
 

 

 



วนัแรก  กรงุเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภมู ิ– สนามบนิเลยีงเคอืง – เมอืงดาลดั – น า้ตกดาตนัลา – โลเลอรโ์คสเตอร ์– น ัง่

กระเชา้ไฟฟ้า – วดัต ัก๊ลมั – ตลาดไนท ์มารเ์ก็ต (-/L/D) 

 
08.00  พรอ้มกันที่ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิชัน้ 4 เคาน์เตอร์สายการบนิ THAIVIETJET AIR โดยมีเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ

คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

 

 
11.10  น าท่านเหนิฟ้าสู ่เมอืงดาลดั ประเทศเวยีดนามโดยเทีย่วบนิ VZ940   
12.55  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานเลยีงเคอืง LIEN KHUONG เมืองดาลัดประเทศเวียดนาม หลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมือง 

เมอืงดาลัทเป็นเมืองที่แสนโรแมนตกิ ซ ึง่ไดช้ือ่ว่าเป็น หุบเขาแห่งความรัก สมัผัสบรรยากาศทีแ่สนโรแมนตกิ โอบลอ้มไป
ดว้ยขนุเขา แมกไมน้านาพันธ ์และทะเลสาบ ดว้ยเนนิเขาเขยีวขจีสลับซับซอ้น ทะเลสาบในสายหมอกบางๆและป่าสนอัน

หอมกรุ่นดาลัทไดช้ือ่ว่าเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีโ่รแมนตกิทีส่ดุในเวยีดนาม มอีุณหภูมติลอดทัง้ปี 15-25 องศา 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัคาคาร (1) 
 

 



น าท่านเดนิทางสู่ น า้ตก DATANLA ซ ึง่เป็นน ้าตกที่ขนาดไม่ใหญ่มาก แต่สวยงาม ท่านสามารถเก็บภาพประทับใจได ้
หลายมุมภายในบรเิวณน ้าตก มรีา้นคา้กาแฟเล็ก ใหท่้านไดน่ั้งชลิๆจบิกาแฟ พักผ่อนชมบรรยากาศธรรมชาตโิดยรอบ และ 
 

 
 

พเิศษสุดทุกท่านจะได ้น ัง่รถราง ROLLER COASTER ลงไปชมน ้าตก ผ่านหุบเขา และป่าไม่เขยีวขจี ท่านจะไดร้ับ
ประสบการณ์แปลกใหม่ทีไ่ม่ควรพลาด รถรางสามารถน่ังได ้1-2 ท่าน ต่อคัน 
 

 
 



จากนัน้น าท่าน น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า ชมววิเมืองดาลัทจากที่สงูข ึน้ไปเพื่อเขา้ชม วดัต ัก๊ลมั วัดพุทธในนกิายเซน แบบญี่ปุ่ น 
ตัง้อยู่บนเทือกเขาเฟืองฮว่าง ภายในวัดมสี ิง่ก่อสรา้งที่สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ ทัศนียภาพโดยรอบ ลอ้มรอบไปดว้ย
ดอกไมท้ี่ผลดิอกบานสะพรั่ง นับไดว้่าเป็นวหิารที่นยิมและงดงามที่สุดในเมืองดาลัด ดา้นหลังของวัดยังมี ศาลาพระแกว้
มรกต องคจ์ าลองทีม่าจากประเทศไทยมาประดษิฐาน ณ วัดแหง่นี้ 

 

 
 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (2) 

 
หลังจากรับประทานอาหารน าท่านเดนิเล่นตลาดกลางคนื ไนท ์มารเ์ก็ต (NIGHT MARKET) เมืองดาลัด ใหท่้านไดเ้ลือกซือ้สนิคา้
พืน้เมอืง ของทีร่ะลกึ และชมิอาหารพืน้เมอืงตามอัธยาศัย 

 

