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DLI01 มุยเน่ ดาลดั ทะเลทราย BY VZ (4D3N) 

สายการบิน THAI VIETJET AIR (VZ) 
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บินด้วยสายการบิน THAI VIETJET AIR (VZ) : ขึน้เคร่ืองท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 
VZ 940 BKK(กรุงเทพ) – DLI(ดาลดั) 11.10 – 12.55 

VZ 941 DLI(ดาลดั) – BKK(กรุงเทพ) 13.35 – 15.20 
**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน า้หนักไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้น า้หนักไม่เกนิ 7 ก.ก. ** 

DAY 1 
 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองดาลัด (สนามบินดาลัด) – เมืองมุยเน่ – 

ทะเลทรายแดง  (-/L/D) 
08.00  พร้อมกนัท่ีสนามบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการบิน VIETJET AIR  เจา้หนา้ท่ีของ

บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน  

11.10   เหินฟ้าสู่ เมืองดานงั ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน VIETJET AIR  เที่ยวบินที่ VZ 940 

12.55 เดินทางถึง ท่าอากาศยานเลียงเคือง LIEN KHUONG เมืองดาลดัประเทศเวียดนาม รับกระเป๋าสัมภาระ 

หลงัจากผ่านขั้นตอนตรวจคนเขา้เมืองจากนั้นเดินทางออกจาก เมืองดาลัด เดินทางสู่ เมืองมุยเน่  ตั้งอยู่ชายฝ่ัง
ทะเลของจงัหวดับ่ิญถ่วน (Binh Thuan) ในภูมิภาคภาคกลางตอนใตข้องประเทศเวียดนาม ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 
4 ชัว่โมง 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร พเิศษเฝอเวยีดนามอนัลือช่ือ!!! 
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น าท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายแดง มีขนาดกวา้งใหญ่ทอดตวัยาวตั้งแต่ริมฝ่ังทะเลเขา้ไปในตวัแผ่นดิน ครอบคลุม
พื้นท่ีประมาณ 50 เฮกเตอร์ อุณหภูมิเฉล่ียอยูท่ี่ 27 องศาเซลเซียส เวลาท่ีเหมาะสมในการเท่ียวชมคือช่วงเชา้หรือช่วง
หลงัจาก 15.00 น. เป็นตน้ไปเพราะกระแสลมไม่แรงและแดดไม่ร้อนมากจนเกินไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ค า่  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที ่ PEACE RESORT MUINE โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า   
 

RED SAND DUNE 
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DAY 2 
ล าธารนางฟ้า – ทะเลทรายขาว – หมู่บ้านชาวประมง – เมืองดาลดั – น ้าตกดาทันลา - 

พระราชวงับ๋าวได๋ – น่ังกระเช้าไฟฟ้า – วดัตั๊กลมั (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ล าธานางฟ้า (Fairy Stream) หรือแกรนดแ์คนยอนแห่งเวยีดนาม เกิดจากการกดัเซาะของน ้า
และลมจึงก่อเกิดเป็นรอยกดัเซาะท่ีสวยงามและมีล าธารเลก็ๆระดบัน ้าประมาณตาตุ่มซ่ึงพดัพาตะกอนทรายสีแดง

ไหลออกไปสู่ทะเล  

 

 

 

 

FAIRY STREAM 
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เดินทางต่อไปยงั ทะเลทรายขาว เนินทรายขนาดใหญ่พาท่านนัง่ รถ JEEP ตะลุยทะเลทรายสุดมนัส์ (รวมค่ารถ JEEP)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเยีย่มชม หมู่บ้านชาวประมง จุดจอดพกัเรือของชาวประมงจุดเด่นคือเรือกระดง้รูปทรงกลมซ่ึงเป็นเรือพื้นบา้นของ
เวียดนาม  

 

