#15365 ทัวรเวียดนามใต ดาลัด 3 วัน 2 คืน สวนดอกไมไฮ
เดรนเยีย สวนแหงแสงที่ดาลัด นั่งรถมาชมเมือง บิน VZ

ทัวรเวียดนามใต ดาลัด นํ้าตกดาลันลา นั่งรถรางโรลเลอรโคสเตอร Làng Vũ
Thị Coffee & Farmstay ชอปปงตลาดไนทบารซา พระราชวังฤดูรอนบาวได วัด
ตั๊กลัม บานเพี้ยน โบสถโดเมนเดมารี จัตุรัสลามเวียน ทะเลสาบซวนฮวาง Cối
Xay Gió Bakery

สรุปการเดินทาง
วันที่

1

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ - ทา อากาศยานดาลัด - ดาลัด - รถรางโรลเลอรโคสเตอร - นํ ้า ตกดา
ตันลา - รา นคาเฟ Làng Vũ Thị - ตลาดไนทบาซารดาลัด





โรงแรม



TTC
Premium
Hotel หรือ
เทียบเทา

2

พระราชวังฤดูรอนของจักรพรรดิเ์ บา ได - กระเชา ไฟฟ า ดาลัด - วัดตัก
๊ ลัม - บา นเพี้ยน - รา นของ
ฝากเวียดนาม - โบสถโดเมนเดมารี - ทุงดอกไฮเดรนเยียร - สวนแหงแสงดาลัด







TTC
Premium
Hotel หรือ
เทียบเทา

3

จัตุรัสลามเวียน - นั่งรถมา ดาลัด - รา นโดฮาคาเฟ - ทะเลสาบซวนเฮือง - รา นบั๋นหมี่ Cối
Xay Gió - ทา อากาศยานดาลัด - ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

