งส าหรับทรงงาน

ซึง่มโีทรศัพทว์างอยูส่องเครือ่งดว้ยกัน อกี

เครือ่งคาดว่าน่าจะเป็นของเหวยีนวันเทยีว 

อดีตประธานาธบิดีของเวียดนามใต ้หลังจากปี พ.ศ.1975 พระเจา้เบ๋าได่ เสด็จออกจากประเทศ

เวียดนาม ไปพ านักยังประเทศฝร่ังเศส พระราชวังแห่งนี้จ ึงกลายเป็นที่พักของเจา้หนา้ที่พรรค

คอมมวินสิตน์อกจากนี้ชัน้บนยังมหีอ้งบรรทมอกีดว้ย ทุกหอ้งสามารถมองเห็นทวิทัศน์ของผนืป่าสนอัน

เขยีวชอุม่ไดเ้ป็นอยา่งด ีนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญม่าเยอืนพระราชวังแหง่นี้ เพราะอยากทราบทีป่ระทับของ
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จักรพรรดวิา่เป็นอยา่งไร ซึง่เมือ่ไดเ้ห็นดว้ยตาก็ไดรั้บความประทับใจกลับไปถว้นหนา้พระราชวังฤดูรอ้น

ของพระเจา้เบา๋ได ่ตัง้อยูน่อกเมอืงไปทางทศิตะวันตกเฉียงใตป้ระมาณ 5 กโิลเมตร 

 

เทีย่ง บรกิารมือ้กลางวนั ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่3) 

  

จากนัน้น าท่าน น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า เดนิทางสู ่วดัต ัก๊ลมั (Thien Vien Truc Lam) ทีน่ี่คอืวัดพุทธใน

นกิายเซน แบบญีปุ่่ น มหายานคะ่ ซึง่แมจ้ะเป็นพุทธเชน่น ิกายเถรวาทแบบบา้นเรา แต่ธรรมเนียมปฏบิัติ

หลายๆ ก็มคีวามแตกต่างกันอยูบ่า้ง นอกจากนัน้ยังมสีวนดอกไมน้านาชนดิทีส่วยงามน่าดงึดูด อสิระให ้

ถา่ยภาพความประทับใจหลากหลายมมุดว้ยกนั  

 

เดนิทางสู ่น า้ตกดาตนัลา (Datanla Waterfall) อยูห่า่งจากตัว

เมอืงดาลัดไปทางทศิใตป้ระมาณ 5 กโิลเมตร เป็นน ้าตกไมใ่หญ่

มาก มคีวามสูง ประมาณ 20 เมตร แต่มคีวามสวยงดงามและมี

หลายชัน้ น ้าตกอายุกว่า 100 ปีแห่งนี้เต็มไปดว้ยตน้ไมส้ีสัน

มากมาย เนือ่งจากสภาพแวดลอ้มต่างๆ ทีเ่กือ้หนุน น ้าตกดาตัน

ลาเป็นทีรู่จั้กกันในชือ่ “arroyo de las hadas (Suoi Tien)” 

และทีส่ าคัญคือ น ้าตกดาตันลา เป็นน ้าตกที่เกดิจาก ภูเขาหนิ

ออ่น และยงัมรีปูปัน้ชาวเผา่ทีเ่ป็นชนกลุม่นอ้ยเปลอืยหนา้อก เป็นรูปปั้นทีส่วยงามแปลกตานักท่องเทีย่ว

นยิมไปถา่ยรปูกนั   

 

น าท่านล่องเรอืสู ่สวนสนุกวนิเพริล์  Vinpearl  เป็นสวนสนุกขนาดใหญ่และครบวงจรแห่งใหม ่ของ

ประเทศเวยีดนาม แบง่ออกเป็น 4 โซนใหญ่ๆโซนสวนน ้า ทีม่ชีายหาดจ าลองใหไ้ดน่ั้งพักผ่อนหยอ่นใจ

หรอืสามารถลงเล่นน ้าได ้ โซนสวนสนุกกลางแจง้ ทีม่เีครือ่งเล่นอันหวาดเสยีวทีท่ันสมัยไดม้าตรฐาน