WHITE SAND DUNE 
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น าท่านเดินทางสู่ น ้าตกดาทันลา (DATANLA WATERFALL) อยู่ห่างจากตวัเมืองดาลดัไปทางทิศใตป้ระมาณ 5 
กิโลเมตร เป็นน ้าตกไม่ใหญ่มาก มีความสูง ประมาณ 20 เมตร แต่มีความสวยงดงามและมีหลายชั้น น ้ าตกอายกุวา่ 100 แห่ง
น้ีเต็มไปดว้ยตน้ไมสี้สันมากมาย เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มต่างๆท่ีเก้ือหนุน น ้ าตกดาตนัลาเป็นท่ีรู้จกักนัในช่ือ “ARROYO 
DE LAS HADAS (SUOI TIEN)” และท่ีส าคญัคือ น ้ าตกดาตนัลา เป็นน ้าตกท่ีเกิดจาก ภูเขาหินอ่อน และยงัมีรูปป้ันชาวเผา่ท่ี
เป็นชนกลุ่มนอ้ยเปลือยหนา้อก เป็นรูปป้ันท่ีสวยงามแปลกตานกัท่องเท่ียวนิยมไปถ่ายรูปกนั ใหท่้านไดส้มัผสักิจกรรมท่ีเป็น

นิยมขอท่ีน่ีคือ การนั่งรถราง (ROLLER COASTER) ลงไปชมตวัน ้าตก  
 

 

 

FISHING VILLAGE 
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เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

น าท่านเดินทางสู่ พระราชวงับ๋าวได๋ ตั้งอยูน่อกเมืองดาลดัไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใตป้ระมาณ 5 กิโลเมตร พระราชวงั
ของกษตัริยอ์งคสุ์ดทา้ยของเวียดนาม ใชเ้วลาก่อสร้างนานถึง 5 ปี โดยเร่ิมตน้ในปี พ.ศ. 2476 ภายในตวัอาคารมีห้อง
ภาพขของพระเจ้าเบ๋าได๋ พระมเหสี พระโอรส พระธิดา มีห้องส าหรับทรงงานแต่บนโต๊ะส าหรับทรงงานกลบัมี
โทรศพัทว์างไวส้องเคร่ือง อีกเคร่ืองคาดวา่จะเป็นของเหวียนวนัเทียว อดีตประธานาธิบดีของเวียดนามใต ้หลงัจากพระ

ROLLER COASTER 
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เจา้เบ๋าได๋เสด็จออกจากประเทศเวียดนามเพื่อไปพ านักอยู่ในประเทศฝร่ังเศสเม่ือปี ค.ส. 1975 พระราชวงัแห่งน้ีจึง

กลายเป็นท่ีพ านกัของเจา้หนา้ท่ีพรรคคอมมิวนิสต ์จากนั้นน าท่าน น่ังกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวเมืองดาลดัจากท่ีสูงข้ึนไป

เพื่อเขา้ชม วัดตั๊กลัม วดัพุทธในนิกายเซน แบบญ่ีปุ่น ตั้งอยู่บนเทือกเขาเฟืองฮว่าง ภายในวดัมีส่ิงก่อสร้างท่ีสวยงาม 
สะอาด เป็นระเบียบ ทศันียภาพโดยรอบ ลอ้มรอบไปดว้ยดอกไมท่ี้ผลิดอกบานสะพร่ัง นบัไดว้่าเป็นวิหารท่ีนิยมและ
งดงามท่ีสุดในเมืองดาลดั ดา้นหลงัของวดัยงัมี ศาลาพระแกว้มรกตองคจ์ าลองท่ีมาจากประเทศไทยมาประดิษฐาน ณ วดั
แห่งน้ี 

 

 

 

 

 

TRUC LAM 
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  ค า่  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที ่ DRAGON KING HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า   

DAY 3 
 สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย – วัดเจดีย์มังกร – CRAZY HOUSE – สถานีรถไฟเก่าดาลัด – 

โบสถ์รูปไก่ - CLAY POT VILLAGE - ตลาดราตรีดาลดั (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย ท่ีเบ่งบานอยู่เต็มพื้นท่ีซ่ึงถือว่าเป็นแหล่งท่องเท่ียวอนัดบัตน้ๆท่ีดึงดูด
นกัท่องเท่ียวใหม้าเยีย่มชมไดเ้ป็นอยา่งดี ใหท่้านเพลิดเพลินกบัการเกบ็ภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GARDEN HYDRANGEAS 
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เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

น าท่านเดินทางสู่ วัดหลิงเฝือก หรือ เจดีย ์LONG PHOC LAT ภายในอาคารมีห้องโถงกวา้งใหญ่มี 2 แถว ใช้