8 ต.ค. 63 - 10 ต.ค. 63

฿10,900

฿10,900

฿9,900

฿2,500

12 ต.ค. 63 - 14 ต.ค. 63

฿8,900

฿8,900

฿7,900

฿2,500

16 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63

฿10,900

฿10,900

฿9,900

฿2,500

21 ต.ค. 63 - 23 ต.ค. 63

฿9,900

฿9,900

฿8,900

฿2,500

22 ต.ค. 63 - 24 ต.ค. 63

฿10,900

฿10,900

฿9,900

฿2,500

1 ต.ค. 65 - 3 ต.ค. 65

฿10,900

฿10,900

฿9,900

฿2,500

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1



กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานดาลัด - ดาลัด - รถ
รางโรลเลอรโคสเตอร - นํ้าตกดาตันลา - รานคาเฟ Làng Vũ
Thị - ตลาดไนทบาซารดาลัด
เชา
08.00 น. พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน เตอรสายการเวียตเจ็ทแอร ประตู 3 Viet
Jet Air โดยมีเจาหน าที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน
11.10 น. ออกเดินทางสู เมืองดาลัด โดยเที่ยวบิน VZ 940
บาย
12.55 น. เดินทางถึง สนามบินเลียนคัง Lien Khuong ดาลัด ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเป็ นที่เรียบรอยแลว (เวลาทอง
ถิ่นที่เวียดนาม เทากับประเทศไทย)
นํ าทานเดินทางเขาสู เมืองดาลัด ซึ่งเป็ นเมืองที่ถ ูกกลาวขานวาเป็ นเมืองแหง “ปารีสตะวันออก” เมืองแหงดอกไม เมืองแหง
ดอกไมผลิ เมืองแหงความรัก “ ทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศอันหนาวเย็น เพราะเมืองนี้ อยูบนเขาสูงถึง 1500 เมตรจากระดับ
นํ้ าทะเล เลยไดเป็ นสถานที่พักรอนของชาวฝรั่งเศส ตั้งแตสมัยอาณานิ คมฝรั่งเศสเป็ น 100 ปี แลว
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเดินทางสู นํ้ าตกดาลันลา (Dalanla Waterfall) ซึ่งเป็ นนํ้ าตกที่ขนาดไมใหญมาก แตสวยงามมากเนื่ องจากสภาพ
แวดลอมตางๆที่เกื้อหนุนทําใหมีนักทองเที่ยวแวะมาเที่ยวชมกันเป็ นจํานวนมาก รอบๆนํ้ าตกมีเครื่องเลนซึ่งใชธรรมชาติมาเป็ น
สวนประกอบ สนุกสานกับกิจกรรมสุดพิเศษ!! การนั่ งรถราง Roller Coaster ลงไปชมนํ้ าตก
นํ าทานเดินทางตอไปยัง Làng Vũ Thị Coffee & Farmstay คาเฟ ชิคๆของเมืองดาลัด เป็ นโลเคชั่นยอดฮิต ที่นักทอง
เที่ยวนิ ยมมาถายรูปเกๆเช็คอินกัน และยังมีเมนูของหวานและเครื่องดื่มแสนอรอยมากมายใหทานไดเลือกสรร และทานจะไดชม
วิวทิวทัศน ของเมืองดาลัดอยางสวยงามอีกดวย
นํ าทาน ชอปปิ้ งตลาดไนทบารซาของเมืองดาลัท ใหทานไดเลือกซื้อสินคานานาชนิ ด อาทิ ดอกไม, เสื้อกันหนาว,ผลไมฤดู
หนาวทั้งสดและแหง, ผักนานาชนิ ด, ขนมพื้นเมือง, กาแฟและชา เป็ นตน
คํ่า
บริการอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร พิเศษ!! เมนูซุปหมอไฟอติโชค + ไวน แดงดาลัด
พักที่ TTC Premium Hotel หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว



เชา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ทาอากาศยานดาลัด
เป็ นทาอากาศยานที่ต ั้งอยูในเขต Đức Trọng โดยอยูหางจากเมืองดาลัดไปทางใต
ประมาณ 30 กิโลเมตร ทาอากาศยานนี้ ถ ูกสรางโดยฝรั่งเศสเมื่อปี พ.ศ. 2476 โดยมีเพียง
รันเวยกรวด และชาวอเมริกันไดมาสรางใหมและเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2552 โดยมีอาคารผู
โดยสารใหมขนาด 12,400 ตารางเมตร

ดาลัด
เป็ นเมืองหลวงของจังหวัดเลียนเคือง ตั้งอยูสูงเหนื อระดับนํ้ าทะเล 1,500 เมตร บน
ที่ราบสูงลางเบียน ดาลัดเป็ นหนึ่ งในเมืองทองเที่ยวยอดนิ ยมที่สุดตลอดกาลของเวียดนาม
ชื่อเมืองนั ้นแปลวาเมืองแหงสนพันตน และยังถูกเรียกวาเมืองที่แหงใบไมผลิ ซึ่งมาจาก
อากาศที่เย็นสบายกําลังดีต ลอดทั้งปี

รถรางโรลเลอรโคสเตอร
ใหทานเพลิดเพลินกับรถรางโรลเลอรโคสเตอร ทาทายความหวาดเสียว ผานผืนป าอัน
รมรื่นเขียวชอุมลงสูหุบเขาเบื้องลางของนํ้ าตกดาทันลา

นํ้าตกดาตันลา
นํ้ าตกดาตันลา ไดช่ อ
ื วาเป็ นนํ้ าตกที่สวยที่สุดในดาลัด อยูนอกเมืองไปทางทิศใตประมาณ
5 กิโลเมตร นํ้ าตกดาตันลาเป็ นนํ้ าตกที่ไมใหญมากแตมีความสวยงามเนื่ องจากสภาพ
แวดลอมตางๆ ที่เกื้อหนุนทําใหมีนักทองเที่ยวแวะมาเที่ยวชมกันเป็ นจํานวนมาก