พกัที ่ LA SAPINETTE / VIETSOVPRETO / RIVER PRINCE HOTEL 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 ไม่ควรพลาดเมือ่มาเวยีดนาม ในการมาเยอืนเมอืงดาลัดแหง่นี ้หรอืเมอืงต่างๆ ของเวยีดนามท่านจะไดพ้บกับพซิซ่า
เวยีดนาม ซึง่ดูแลว้อาจจะไมไดค้ลา้ยกับพชิซา่เท่าไหร่เมือ่ดูจากหนา้ตา แต่หากพบเหน็รถขายพซิซา่ หรอืรา้นที่ตัง้อยู่ขา้ง
ทางดว้ยรูปลักษณ์และรสชาตขิองมันแลว้ ตอ้งบอกเลยว่าท่านไม่ควรพลาดจรงิ โดยตัวแป้งของพซิซ่าจะเป็นแผ่นแป้ง
หนาๆทีน่ ามาป้ิงกับเตาถา่น โรยหนา้ดว้ยเครือ่งต่างๆใสไ่ข ่ไสก้รอก ผักโรย หรอืท่านทีช่ ืน่ชอบชสีก็สามารถใสล่งไปเพิม่ได ้ 

 

วนัทีส่อง เมอืงดาลดั – สวนดอกไฮเดรนเยยี – สวนดอกไมเ้มอืงหนาว – พระราชวงัฤดูรอ้น – บา้นเพีย้น –  สถานรีถไฟ

เกา่ – วดัหลงิเฝือก – โบสถร์ปูไก ่(B/L/D) 

 
เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 
 น าท่านเดนิทางสู ่สวนดอกไฮเดรนเยยี เป็นสวนดอกไมท้ีม่ดีอกไฮเดรนเยียสสีนัสวยสดใสเบ่งบานสะพร่ังไปท่ัวสวน และ

เป็นอกีหนึง่สญัญาลักษณ์ของเมอืงดาลัดทีด่งึดูดนักท่องเทีย่วทีม่าเยอืนเมอืงแหง่นี้ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการเก็บภาพ
ความสวยงามนีไ่วเ้ป็นทีร่ะลกึอย่างเต็มอิม่ 

 



 
 
น าท่านเทีย่วชม DALAT FLOWER GRADENS หรอื สวนดอกไมเ้มอืงหนาว ดาลัดไดร้ับการขนานนามใหเ้ป็นเมอืงแห่ง
ดอกไม ้ทีน่ี่จงึมีดอกไมบ้านสะพรั่งไปทั่วเมอืงตลอดทัง้ปี และหากตอ้งการที่จะเห็นพรรณไมข้องดาลัดก็จะตอ้งไป สวน

ดอกไมเ้มอืงหนาว ทีไ่ดท้ าการรวบรวมไวอ้ย่างมากมายทัง้ไมด้อก ไมป้ระดับ ไมต้น้ และกลว้ยไม ้ทีม่มีากมาย 
 

 
 



จากนัน้เดนิทางสู่ พระราชวงัฤดูรอ้น ของจักรพรรดเิบ๋าได่ ซ ึง่เป็นจักรพรรดอิงค์สุดทา้ยของเวยีดนาม ซึง่สถานที่แห่งนี้
เป็นพระราชวังสดุทา้ย ที่สรา้งขึน้ในสมัยเลืองอ านาจของฝรั่งเศส ก่อนทีจ่ะเกดิสงครามเวยีดนาม จงึท าใหจั้กรพรรดเิบ๋าได่
ตอ้งยา้ยไปอยู่ทีฝ่รั่งเศส แลว้ไม่กลับมาเหยยีบแผ่นดนิบา้นเกดิอกีเลย ภายในจะบังคับใหส้วมถงุผา้คลุมรองเทา้ แต่ไม่ตอ้ง
ถอดรองเทา้ เพื่อเดนิชมภายในอาคาร ทางออกของพระราชวังนี้ มีรา้นขายของฝากใหท่้านไดเ้ลือกซือ้ตดิไม่ตดิมือกลับ

บา้น ในราคาทีส่ามารถต่อได ้และจ่ายเป็นเงนิบาทไดด้ว้ย 
 

  น าท่านเดินทางชม บา้นเพีย้น บา้นหนา้ตาแปลกประหลาด โดยศลิปินชาวเวียดนาม ซึง่มีชือ่เสยีงโด่งดัง ใหท่้านได ้
เพลดิเพลนิกับการถา่ยรูป และเดนิตามทางจากบันไดดา้นล่าง จนขึน้ไปบนหลังคาไดเ้ลย ภายดา้นใน มเีกสเฮา้สเ์ล็กๆไม่กี่