อุปกรณ์การสร้างส่วนใหญ่เป็นหินโมเสค ดา้นบนเป็นรูปแกะสลกัท่ีมีประวติัของSHAKYAMUNIและประวติัของ 
LOTUS SUTRAS บริเวณวดั มีจุดเด่นมากๆอีก1จุดคือ มงักรท่ีมีขนาดยาว 49 ม. ตวัมงักรน้ีถูกสร้างข้ึนจากขวดเบียร์ 
12,000 ขวด และปากมงักรมีพระพุทธรูปMAITREYA ประดิษฐานอยู ่บริเวณดา้นหนา้วดัจะมีหอสูงเจ็ดชั้นสูง 37 
เมตรซ่ึงถือว่าเป็นหอระฆงัท่ีสูงท่ีสุดในเวียดนาม ตวัระฆงัมีความสูง 4.3 เมตร กวา้ง 2.33M ซ่ึงถือว่าเป็นระฆงัท่ี
หนกัท่ีสุดในเวียดนาม ก็น ้ าหนกัโดนรวม 8,500KG  นอกจากน้ียงัมีอญัมณีเคร่ืองลายครามโบราณและเฟอร์นิเจอร์

ต่างๆ ถือเป็นสถาปัตยกรรมโมเสดท่ีพิเศษมากของเมืองดาลดั น าท่านเดินทางสู่ CRAZY HOUSE บา้นหนา้ตา
แปลกประหลาด โดยศิลปินชาวเวียดนาม ซ่ึงมีช่ือเสียงโด่งดงั ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการถ่ายรูป และเดินตามทาง
จากบนัไดดา้นล่าง จนข้ึนไปบนหลงัคาไดเ้ลย ภายดา้นใน มีเกสเฮา้ส์เลก็ๆไม่ก่ีหอ้ง ส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติ ท่ี
นิยมมาพกัอาศยัอยู ่และยงัมีร้านกาแฟ เบเกอร่ี ใหท่้านไดน้ัง่พกั ด่ืมกาแฟอีกดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRAZY HOUSE 
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น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟเก่าดาลัด ถือเป็นสถานีรถไฟท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเวียดนามและอินโดจีน สถานีถูก
สร้างข้ึนโดยชาวฝร่ังเศสในช่วง ศ.ศ. 1932 ถึง1938 เส้นทางสายน้ีมีความยาว 84 กม. สถานีมีรูปแบบสถาปัตยกรรม
ท่ีไม่ซ ้ ากนัมีสามหลงัคามุก สถานีไดรั้บการยอมรับวา่เป็นวฒันธรรมประจ าชาติอนัเก่าแก่  น าท่านเดินทางต่อไปยงั 

โบสถ์รูปไก่ เพราะมีรูปป้ันไก่ยนือยูบ่นยอดไมก้างเขนดา้นบนสุด ไก่เป็นสญัลกัษณ์ของฝร่ังเศสฉะนั้นโบสถแ์ห่งน้ี
จึงถูกออกแบบและก่อสร้างโดยชาวฝร่ังเศส เร่ิมเนรมิตในปี 1931 แลว้เสร็จปี 1942 เพื่อใชส้วดมนต์นมสัการพระ
เจา้ในวนัหยดุ ลกัษณะโบสถง์ดงามสูงเด่นสง่ามีหนา้ต่างทรงโคง้ผนงัเป็นอิฐหนามากหนา้ต่างเป็นกระจกสีสั่งตรง

จากฝร่ังเศส ส่วนด้านนอกทาสีชมพูมีรูปป้ันพระแม่มารีอยู่ด้านข้าง น าท่านแวะเท่ียวชม Clay Pot Village 
หมู่บา้นดินเหนียวท่ีถูกบนัทึกในกินเนสบุ๊กสถาปัตยกรรมท่ีสร้างจากดินเหนียวกลางป่าสนคริสตม์าสริมทะเลสาบ
เตวี่ยนผลงานอนัโดดเด่น คือ หลุมเพลาะดินเหนียวยาว ๑.๒ กิโลเมตร กวา้งตั้งแต่ ๒ – ๑๐ เมตรและลึก๑-๙เมตร 

  ค า่  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพเิศษบุฟเฟ่ต์นานาชาติ + ไวน์แดง DALAT 

หลงัจากนั้นน าท่านเดินชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดราตรี เมืองดาลดั 