รานคาเฟ Làng Vũ Thị
เป็ นคาเฟ บรรยากาศสุดสวยงามที่ต ั้งอยูนอกเมืองดาลัด ตัวคาเฟ ถ ูกออกแบบในสไตลสุดชิ
คอันแสนสบายที่นักทองเที่ยวจะชอบมาถายรูปกัน ตัวคาเฟ ยังมีจุดชมวิวที่เราจะไดเห็นวิว
พื้นที่เกษตรกรรมเมืองหนาวในมุมกวางกับเมฆหมอกที่ลอยตัดผาน

ตลาดไนทบาซารดาลัด
ไนทมาเก็ต ที่เมืองดาลัดเขาจะมีถ นนคนเดินที่อยูริมถนนเสนลางดานหน าตลาดดาลัด มี
รานเสื้อผา รานขายอาหารมากมายริมถนน มีจักรยานใหเชาปั่ นเลน มีศิลปิ นมารับวาดรูป
เหมือน เขียนหนั งสือภาษาเวียดนาม และอื่นๆ มากมายใหนักทองเที่ยวเดินชมกันไดต าม
อัธยาศัย



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร พิเศษ เมนูซุปหมอไฟอติโชค + ไวน แดงดาลัด
 TTC Premium Hotel หรือเทียบเทา
่

๋

่

๋

่ ่

่ ่

่



หมายเหตุ

เนื่ องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็ นตั๋วกรุประบบ Random ไมสามารถล็อคที่นั่งได ที่นั่งอาจจะไมไดนั่งติดกัน และไม
สามารถเลือกชวงที่นั่งบนเครื่องบินไดในคณะ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขสายการบิน
เวลาทองถิ่นที่เวียดนาม เทากับประเทศไทย
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2



กิจกรรม

พระราชวังฤดูรอน จักรพรรดิ์เบาได - กระเชาไฟฟาดาลัด - วัด
ตั๊กลัม - บานเพี้ยน - รานของฝากเวียดนาม - โบสถโดเมนเดมา
รี - ทุงดอกไฮเดรนเยียร - สวนแหงแสงดาลัด
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นํ าทานเที่ยวชม พระราชวังฤดูรอนบาวได (DinhBao Dai) ของจักรพรรดิองคสุดทายของเวียดนามประทับของกษัต ริยเบา
ไดจักรพรรดิองคสุดทายของประเทศเวียดนามในยามที่พระองคเสด็จแปรพระราชฐานมา ณ เมืองดาลัด ที่นี่นับวาเป็ นพระราชวัง
หลังสุดทายที่สรางขึ้นในสมัยฝรั่งเศสเรืองอํานาจอีกดวย
นํ าทาน นั่ งกระเชาไฟฟ า ชมวิวทิวทัศน เมืองดาลัดจากมุมสูงและนํ าทานไหวพระที่ วัดตัก
๊ ลัม (Truc Lam) วัดพุทธในนิ กาย
เซน (ZEN)แบบญี่ปุน ภายในวัดตกแตงสวยงามดวยสวนดอกไม
จากนั ้นเขาชม บานเพี้ยน (Crazy House) บานสไตลแปลกๆที่ออกแบบโดยฝี มือลูกสาวประธานาธิบดีคนที่ 2 ของ
เวียดนาม ซึ่งเรียนจบสถาปั ต ยกรรมมาจากฝรั่งเศสโดยไดแรงบันดาลใจจากนิ ยายเรื่องดัง “Alice inWonderland”
นํ าทานชอปปิ้ งที่ รานโอทอป โดยในรานจะจัดจําหน ายสินคาพื้นเมือง เชนชาดอกอติโชค, ผลไมอบแหงแบบตางๆ, ไวน แดง
เมืองดาลัด และอื่นๆอีกมากมาย
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานสู โบสถโดเมนเดมารี (Domaine De Marie Church) หรือเราจะเรียกกันวา “โบสถสีชมพู” เป็ นโบสถ
โรมันคาทอลิก เป็ นสถาปั ต ยกรรมแบบฝรั่งเศสผสมกับเวียดนาม เป็ นอาคารสูง 2 ชั้น สรางขึ้นในปี ค.ศ.1940 โดยโบสถแหงนี้
จะมีแมชีคอยดูแลอยูและมีแมชีที่ดําเนิ นการใหการศึกษาแกเด็กในพื้นที่ เป็ นโบสถที่สําคัญทางศาสนาคริสต จุดเดนของโบสถ
แหงนี้ คือทาดวยสีชมพูพาสเทลทั้งหมด
นํ าทานชม สวนดอกไมไฮเดรนเยีย ที่เบงบานอยูเต็มพื้นที่ ซึ่งถือวาสวนไฮเดรนเยียแหงนี้ เป็ นสถานที่ทองเที่ยวอันดับตนๆที่
ดึงดูดนั กทองเที่ยวใหเดินทางมาเยี่ยมชมไดเป็ นอยางดี และใหทานเพลิดเพลินเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
นํ าทานชมความสวยงามของ สวนแหงแสงที่ดาลัด (Lumiere Light Garden) ตอนนี้ ดาลัดเพิ่งจะปรากฎตัวในรูปแบบการ
แสดงแสงที่ทันสมัยที่สุดแหงหนึ่ ง Lumiere Dalat สวนแหงแสง ไดรูจักที่เป็ น “หอศิลป ศูนยรวมความบันเทิง” แหงแรกใน
เวียดนามที่มีพื้นที่รวมกวา 2,000 ตารางเมตร ผูเขารวมสามารถโตต อบโดยตรงและสัมผัสกับกิจกรรมในแตละหองและสามารถ
บันทึกคลิปหรือถายรูปเป็ นที่ระลึก
คํ่า
บริการอาหารเย็น แบบ BBQ BUFFET
พักที่ TTC Premium Hotel หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