ระดับโลก โซนสวนสนุกในร่ม  มเีครือ่งเล่นทีน่่าสนใจคือ 

โรงภาพยนตร ์5 มติ ิสามารถสัมผัสไดท้ัง้ รูป รส กลิน่ เสยีง 

เหมอืนท่านไดม้สีว่นร่วมในหนังเลยทเีดยีวโซนเกมส ์ ทีใ่ห ้

ท่านสามารถสนุกสนานกับตูเ้กมส์หยอดเหรียญได ้และ

พพิิธภัณฑ์สัตว์น ้ า ที่เป็นอควาเรียมขนาดใหญ่ที่สุดของ

เวยีดนาม จัดแสดงพันธุส์ัตวน์ ้าหายากไวก้ว่า 9,000 ชนิด 

ส าหรับทา่นทีอ่ยากชมโชวต์่างๆ ทาง VINPEARL LAND ยัง

มโีชวต์่างๆใหช้มอกีดว้ย ท่านสามารถสนุกสนานกับกจิกรรมต่างๆบนเกาะวนิเพริล์ไดต้ามอัธยาศัยหรอื

ทา่นอยากพักผอ่นชมบรรยากาศทะเลเวยีดนามใตบ้รรยากาศสบายๆไดเ้ชน่กนั 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่4) 
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ทีพ่กั Vinpearl Discovery Sealink Nha Trang Hotel **ระดบั5ดาว**หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม สวนสนกุวนิเพริล์ - ญาจาง -วดัลองเซนิ -โบสถห์นิญาจาง-ตลาดคนเดนิญาจาง ( B / L / D ) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่5) อสิระชืน่ชมบรรยากาศสวนสนกุยามเชา้  

  

น าท่านเดนิทางสู ่วดัลองเซนิ (Long Son Pago) วัดนี้ตัง้อยู่เนนิเขามังกรทีเ่ป็นวัดพุทธมหายาน

เกา่แกแ่หง่เมอืงญาจาง ทางชายฝ่ังตอนกลางของเวยีดนาม ทีน่ี่มพีระพุทธรูปองคใ์หญ่ สงูประมาณ 14 

เมตร ประทับบนยอดเขา พรอ้มกบัรปูปัน้เจ็ดอรหันตแ์ละมงักรคูย่าวกวา่ 7เมตร ซึง่มสีวยงามอลังการเป็น

อยา่งมาก   

 

เทีย่ง บรกิารมือ้กลางวนั ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่6) 

 

บา่ย เดนิทางสูโ่บสถห์นิญาจาง ( Stone Church Nha Trang) โบสถค์า

ทอลคิสดุคลาสสคิทีใ่หญท่ีส่ดุของเมอืง ไดรั้บอทิธพิลมากจากชาวฝร่ังเศส

ทีเ่ขา้มาเผยแพร่ศาสนาในสมัยนัน้สรา้งขึน้ในสไตลโ์กธคิของฝร่ังเศสโดย 

PRIEST LOUIS VALLET ในชว่งตน้ศตวรรษที ่19 พืน้ทีภ่ายในโบสถจ์ะม ี

760 ตร.กม. สามารถบรรจุคนไดถ้งึ 600 คน ตัวโบสถถ์ูกสรา้งดว้ยบล็อก

ซเีมนต ์และใชห้นิในการปูพืน้ ภายในโบสถย์ังถูกตกแต่งดว้ยกระจกสทีีม่ ี

สสีันสวยงาม นอกจากนั้นโบสถ์ตัง้อยู่บนยอดเขาสูงที่สามารถมองเห็นสถานีรถไฟญาจาง ไดม้ีการ

ใหบ้รกิารชมุชนคาทอลกิในทอ้งถิน่โดยมกีารจัดพธิมีสิซาระหว่างเวลา 05:00 – 18:30 น.ของทุกวัน 

อสิระใหท้า่นเดนิชมความสวยงามของโบสถพ์รอ้มเก็บภาพความประทับใจ   

 

น าท่านชอ้ปป้ิงที่ ตลาดคนเดนิญาจาง ตลาดนัดแห่งใหญ่ในญาจาง สรา้งเป็นตลาดที่ดูโดดเด่น 