หอ้ง สว่นใหญ่จะเป็นชาวต่างชาต ิทีน่ยิมมาพักอาศัยอยู่ และยังมรีา้นกาแฟ เบเกอรี ่ใหท่้านไดน่ั้งพัก ดืม่กาแฟอกีดว้ย 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
 

 หลังรับประทานอาหาร น าท่านเดนิทางสู ่สถานรีถไฟเก่า แหง่เมอืงดาลัด สถานรีถไฟนีปั้จจุบันเป็นแค่สถานทีท่่องเทีย่ว
ไม่ไดใ้ชง้านจรงิแลว้ ตัวอาคารถกูออกแบบ สถาปัตยกรรมยุคโคโลเนยีลส สไตล์กึง่ฝร่ังเศส ถกูสรา้งขึน้มาในช่วงในชว่งปี 
คศ. 1932 ปัจจุบันชาวเวยีดนามชอบมาใชส้ถานทีน่ีใ้นการถา่ยรูปพรเีวดดิง้ เพราะบรเิวณภายในสามารถถา่ยรูปไดห้ลายจุดที่
สวยงาม 

 

 
 

จากนัน้น าท่านชม วดัหลงิเฝือก หรอื เจดยี์ Long Phoc Lat ภายในอาคารมีหอ้งโถงกวา้งใหญ่มี 2 แถว ใชอุ้ปกรณ์การ
สรา้งสว่นใหญ่เป็นหนิโมเสค ดา้นบนเป็นรูปแกะสลักทีม่ปีระวัตขิอง Shakyamuni และประวัตขิอง Lotus Sutras บรเิวณวัด 
มีจุดเด่นมากๆอีก1จุดคือ มังกรที่มีขนาดยาว 49 ม. ตัวมังกรนี้ถูกสรา้งขึน้จากขวดเบียร์ 12,000 ขวด และปากมังกรมี
พระพุทธรูป Maitreya ประดษิฐานอยู่ บรเิวณดา้นหนา้วัดจะมีหอสูงเจ็ดชัน้สูง 37 เมตรซึง่ถอืว่าเป็นหอระฆังที่สูงทีสุ่ดใน

เวียดนาม ตัวระฆังมีความสูง 4.3 เมตร กวา้ง 2.33m ซึ่งถือว่าเป็นระฆังที่หนักที่สุดในเวียดนาม ก็น ้าหนักโดนรวม 
8,500kg  นอกจากนียั้งมอีัญมณีเครือ่งลายครามโบราณและเฟอรน์เิจอรต์่างๆ ถอืเป็นสถาปัตยกรรมโมเสดทีพ่เิศษมากของ
เมอืงดาลัด 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mosaics
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Bas-reliefs
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Shakyamuni
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Beer_bottles
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Beer_bottles
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Maitreya
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Bell_tower


 

 
 
จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรูปที่ โบสถร์ูปไก ่เป็นโบสถค์รสิตท์ี่มลีักษณะภายนอกเป็นรูปเหมอืนไก่ นักท่องเทีย่วชาวไทย จงึ
เรือ่กต่อๆกันมา ท่านสามารถเขา้ไปถา่ยภายในอาคารได ้กรณีทีไ่ม่มกีารประกอบพธิอียู่  

 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (5) 
 
พกัที ่ LA SAPINETTE / VIETSOVPRETO / RIVER PRINCE HOTEL 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม เมอืงดาลดั – ฟารม์เลีย้งชะมด – เมอืงมยุเน ่– ล าธารนางฟ้า – ทะเลทรายแดง (B/L/D) 

 
เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

 จากนัน้น าท่านชม ฟารม์เลีย้งชะมด ท่านจะไดพ้บกับชะมดตัวเป็นๆ หลากสายพันธุ์ ชมเมล็ดกาแฟ วธิีการผลติ และ
ขัน้ตอนการชงกาแฟชะมด ใหท่้านไดซ้ือ้กาแฟสด และน่ังชมิท่ามกลางบรรยากาศที่โอบลอ้มไปดว้ยธรรมชาต ิท่านยัง
สามารถใหอ้าหาร และถ่ายรูปกับชะมดไดอ้กีดว้ย สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางเขา้สูส่นามบนิ เพือ่เดนิทางกลับประเทศ
ไทย 



 
 
 