พระราชวังฤดูรอนของจักรพรรดิ์เบาได
เป็ นหนึ่ งในพระราชวังของจักรพรรดิเ์ บาไดที่ยังดํารงไวอยู ซึ่งพระองคทรงสรางพระราชวัง
นี้ เอาไวใชเป็ นหนึ่ งในสถานที่พักผอนตั้งแตชวง พ.ศ.2493 ปั จจุบันเปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑที่
ใหนักทองเที่ยวเขาชมได

กระเชาไฟฟาดาลัด
เป็ นกระเชาไฟฟ าเคเบิลคารบนเทือกเขาโรบินฮิลล บนกระเชานั กทองเที่ยวจะไดชมวิว
เมืองดาลัดจากที่สูง และยังสามารถนั่ งไปยังวัดตัก
๊ ลัม ซึ่งเป็ นวัดพุทธในนิ กาย ZEN แบบ
ญี่ปุนได

วัดตั๊กลัม
วัดตัก
๊ ลัมวัดพุทธในนิ กายเซนแบบญี่ปุน ตั้งอยูบนเทือกเขาเฟื องฮวาง ภายในวัดมีสิ่ง
กอสรางที่สวยงาม สะอาด เป็ นระเบียบ ทัศนี ยภาพโดยรอบลอมรอบไปดวยดอกไมที่ผลิ
ดอกบานสะพรั่ง นั บไดวาเป็ นหนึ่ งในวัดที่นิยมและงดงามที่สุดในเมืองดาลัด

บานเพี้ยน
ที่นี่ถ ูกสรางขึ้นมาโดยสถาปนิ คชาวเวียดนามโดนคิดวาจะออกแบบแนว "เทพนิ ยาย" โดยที่
ตัวตึกหน าตาออกมาเหมือนตนไม และดวยการออกแบบและตกแตงภายในที่แปลก
ประหลาด ทําใหขึ้นชื่อเรื่องความเพีย๊ น

รานของฝากเวียดนาม
อิสระเลือกซื้อสินคา งานหัต ถกรรมพื้นบาน หรือของฝากเวียดนามตางๆ กันไดต าม
อัธยาศัย