ตกแต่งดว้ยโคมไฟและแผงขายของกว่า 100 รา้น ตลาดกลางคนืเป็นทีท่ีคุ่ณสามารถลิม้ลองอาหารรมิ

ทางในทอ้งถิน่และซือ้ของทีร่ะลกึทีท่ าดว้ยมอือกีดว้ย เพราะมขีองพืน้เมอืงเวียดนามเยอะมาก และมี

อาหารทะเลใหเ้ลอืกซือ้อกีมากมาย ตืน่ตาตืน่ใจส าหรับคนชอบเดนิเลน่ทีต่ลาดไมน่อ้ย  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่7)  

ทีพ่กั Galina Nha Trang //Dendro Gold Nha Trang หรอืเทยีบเทา่(เมอืงญาจาง) 
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วนัทีส่ ี ่ เมอืงญาจาง - ปราสาทโพนคร  - สนามบนิญาจาง – สนามบนิดอนเมอืง   ( B / L/ - ) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่8) 

  

จากนัน้เดนิทางสู ่ปราสาทโพนคร  PoNagar Cham Towers ปราสาทโบราณเก่าแก่ในยุคสมัย

ครสิตศ์วรรษที ่2 สมัยอาณาจักรจามปา มคีวามเก่าแกแ่ละโดดเด่น ลักษณะของปราสาท เป็นอฐิแดง

ขนาดใหญ ่ถกูสรา้งขึน้เพือ่ประดษิฐานเทพสตรภีควต ีในอดตีเคยเป็นทีบ่ชูาเทพเจา้ในศาสนาฮนิดู และ

เป็นทีส่กัการะเทพเจา้ของชาวเวยีดนามในปัจจบุนั  

 

เทีย่ง บรกิารมือ้กลางวนั ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่9) สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิญาจาง 

14.30 น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิ ไทยแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD647  

 (ราคาทัวรไ์มร่วมคา่อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

16.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ 

 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการ   2.   คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   4.   คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศเวยีดนาม  
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงที่
ประเทศเวยีดนาม ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี   

ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศเวยีดนามเรยีกเก็บ   
ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ   

ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

ทางบรษิทัเร ิม่ตน้และจบการบรกิารทีส่นามบนิดอนเมอืงเทา่น ัน้  
กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองต ัว๋เครือ่งบนิหรอืยานพาหนะอืน่ๆ 
เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิดอนเมอืงน ัน้ ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีท้ ีเ่กดิข ึน้ 

เนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  
ฉะน ัน้ทา่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นทีจ่ะส ารองต ัว๋เครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะอืน่ๆ 

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบทุีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร  
และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 
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5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   6.   คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี

7. คา่น ้าหนักกระเป๋าโหลดสมัภาระไป-กลับ ทา่นละ 20 กก. 8.   หัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่ว ตามรายการ 

9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

10. คา่ประกนัโควดิ-19 ระหวา่งเดนิทาง  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

ราคาทวัรไ์มร่วม  

1.   ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี) 

2.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ที่

สัง่เพิม่ 

3. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 กก.) 

4. คา่ท าวซีา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาต ิ(ไมใ่ชห่นังสอืเดนิทางไทย) 

5. คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 1,000 บาท (ช าระในวนัเช็คอนิ ณ สนามบนิดอนเมอืง) 

6. คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ตามความพงึพอใจ 

7. คา่วซีา่ กรณีไมใ่ชห่นงัสอืเดนิทางไทย (โปรดสอบถาม) 

8. คา่ตรวจ RT-PCR กอ่นเดนิทาง 72 ช ัว่โมง หรอื ATK 24 ช ัว่โมง กอ่นเดนิทางออกจากประเทศไทย 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารอยา่งนอ้ยจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวน

ดงักลา่ว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคาทวัร ์

กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 6,000 บาท  หรอืทา่นละ 11,000 (กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์  

กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ภายใน 30 วนักอ่นการเดนิทาง (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ 

**กรณีไมใ่ชห่นงัสอืเดนิทางไทย ช าระคา่ทวัรเ์พิม่ทา่นละ 1,000 บาท ไมร่วมคา่วซีา่** 

 

เงือ่นไขการเปลีย่นวนัเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 

1. กรณีวันเดนิทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลี่ยนวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผู ้