ส าหรับฟาร์มเลี้ยงชะมดแห่งนี้นอกจะท่านจะไดช้ม
บรรยากาศธรรมชาตทิี่รายลอ้ม ท่านจะไดพ้บกับชะมดสาย
พันธ์ต่างๆ และที่ส าคัญที่สุดนั้นคือผลผลิตจากชะมดนั้นคือ 

“กาแฟขี้ชะมด” วิธีการผลิตกาแฟชะมดเช่นนี้ จะช่วยเพิ่ม
คุณภาพผ่านกลไกสองอย่างคือ การคัดเลือกเมล็ด และการ
ย่อยคอื ชะมดจะเลอืกกนิเมล็ดกาแฟซึง่มคีุณภาพทีด่กีว่า และ
กลไกการย่อยของชะมดอาจจะเพิ่มรสชาติของเมล็ดกาแฟ 

ท่านสามารถชมิกาแฟจากฟาร์มแห่งนี้ และเลือกซือ้เป็นของ
ฝากไดอ้ีกดว้ย (วิธีการชงกาแฟชนิดนี้ จ าเป็นตอ้งชงผ่าน
เครือ่งกรองและตอ้งใจเย็น เพือ่ใหไ้ดร้สชาตกิาแฟทีด่ี) 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ...เมนูซฟู๊ีด (6) 
 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงมยุเน ่มรีะยะทางประมาณ 150 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) ตัง้อยู่ชายฝ่ังทะเล
ของจังหวัดบิญ่ถว่น BINH THUAN ในภูมภิาคใต ้ของประเทศเวยีดนาม เป็นเมอืงตากอากาศชายทะเลในจังหวัดบิญ่ถว่นทาง

ภาคตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศเวยีดนาม ตัง้อยู่ใกลก้ับฟานเทีย้ต เมอืงหลักของจังหวัด 
 
น าท่านเดนิทางสู่ ล าธารนางฟ้า หรอืภาษาอักฤษเรยีกว่า FAIRY STREAM มีลักษณะคลา้ยแพะเมอืงผีหรอืเสาหนินา
นอ้ยของเมอืงไทย แต่แปลกตรงที่มลี าธารระหว่างกลาง ใหท้่านไดถ้อดรองเทา้เดนิลุยอย่างสนุกสนาน แถมไดช้มววิสวยๆ

สองขา้งทาง 
 



 
  

 จากนั้นน าท่านชม ทะเลทรายแดง ที่เกดิจากการรวมตัวของทรายสแีดงจากสนมิเหล็กจนเป็นบรเิวณกวา้ง ใหท้่านได ้
เพลดิเพลนิกับการถา่ยรูป  

 

 



 
 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (7)   
 

พกัที ่ REACE RESORT / THAI HOA RESORT 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงมุยเน ่– ทะเลทรายขาว – กรงุโฮจมินิห ์– โบสถน์อเทรอดาม – ไปรษณียก์ลาง – ตลาดเบ๋นถ ัน่ – สนามบนิ

เตนิเซนิเญิต้ – สนามบนิสุวรรณภมู ิ– กรงุเทพฯ (B/L/D) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 
 
 น าท่านเดนิทางสู่ ทะเลทรายขาว กองภูเขาทรายสขีาวสุดขอบฟ้าเหมือนทะเลทราย ซาฮารา ใหท่้านไดอ้สิระกับการ

ถา่ยรูปหรอืเลอืกใชบ้รกิารกจิกรรม 
ราคานีไ้มร่วมคา่กจิกรรมตา่งๆ อาทเิชน่ รถจิบ๊ชมววิบนยอดภูเขาทะเลทราย รถ 1 คนัสามารถน ัง่ได ้4-5 ทา่น 
ราคาประมาณ 1,200/คนั 

 

 
 

หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางกลับสู ่เมือ่งโฮจมินิห ์(มรีะยะทางประมาณ 200 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางราวๆ 4 ชัว่โมง)  
 
น าท่านสู ่โบสถน์อรท์เทอดาม ใชเ้ป็นหอสวดมนตส์ าหรับชาวเวยีดนามและชาวต่างประเทศทีเ่ป็นครสิตศ์าสนกิชน ทัง้นี ้มี