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

โบสถโดเมนเดมารี
เป็ นโบสถสีชมพูที่ต ั้งอยูบนเนิ นเขาเตี้ยๆ บนถนนโงเกวี่ยนในเมืองดาลัดทามกลางแนว
ตนสนใหญ ที่นี่เป็ นโบสถสีชมพูต ั้งอยูอยางสงบและสงางามยิ่งนั ก โบสถแหงนี้ สรางขึ้น
ระหวางปี พ.ศ. 2483-2485 โดย Zuzanne Humbert ภริยาของผูวาการอินโดไชน าชาว
ฝรั่งเศส ดานหน าโบสถเป็ นจุดถายรูปที่มีความสวยงามมาก

ทุงดอกไฮเดรนเยียร
เป็ นสวนดอกไมที่มีดอกไฮเดรนเยียรสีสันสวยสดใสเบงบานสะพรั่งไปทั่วสวน และเป็ น
อีกหนึ่ งสัญลักษณของเมืองดาลัดที่ดึงดูดนั กทองเที่ยวที่มาเยือนเมืองแหงนี้ ใหทานได
เพลิดเพลินกับการเก็บภาพความสวยงามนี่ ไวเป็ นที่ระลึกอยางเต็มอิ่ม

สวนแหงแสงดาลัด
เป็ นสถานที่ทองเที่ยวเปิ ดใหมของดาลัด เปิ ดใหบริการเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ปี 2019
ที่นี่เป็ นเสมือนนิ ทรรศการศิลปะแหงแสง ที่มีธีมเป็ นเมืองดอกไมแหงสรรคของดาลัดซึ่ง
เป็ นเมืองที่รูจักกันดีในเรื่องของเมืองแหงดอกไม สวนแหงแสงนี้ นําเสนอเทคโนโลยีการ
เลนศิลปะของแสงตามพื้นที่ต างๆ ภายในใหเป็ นภาพอันสุดสวยงามเกินบรรยาย เสมือน
กาวไปอยูในโลกที่สุดเหนื อจินตนาการ



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร แบบ BBQ BUFFET
 TTC Premium Hotel หรือเทียบเทา

วันที่ 3



กิจกรรม

จัตุรัสลามเวียน - นั่งรถมาดาลัด - รานโดฮาคาเฟ - ทะเลสาบ
ซวนเฮือง - รานบั๋นหมี่ Cối Xay Gió - ทาอากาศยานดาลัด ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นํ าทานนั่ งรถมาชมเมืองดาลัด ณ จัต ุรัสลามเวียน ลานคนเดินที่มีพื้นที่รวม 72,000 ตารางเมตร เป็ นศูนยกลางของวัยรุน
หรือจุดนั ดพบของคนเวียดนามที่จะมาทํากิจกรรมตางๆรวมกัน จุดเดนของลานแหงนี้ คือมีสถาปั ต ยกรรมเดน ๆ 2 อยางคือ The
Giant Wild Sunflowers ตั้งตระหงานอยู โดยสรางเป็ นโดมดอกทานตะวัน โดยดานลางจะมีหาง BIG C เปิ ดใหบริการอยู
และโดมที่สองคือ The Giant Artichoke สรางเป็ นโดมดอกอารต ิกโชคซึ่งเป็ นดอกไมประจําเมืองดาลัด ซึ่งภายในจะเป็ น
รานกาแฟน ารักๆที่มีช่ อ
ื วา Doha Café และทานยังสามารถมองเห็นทะเลสาบซวนฮวาง (Xuan Huong Lake) ไดจากมุมนี้ อีก
ดวย
นํ าทานสู รานขนมปั งบั๋นหมี่ Cối Xay Gió ที่ขึ้นชื่อวาเป็ นรานขายบั๋นหมี่ที่อรอยมากๆแหงหนึ่ งในเมืองดาลัด ขนมปั งบั๋น
หมี่นั้น ถือกําเนิ ดในเวียดนาม แตโดงดังเป็ นที่รูจักไปทั่วโลก โดยเฉพาะที่ประเทศฝรั่งเศสชาติที่เคยเป็ น “เจาเขาครอง” ของ
เวียดนาม
บาย
บริการขนมปั งบั๋นหมี่แซนวิชเวียดนามสไตลฝรั่งเศส ทานละ 1 ชิ้น
ไดเวลาสมควร นํ าทานเดินทางสูสนามบินดาลัด
13.35 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเวียตเจ็ทแอร เที่ยวบินที่ VZ 941
15.20 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จัตุรัสลามเวียน
เป็ นจัต ุรัสหลักประจําเมืองดาลัด ที่เป็ นยานเดินเลนชิวๆ โดยเฉพาะในตอนเย็นจะเป็ น
แหลงรวมผูคนทั้งเด็ก วัยรุน และคนทํางานมาพักผอนหยอนใจ บางคนมาเลนสเก็ต เตะ
ฟุต บอล เดินออกกําลังกาย รวมไปถึงสถานที่ๆ คูรักชอบมาออกเดท ที่ชั้นใตดินของจัต ุรัส
นี้ ยังมีบก
ิ ๊ ซี และโรงภาพยนตรใหบริการดวย