เดนิทาง ไม่นอ้ยกว่า 45 วัน ก่อนการเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เท่านัน้ หากแจง้

หลังจากนี้ ผูเ้ดนิทางควรหาผูเ้ดนิทางท่านใหม่มาแทนผูท้ีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้และมคีา่ใชจ้า่ยในการเปลีย่นชือ่

ส าหรบัผูเ้ดนิทางใหม ่

2. กรณีวันเดนิทาง ไมต่รง กบัวันหยดุนักขตัฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผู ้

เดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน กอ่นการเดนิ (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี ้
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ผูเ้ดนิทางควรหาผูเ้ดนิทางท่านใหม่มาแทนผูท้ีไ่ม่สามารถเดนิทางได  ้ และมคีา่ใชจ้า่ยในการเปลีย่นชือ่ส าหรบัผู ้

เดนิทางใหม ่

3. กรณีจองทัวร์ภายใน 15 วันก่อนออกเดนิทาง (นับรวมเสาร์-อาทติย)์ ผูจ้องทัวร์ไม่สามารถเปลีย่นวันเดนิทางหรือ

เปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไดท้กุกรณี 

4. กรณีแจง้เปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางหลังจากออกตั๋วโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระค่าตั๋วโดยสารเพิม่ดว้ย

ตนเองจากคา่ทัวรท์ีช่ าระมาแลว้ ณ วันทีต่อ้งการเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ตามขอ้ก าหนดของทางบรษัิทและสายการบนิ  

5.ในกรณีทีก่รุ๊ปปิดไปแลว้หรอืกรุ๊ปเต็มไปแลว้ จะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางไดท้กุกรณี 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ ี

ชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้

ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิ

ค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ 

และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้

2.1 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ คนืเงนิคา่บรกิาร 100% 

ของคา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้ หลงัหกัคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท 

2.2 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 31-44 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิคา่มดัจ าท ัง้หมด

ของคา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้ 

2.3 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิคา่บรกิาร 100% ของ

คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้  

เนื่องจากบรษัิทตอ้งด าเนนิการจัดเตรยีมน าเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่วล่วงหนา้ เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ

โดยสาร การจองโรงแรมทีพั่ก ยานพานหะส าหรับเดนิทาง รา้นอาหาร เป็นตน้ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีดัจ าหรอืเป็นเทีย่วบนิเชา่เหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ จะไมม่ี

การคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ประสานงานกบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล หรอืจดหมาย ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้ 

วันจันทรถ์งึวันศกุร ์เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  

วันเสาร ์เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  

หรอืสามารถตดิตอ่ประสานงานผา่นแอพพลเิคชัน่อืน่ๆตามชอ่งทางของบรษัิทได ้

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาทัวร ์หรอืยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่ว จองเดนิทางนอ้ยกว่า 20 

ทา่น  
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ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ และ

รวมกนัทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่

ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่า

ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีา ฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. ประเทศเวยีดนาม มกีฎหมายหา้มน าผลติภณัฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนือ้สตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่

เนือ้สตัว ์   ไสก้รอก ฯ เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิต่อทีจ่ะมาจากสิง่เหล่านี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีค่าปรับใน

อตัราทีส่งูมาก 

 

หมายเหต ุ

1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืไม่ใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวร ์ไม่ว่าบางสว่นหรอื

ทัง้หมด หรอื 

ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้บั 

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วัน

กอ่นการ 

เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่ว

รว่มเดนิทาง 

นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่

หนังสอื 

ขอ้ควรทราบ 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศเวยีดนาม
ไมเ่กนิ 30 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจ

เขา้เมอืงเพือ่ยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศเวยีดนาม ดงัตอ่ไปนี ้
- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศเวยีดนาม ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเวยีดนามได ้ 

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเวยีดนาม 

(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเวยีดนาม ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับ

ทางบรษัิท 

พรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 

ภมูอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วส่วนใหญ่

เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิ

จากความผดิ 

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือ

เสยีหายของ 

สมัภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลงตารางบนิ การบรกิารของสายการบนิ และเหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิ ์

ในการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่า

ภาษี 

เชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 
โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 
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6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