ทัง้ผูท้ีม่าท่องเทีย่วหรอืไดเ้ดนิทางมาท างานในเวยีดนามอกีดว้ย โบสถ ์ฯ ไดอ้อกแบบมาจากประเทศฝรั่งเศสและเริม่ท าการ
ก่อสรา้งเมือ่วันที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2420 แลว้เสร็จเมื่อวันที ่11 เดอืนพ.ศ. 2423 เมษายน ความยาวของโบสถ ์133 
เมตร กวา้ง 35 เมตร และสงู 21 เมตร เฉพาะหอระฆังทัง้สองหอทีอ่ยู่หนา้โบสถนั์น้ต่างสงูถงึ 57 เมตร ค่าใชจ่้ายในขณะนัน้
เป็นเงนิฝรั่งทัง้หมด 2.5 ลา้น โบสถ ์ฯ แหง่นีถ้อืเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกทีส่วยงามยิง่ในนครโฮจมินิหอ์กีแหง่ 

 



 
 

น าท่านชม ไปรษณียก์ลาง ที่ยังคงความงดงามตามสถาปัตยกรรมดัง้เดมิ ท่านสามารถส่งไปรษณีย์กลับมายังประเทศไทยเพื่อเป็น
ของทีล่ะลกึได ้

 

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ...เมนูบุฟเฟ่ต ์สไตลเ์วยีดนาม (9) 



 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ตลาดเบ๋นถ ัน่ ซ ึง่ตัง้อยู่ใจกลางเมืองโอจมินิห ์เป็นตลาดทีม่ีขนาดใหญ่และมีอายุเกือบรอ้ยปี ที่นี้มี
สนิคา้สารพัดชนดิทัง้สนิคา้พืน้เมือง สนิคา้น าเขา้ของทีร่ะลกึ อาหาร เครื่องดืม่ ต่าง ๆ และสนิคา้ก็อบแบรนดย์อดฮติที่คนไทย
นยิมอย่างมาก  

 

 
 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ขนมปังฝร ัง่เศสสไตลเ์วยีดนาม 
 
 ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิเตนิเซนิเญิต้ 
17.35  น าท่านเหนิฟ้ากลับสูก่รุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่VJ805    
19.05   ถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออก
ต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหน้า ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 



อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาหอ้งละ  
2-3 ทา่น 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

ราคาทวัร ์
ไมร่วมต ัว๋ 
เครือ่งบนิ 

14 – 17 พฤศจกิายน 2562 12,999 3,500 9,999 

05 – 08 ธนัวาคม 2562 13,999 3,500 10,999 

26 – 29 ธนัวาคม 2562 14,999 4,000 11,999 

 

** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 3,900 บาท** 
คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 

และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 

 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์
ในการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด เนือ่งจาก

ทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นที่
เหลอื กรณุาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 

หมายเหต ุ: เมือ่มืก่ารอออกต ัว๋เครือ่งบนิแลว้ ไมส่ามารถรฟีันดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.  ค่ารถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 ค่าทีพ่ักตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ท่านหรอื  3 ท่าน  
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ    

 ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอนิเตอร์เน็ต ค่าซักรีด 
มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาท ต่อท่านเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่ดว้ย

กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ี่
ถว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 



2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารสว่นทีเ่หลือทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี่

ไม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของท่านถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละ
สทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล์ หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี

นัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 
 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการ
จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็น

ลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี ่(ผูม้ีช ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารกา รขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบ
อ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้

ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี ้
2.1.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายที่ไดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่นักท่องเที่ยว เช่น การ
ส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 

3. การเดนิทางที่ตอ้งการันตีมัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 
หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล์ หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี
นัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน 
 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซา่  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการ
เดนิทางส าหรับประเทศที่มวีีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทาง
นอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่หนังสอืเดนิทาง

และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ช าระเงนิ 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ
เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นีบ้รษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ที่เพิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วที่มไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 
ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่า
ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้ 

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ และรวมกันทุกช ิน้ไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด



เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท่้านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้ส ิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด
ใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าตดิตัว
ถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากัด ไดแ้ก่ 

 3.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้ม่มกีารจ ากัดจ านวน  
 3.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิคนละ 2 กอ้น 

 3.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทุกกรณี 
4. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทุกกรณี 
 

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

 

 