นั่งรถมาดาลัด
นั่ งรถมาชมบรรยากาศอันแสนสบายของเมืองดาลัด หนึ่ งในเมืองทองเที่ยวสุดขึ้นชื่อของ
เวียดนามใต

รานโดฮาคาเฟ
เป็ นรานคาเฟ ในเมืองดาลัดตรงบริเวณจัต ุรัสประจําเมือง ที่มีมีลักษณะโดดเดนที่ชัดเจน
จากรานอื่นๆ คือตัวอาคารมีลักษณะโดมดอกอารต ิโชค (Atiso) เป็ นดอกไมเมืองหนาวที่
ปลูกเยอะมากในเมืองดาลัด

ทะเลสาบซวนเฮือง
เป็ นทะเลสาบที่อยูใจกลางเมืองดาลัด ทะเลสาบกลางเมืองแหงนี้ เต็มไปดวยความสวยงาม
ในบางเวลาที่ลมสงบ ผืนนํ้ าในทะเลสาบสวยงามราวกับกระจกที่สะทอนเงาของกอนเมฆ
บนทองฟ าและตนสนที่อยูริมทะเลสาบ ดวยความสวยงามของทะเลสาบแหงนี้ ทําใหทั้งชาว
เมืองดาลัทเองและนั กทองเที่ยวนิ ยมมานั่ งเลนหรือมาออกกําลังกายริมทะเลสาบในยาม
เย็น

รานบั๋นหมี่ Cối Xay Gió
เป็ นรานขนมปั งบั๋นหมี่ที่อยูไมไกลจากพื้นที่ต ลาดกลางคืนดาลัด ที่นี่เป็ นจุดถายรูปหาม
พลาดหากไดมาเยือนดาลัด กับกําแพงรานสีเหลืองมัสตารดอันสดใสที่เป็ นซิกเนเจอรของ
รานขนมปั งรานนี้



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน บนรถโดยสาร ขนมปั งบั๋นหมี่แซนวิชเวียดนามสไตลฝรั่งเศส ทานละ 1 ชิ้น

ทาอากาศยานดาลัด
เป็ นทาอากาศยานที่ต ั้งอยูในเขต Đức Trọng โดยอยูหางจากเมืองดาลัดไปทางใต
ประมาณ 30 กิโลเมตร ทาอากาศยานนี้ ถ ูกสรางโดยฝรั่งเศสเมื่อปี พ.ศ. 2476 โดยมีเพียง
รันเวยกรวด และชาวอเมริกันไดมาสรางใหมและเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2552 โดยมีอาคารผู
โดยสารใหมขนาด 12,400 ตารางเมตร