พกัที ่ DRAGON KING HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า   

DAY 4 
 สวนดอกไม้เมืองหนาว – ฟาร์มเลีย้งชะมด – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (B/-/-) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้เมืองหนาว ดาลดัไดรั้บการขนานนามใหเ้ป็นเมืองแห่งดอกไม ้ท่ีน่ีจึงมีดอกไมบ้าน
สะพร่ังไปทัว่เมืองตลอดทั้งปีและหากตอ้งการท่ีจะเห็นพรรณไมข้องดาลดัก็จะตอ้งไปสวนดอกไมเ้มืองหนาวท่ีได้
ท าการรวบรวมไวอ้ยา่งมากมายทั้งไมด้อก ไมป้ระดบั ไมต้น้ และกลว้ยไมท่ี้มีมากมาย  
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จากนั้นน าท่านชม ฟาร์มเลี้ยงชะมด เป็นฟาร์มเล้ียงชะมดขนาดไม่ใหญ่มาก ท่านจะไดพ้บกบัชะมดตวัเป็นๆ 
หลากสายพนัธ์ุ ชมเมล็ดกาแฟ วิธีการผลิต และขั้นตอนการชงกาแฟชะมด ให้ท่านได้ซ้ือกาแฟสด และนั่งชิม
ท่ามกลางบรรยากาศท่ีโอบลอ้มไปดว้ยธรรมชาติ ท่านยงัสามารถใหอ้าหาร และถ่ายรูปกบัชะมดไดอี้กดว้ย 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทาง ท่าอากาศยานเลยีงเคือง LIEN KHUONG เมืองดาลดัประเทศเวียดนาม  

13.35 เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เทีย่วบินที่ VZ 941 

DALAT FLOWER GARDENS 
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15.20 ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดีภาพดว้ยความประทบัใจ  
“WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU’’ 

** หากลกูค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามเจ้า

หน้าของบริษทั ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลา

บิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนั

จองทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
12 ปี) 

อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
12 ปี) 

อตัราท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 

อตัรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋
เครื่องบิน
อตัรา  
ท่านละ 

วนัเดินทางเดือน พฤศจิกายน 2562 
06 – 09 พฤศจกิายน 10989 10989 10989 2500 6500 

13 – 16 พฤศจกิายน 8989 8989 8989 2500 6500 

20 – 23 พฤศจกิายน 10989 10989 10989 2500 6500 

27 – 30 พฤศจกิายน  10989 10989 10989 2500 6500 

วนัเดินทางเดือน ธนัวาคม 2562 
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03 – 06 ธนัวาคม 10989 10989 10989 2500 6500 

05 – 08 ธนัวาคม 12989 12989 12989 2500 6500 

07 – 10 ธนัวาคม 12989 12989 12989 2500 6500 

10 – 13 ธนัวาคม 10989 10989 10989 2500 6500 

11 – 14 ธนัวาคม 10989 10989 10989 2500 6500 

18 – 21 ธนัวาคม 10989 10989 10989 2500 6500 

 25 – 28 ธนัวาคม 10989 10989 10989 2500 6500 

30 ธนัวาคม – 02 มกราคม 2563 16989 16989 16989 2500 6500 

31 ธนัวาคม – 03 มกราคม 2563 16989 16989 16989 2500 6500 

วนัเดินทางเดือน มกราคม 2563 
08 – 11 มกราคม 10989 10989 10989 2500 6500 

15 – 18 มกราคม 10989 10989 10989 2500 6500  

วนัเดินทางเดือน กมุภาพนัธ ์2563 
05 – 08 กมุภาพนัธ ์ 10989 10989 10989 2500 6500 

06 – 09 กมุภาพนัธ ์ 12989 12989 12989 2500 6500 

12 – 15 กมุภาพนัธ ์ 10989 10989 10989 2500 6500 

19 – 22 กมุภาพนัธ ์ 10989 10989 10989 2500 6500 

26 – 29 กมุภาพนัธ ์ 10989 10989 10989 2500 6500 

วนัเดินทางเดือน มีนาคม 2563 
04 – 07 มนีาคม 10989 10989 10989 2500 6500 
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11 – 14 มนีาคม 10989 10989 10989 2500 6500 

18 – 21 มนีาคม 10989 10989 10989 2500 6500 

25 – 28 มนีาคม 10989 10989 10989 2500 6500 

 
** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท 

ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) 

ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทั

ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทกุท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 
 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ  3,900 บาท **  

(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน และไม่มีเตียง)   

 

อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 

3,200 บาท)  

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
✓ ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ    

  และค่าภาษีน ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง   

  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพเิศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตัว๋เครื่องบนิ ตามที่ตามที่ตาราง 

  อตัราคา่บรกิารระบุ 
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✓ คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ THAI VIETJET AIR อนุญาตให ้  

  โหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่  

   เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวนชิน้ แตท่ัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อทา่น (ตามเงือ่นไขของสายการ   

   บนิ) ** 

✓ คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 

✓ คา่โรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ทา่น ต่อ หอ้ง)  

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

✓ ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสงูสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม 

   กรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกค้า ผู้

เดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ทา่นสามารถใหม้ากกวา่นี้

ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทาง

ทุกทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
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× คา่ภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน 
- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง พร้อมช าระเงินมดัจ าครัง้ที่ 1 ท่านละ 5,000 บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. 
เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้รับยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์
จะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึวา่ กรณีทีม่ีควิรอ (WAITING LIST) กจ็ะให้
สทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จ านวน เท่านัน้  

- กรุณาช าระค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาทีท่ีบ่รษิทัก าหนด 
ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้่านใดไม่ว่าส่วนใน
สว่นหนึ่งกต็าม 

- กรณีลูกคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็
คา่ทวัรเ์ตม็จ านวน 100% 

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 - ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
 ** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 
     - ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

- ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระมาแลว้ทัง้หมดทัง้น้ี ทาง
บรษิทัจะหกัค่าใชจ้่ายที่ได้จ่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจดัการน าเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว 
เชน่ การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น สถานทูต
ปฏเิสธวซี่า ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 
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- กรณีต้องการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะต้องแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อนออก
เดนิทาง กรณีแจ้งหลงัจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที่เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น
ส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 

เงื่อนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
• คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจ าเป็นต้องมขีึ้นต ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน 

เพือ่ใหทุ้กทา่นเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้

ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณี

พเิศษทุกครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

• กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได้ 

เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่กบั

ฤดกูาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นส าคญัเทา่นัน้ สิง่ส าคญั ท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่

เช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสยีหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไม่

รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

• กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
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• กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 วนั

ก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่า่นเริม่จองทวัร ์เพือ่ใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพือ่จดัเตรยีมล่วงหน้า กรณี

มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

• กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกทา่นใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณีทีท่่าน

เดนิทางเป็นครอบครวั (หลายทา่น) กรุณาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

• กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไมว่า่สว่น

ใดสว่นหนึ่ง หากทา่นไม่ด าเนินการสง่ส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพือ่ใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

• หลงัจากทา่นช าระคา่ทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าสง่ใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่น

อย่างน้อย 5 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

• อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป หรอื 

กลบัสว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็น

กรณีพเิศษ 

• ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

• หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

• ฤดหูนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กวา่ปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ 

จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้ง 

เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสงู หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบนหมิะได ้แวน่

กนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได ้
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• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง

การเมอืง การล่าช้าของสายการบนิ เงื่อนไขการให้บรกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบรษิัทจะ

ค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

• เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึ

ขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงทีท่่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร หาก

ระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่วา่สว่นใดสว่นหนึ่งใหท้า่น เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็คา่ใชจ้่ายแบบเหมาจ่าย

ไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

• กรณีทีท่า่นถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะไม่

สามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ่ง 

• หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของทา่นช ารุดแมเ้พยีงเลก็น้อย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มกีระดาษ

หน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการ

บนิ หรอื เจา้หน้าทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดงันัน้กรุณาตรวจสอบ 

และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุล

กระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาที่

บรษิทัเรว็ทีส่ดุ เพือ่ยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนงัสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีที่

ยงัไม่แ (ตัว๋เครือ่งบนิ) ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคีา่ใชจ้่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญ่ตัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อน

ออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 
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• เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลอืกทีน่ัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทีสุ่ด

ใหท้า่นไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  

• ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจ

ท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดี่ยว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกนั 

บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

• กรณีทีท่า่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางต่อ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการคนืคา่ใชจ้่ายใหไ้ม่วา่สว่นใดสว่นหนึ่งทัง้สิน้ 

• ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

• บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

• บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  

• รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 
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