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
บริษัทฯมีสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสมโดยคํานึ งถึงผลประโยชน ของผูเดินทางเป็ น
สําคัญ
หนั งสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั ้น
(หนั งสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถ ึงและไมสามารถเดินทางได )
ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,การนั ดหยุด
งาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหน าที่ต รวจคนเขาเมือง หรือ เจาหน าที่กรมแรงงานทั้งจาก
ไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัต ิทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ ใน
กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉิ นจากโรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัต ิเหตุใน
รายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัททัวร)
ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหต ัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเป็ นการ
ชําระเหมาขาด
ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัต ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของ
นั กทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
ตั๋วเครื่องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํ ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อได
เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวา
ทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนนี้ แลวทั้งหมด
กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยว
บินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด
ในกรณีของ PASSPORT นั ้น จะตองไมมีการชํารุด เปี ยกนํ้ า การขีดเขียนรูปตางๆหรือแมกระทั่งตราปั ๊มลายการต ูน ที่ไมใชการ
ประทับตราอยางเป็ นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของทานกอนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเสธการเขา-ออก
เมืองของทาน ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรต ไมต รงกับใบหน าปั จจุบัน ถึงจะยังไมหมดอายุก็ต าม อาจทําใหทานโดนปฎิ
เสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหน าเปลี่ยนไป ดังนั ้น ทานตองทําพาสปอรต เลมใหมกอน
ทําการจองทัวร
กรณีมี “คดีความ” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดิน
ทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทางได ซึ่งเป็ นสิ่งที่อยูเหนื อการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ
ทั้งสิ้น
กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออกนอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ
ที่ชัดเจน สิ่งนี้ อยูเหนื อการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
การทองเที่ยวประเทศเวียดนามนั ้นจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล เพื่อเป็ นการสงเสริมการทองเที่ยวดังกลาว คือ ราน
ยา,รานไมไผ รานหัต ถกรรม เป็ นตน หากทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับเงื่อนไขดังกลาวแลว
อาหารที่ประเทศเวียดนาม ไดรับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดสวนใหญรสไมคอยจัดและอาหารทะเลก็จะเป็ นขนาด
ของตามประเทศเวียดนาม

การชําระเงิน
กรุณาจองทัวรลวงหน า กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 10,000 บาท สวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 30
วัน มิฉะนั ้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัต โนมัต ิ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 30 วัน)
กรุณาชําระคาทัวรเต็มจํานวน ในกรณีที่คาทัวรมีราคา ตํ่ากวา 10,000 บาท

อัตรานี้รวม:
ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูต อตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว
ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมต องการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)
คาเขาชมสถานที่ต ามรายการระบุ
คาระวางนํ้ าหนั กกระเป าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ
คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ
คาไกดทองถิ่นและหัวหน าทัวรนําเที่ยวตามรายการ
ประกันอุบัต ิเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)
เงื่อนไขประกันการเดินทาง คาประกันอุบัต ิเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณีที่ไดรับอุบัต ิเหตุระหวางการเดินทาง ไม
คุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง
ภาษีนํ้ามันและภาษีต ั๋วทุกชนิ ด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง)
ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

อัตรานี้ไมรวม:
คาทําหนั งสือเดินทางไทย และคาธรรมเนี ยมสําหรับผูถ ือพาสปอรต ตางชาติ
คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ ต ,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ
คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัต ิภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนั ดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมให
ออกและเขาเมืองจากเจาหน าที่ต รวจคนเขาเมืองและเจาหน าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนื อความควบคุม
ของบริษัทฯ
คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 900 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน (บังคับตามระเบียบธรรมเนี ยมของประเทศ)
คาทิปหัวหน าทัวรต ามสินนํ้ าใจของทุกทาน (ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ แตไมบังคับทิป)

วีซา
หนั งสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั ้น
(หนั งสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถ ึงและไมสามารถเดินทางได )

หมายเหตุ
คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 900 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน (บังคับตามระเบียบธรรมเนี ยมของประเทศ)
คาทิปหัวหน าทัวรต ามสินนํ้ าใจของทุกทาน (ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ แตไมบังคับทิป)
ราคา INFANT (อายุไมถ ึง 2 ปี บริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 3,000 บาท อัต รานี้ รวมรายการทัวรและตั๋วเครื่องบินแลว
ราคาจอยดแลนด (ราคาไมรวมตั๋ว) กรุณาเช็คราคากับเจาหน าที่อีกครั้ง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่
บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) เนื่ องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตอง
นํ าไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถ ึง 15 ทาน ขอสงวนสิทธิเ์ ลื่อนวันเดินทาง หรือ
ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบลวงหน า 10 วันกอนการเดินทาง
กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหน าที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว
เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหน า ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ใน
กรณี ถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว
กรณีใชหนั งสือเดินทางราชการ (เลมนํ้ าเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศ
ใด ๆ ก็ต าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชน ของทานเอง
ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การเปลี่ยนแปลงไฟลทบินรวม
ถึงเวลาบิน , การประทวง,การนั ดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหน าที่ต รวจคนเขาเมือง
่

้

หรือ เจาหน าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศ หรือ สภาพอากาศแปรปรวน หรือ เกิดเหตุภัยพิบัต ิทางธรรมชาติ การปิ ดของ
สถานที่ทองเที่ยวตางๆรวมถึงรานอาหารโดยมิไดแจงใหทราบลวงหน า ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ (ซึ่งลูกคาจะตอง
ยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
อาหารทองถิ่น รูปแบบ วัต ถุดิบและรสชาติจะเป็ นไปตามรสนิ ยมของคนทองถิ่น ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในรสชาติของอาหาร
โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรเป็ นเพียงโรงแรมที่นําเสนอเบื้องตนเทานั ้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแตโรงแรมที่เขาพักจะเป็ น
โรงแรมระดับเทียบเทากัน
ลูกคาจะตองปฎิบัต ิต ามกฎระเบียบขอบังคับของสถานที่ทองเที่ยวตางๆ เพื่อประโยชน ของทานเองและบุคคลอื่น
ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัต ิเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของนั กทองเที่ยวเอง หรือ ในกรณีที่กระเป าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
รูปภาพในโปรแกรมเป็ นรูปภาพเพื่อใชประกอบการโฆษณาเทานั ้น
ทั้งนี้ กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางทุกหน าอยางถี่ถ วน หากลูกคาจายเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯจะถือวาลูกคา
ยอมรับในเงื่อนไขทั้งหมด
รายละเอียดหองพักที่ประเทศเวียดนาม
หองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน หองเดี่ยว (Single), หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน (Triple Room) หอง
พักแตละประเภทอาจจะไมต ิดกันและบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน อาจจะไดเป็ น 1เตียงใหญกับ 1 เตียงเสริม
โรงแรมในเวียดนามหองที่เป็ นหองเดี่ยวอาจเป็ นหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบนํ้ าบางโรงแรมแตละชั้นจะมีเพียงไมกี่หอง
ซึ่ง ในกรณีมาเป็ นครอบครัวใหญใชหลายหอง หองพักอาจจะไมไดต ิดกันและอาจจะไดคนละชั้นและบางโรงแรมอาจจะไมมีลิฟตซึ่งขึ้น
อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั ้นๆ

การยกเลิก
กรณียกเลิก : (จอยกรุป)
ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนั กขัต ฤกษ ยกเลิก
กอนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด
ยกเลิกน อยกวา 45 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจําทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ยกเลิกน อยกวา 30 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ ก็บเงินคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณียกเลิก : (ตัดกรุป)
ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางตองทํากอนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวนในกรณีวันหยุด
เทศกาล,วันหยุดนั กขัต ฤกษ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิย์ ึดเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิย์ ึดเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเ์ ก็บเงินคาทัวรทั้งหมดโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป วย :
กรณีเจ็บป วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการเลื่อน การเดินทางของ
ทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี้ ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดต ามความเป็ นจริง
ในกรณีเจ็บป วยกะทันหันกอนลวงหน าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินทุกกรณี
กรณีนักทองเที่ยวตองการทําการยกเลิกและเป็ นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นั บจากวัน
ที่ลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล

