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DLI01 มุยเน่ ดาลดั ทะเลทราย BY VZ (4D3N) 

สายการบิน THAI VIETJET AIR (VZ) 

 



UPDATE 11/01/2020 

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 (สนามบิน สุวรรณภูมิ ) –  เมืองดาลดั  (สนามบินดาลดั ) –  เมืองมุยเน่ –  
ทะเลทรายแดง  (-/L/D) 
08.00  พร้อมกนัที่สนามบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการบิน VIETJET AIR  เจา้หนา้ที่ของ

บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน  

11.10   เหินฟ้าสู่ เมืองดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบิน VIETJET AIR  เทีย่วบินที ่VZ 940 

12.55 เดินทางถึง ท่าอากาศยานเลยีงเคือง LIEN KHUONG เมืองดาลดัประเทศเวยีดนาม  รับกระเป๋าสมัภาระ 

หลังจากผา่นขั้นตอนตรวจคนเขา้เมือง จากนั้นเดินทางออกจาก  เมืองดาลดั  เดินทางสู่ เมืองมุยเน่   ตั้งอยูช่ายฝ่ัง
ทะเลของจงัหวดับิ่ญถ่วน (Binh Thuan) ในภูมิภาคภาคกลางตอนใตข้องประเทศเวยีดนาม ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 
4 ชัว่โมง 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษเฝอเวียดนามอันลือช่ือ!!! 

น าท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายแดง  มีขนาดกวา้งใหญ่ทอดตวัยาวตั้งแต่ริมฝ่ังทะเลเขา้ไปในตวัแผน่ดิน ครอบคลุม
พื้นที่ประมาณ 50 เฮกเตอร์ อุณหภูมิเฉล่ียอยูท่ี่ 27 องศาเซลเซียส เวลาที่เหมาะสมในการเที่ยวชมคือช่วงเชา้ หรือช่วง
หลงัจาก 15.00 น. เป็นตน้ไปเพราะกระแสลมไม่แรงและแดดไม่ร้อนมากจนเกินไป 
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  ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ PEACE RESORT MUINE โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า   
 

DAY 2 
ล าธารนางฟ้า – ทะเลทรายขาว – หมู่บ้านชาวประมง – เมืองดาลดั – น า้ตกดาทันลา - 
พระราชวงับ๋าวได๋ – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – วดัตัก๊ลมั (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ล าธานางฟ้า (Fairy Stream) หรือแกรนดแ์คนยอนแห่งเวยีดนาม เกิดจากการกดัเซาะของน ้ า
และลมจึงก่อเกิดเป็นรอยกดัเซาะที่สวยงามและมีล าธารเล็กๆระดบัน ้ าประมาณตาตุ่มซ่ึงพดัพาตะกอนทรายสีแดง
ไหลออกไปสู่ทะเล  

 

RED SAND DUNE 
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เดินทางต่อไปยงั ทะเลทรายขาว เนินทรายขนาดใหญ่พาท่านนัง่ รถ JEEP ตะลุยทะเลทรายสุดมนัส์ (รวมค่ารถ JEEP)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAIRY STREAM 
 

WHITE SAND DUNE 
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น าท่านเยีย่มชม หมู่บ้านชาวประมง จุดจอดพกัเรือของชาวประมงจุดเด่นคือเรือกระดง้รูปทรงกลมซ่ึงเป็นเรือพื้นบา้นของ
เวยีดนาม  

 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ น า้ตกดาทนัลา  (DATANLA WATERFALL) อยูห่่างจากตวัเมืองดาลดัไปทางทิศใตป้ระมาณ 5 
กิโลเมตร เป็นน ้ าตกไม่ใหญ่มาก มีความสูง ประมาณ 20 เมตร แต่มีความสวยงดงามและมีหลายชั้น น ้ าตกอายกุวา่ 100 แห่ง
น้ีเตม็ไปดว้ยตน้ไมสี้สนัม ากมาย เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มต่างๆ ที่เก้ือหนุน น ้ าตกดาตนัลาเป็นที่ รู้จกักนัในช่ือ “ARROYO 
DE LAS HADAS (SUOI TIEN)” และที่ส าคญัคือ น ้ าตกดาตนัลา เป็นน ้ าตกที่เกิดจาก ภูเขาหินอ่อน และยงัมีรูปป้ันชาวเผา่ที่
เป็นชนกลุ่มนอ้ยเปลือยหนา้อก เป็นรูปป้ันที่สวยงามแปลกตานกัท่องเที่ยวนิยมไปถ่ายรูปกนั ใหท้่านไดส้มัผสักิจกรรมที่เป็น

นิยมขอที่น่ีคือ การน่ังรถราง (ROLLER COASTER) ลงไปชมตวัน ้ าตก  
 

 
 
 
 
 

FISHING VILLAGE 
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เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

น าท่านเดินทางสู่ พระราชวงับ๋าวได๋ ตั้งอยูน่อกเมืองดาลดัไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใตป้ระมาณ 5 กิโลเมตร พระราชวงั
ของกษตัริยอ์งคสุ์ดทา้ยของเวยีดนาม ใชเ้วลาก่อสร้างนานถึง 5 ปี โดยเร่ิมตน้ในปี พ .ศ. 2476 ภายในตวัอาคารมีหอ้ง
ภาพขของพระเจา้เบ๋าได๋ พระมเหสี พระโอรส พระธิดา มีหอ้งส าหรับทรงงานแต่บนโตะ๊ส าหรั บทรงงานกลบัมี
โทรศพัทว์างไวส้องเคร่ือง อีกเคร่ืองคาดวา่จะเป็นของเหวยีนวนัเทียว อดีตประธานาธิบดีของเวยีดนามใต ้หลงัจากพระ
เจา้เบ๋าได๋เสด็จออกจากประเทศเวยีดนามเพือ่ไปพ านกัอยูใ่นประเทศฝร่ังเศสเม่ือปี ค .ส. 1975 พระราชวงัแห่งน้ีจึง

กลายเป็นที่พ  านกัของเจา้หนา้ที่พร รคคอมมิวนิสต ์ จากนั้นน าท่าน น่ังกระเช้าไฟฟ้า  ชมววิเมืองดาลดัจากที่สูงขึ้นไป
เพือ่เขา้ชม วดัตั๊กลมั  วดัพทุธในนิกายเซน แบบญี่ปุ่ น ตั้งอยูบ่นเทือกเขาเฟืองฮวา่ง ภายในวดัมีส่ิงก่อสร้างที่สวยงาม 
สะอาด เป็นระเบียบ ทศันียภาพโดยรอบ ลอ้มรอบไปดว้ยดอกไมท้ี่ผลิดอกบานสะพ ร่ัง นบัไดว้า่เป็นวหิารที่นิยมและ
งดงามที่สุดในเมืองดาลดั ดา้นหลงัของวดัยงัมี ศาลาพระแกว้มรกตองคจ์  าลองที่มาจากประเทศไทยมาประดิษฐาน ณ วดั
แห่งน้ี 

 

ROLLER COASTER 
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  ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ DRAGON KING HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า   

DAY 3 
 สวนดอกไม้ไฮเดรนเยยี  – วดัเจดย์ีมงักร  – CRAZY HOUSE – สถานีรถไฟเก่าดาลดั –  
โบสถ์รูปไก่ - CLAY POT VILLAGE - ตลาดราตรีดาลดั (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ทุ่งดอกไฮเดรนเยยี  ที่เบ่งบานอยูเ่ตม็พื้นที่ ซ่ึงถือว่ าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอนัดบัตน้ๆ ที่ดึงดูด
นกัท่องเที่ยวใหม้าเยีย่มชมไดเ้ป็นอยา่งดี ใหท้่านเพลิดเพลินกบัการเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั  
 
 
 

 

TRUC LAM 
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เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

น าท่านเดินทางสู่ วดัหลงิเฝือก  หรือ เจดีย ์ LONG PHOC LAT ภายในอาคารมีหอ้งโถงกวา้งใหญ่มี 2 แถว ใช้
อุปกรณ์การสร้างส่วนใหญ่เป็นหินโมเสค ดา้นบนเป็นรูปแกะสลกัที่มีประวติัของ SHAKYAMUNIและประวตัิของ 
LOTUS SUTRAS บริเวณวดั มีจุดเด่นมากๆอีก 1จุดคือ มงักรที่มีขนาดยาว 49 ม. ตวัมงักรน้ีถูกสร้างขึ้นจ ากขวด
เบียร์ 12,000 ขวด และปากมงักรมีพระพทุธรูปMAITREYA ประดิษฐานอยู ่บริเวณดา้นหนา้วดัจะมีหอสูงเจด็ชั้นสูง 
37 เมตรซ่ึงถือวา่เป็นหอระฆงัที่สูงที่สุดในเวยีดนาม ตวัระฆงัมีความสูง 4.3 เมตร กวา้ง 2.33M ซ่ึงถือวา่เป็นระฆงัที่
หนกัที่สุดในเวยีดนาม ก็น ้ าหนกัโดนรวม 8,500KG  นอกจากน้ียงัมีอญัมณีเคร่ืองลายครามโบราณและเฟอร์นิเจอร์

ต่างๆ ถือเป็นสถาปัตยกรรมโมเสดที่พเิศษมากของเมืองดาลดั  น าท่านเดินทางสู่ CRAZY HOUSE บา้นหนา้ตา
แปลกประหลาด โดยศิลปินชาวเวยีดนาม ซ่ึงมีช่ือเสียงโด่งดงั ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการถ่ายรูป และเดินตามทาง
จากบนัไดดา้นล่าง จนขึ้นไปบนหลงัคาไดเ้ลย ภายดา้นใน มีเกสเฮา้ส์เล็กๆไม่ก่ีหอ้ง ส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติ ที่
นิยมมาพกัอาศยัอยู ่และยงัมีร้านกาแฟ เบเกอร่ี ใหท้่านไดน้ัง่พกั ด่ืมกาแฟอีกดว้ย 

 
 
 
 

GARDEN HYDRANGEAS 
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น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟเก่าดาลดั  ถือเป็นสถานีรถไฟที่เก่าแก่ที่สุดของเวยีดนามและอินโดจีน สถานีถูก
สร้างขึ้นโดยชาวฝร่ังเศสในช่วง ศ.ศ. 1932 ถึง1938 เสน้ทางสายน้ีมีความยาว 84 กม. สถานีมีรูปแบบสถาปัตยกรรม
ที่ไม่ซ ้ ากนัมีสามหลงัคามุก สถานีไดรั้บการยอมรับวา่เป็นวฒันธรรมประจ าชาติอนัเก่าแก่  น าท่านเดินทางต่อไปยงั 

โบสถ์รูปไก่ เพราะมีรูปป้ันไก่ยนือยูบ่นยอดไมก้างเขนดา้นบนสุด ไก่เป็นสญัลกัษณ์ของฝร่ังเศสฉะนั้นโบสถแ์ห่งน้ี
จึงถูกออกแบบและก่อสร้างโดยชาวฝร่ังเศส เร่ิมเนรมิตในปี 1931 แลว้เสร็จปี 1942 เพือ่ใชส้วดมนต์ นมสัการพระ
เจา้ในวนัหยดุ ลกัษณะโบสถง์ดงามสูงเด่นสง่ามีหนา้ต่างทรงโคง้ ผนงัเป็นอิฐหนามาก หนา้ต่างเป็นกระจกสีสัง่ตรง

จากฝร่ังเศส ส่วนดา้นนอกทาสีชมพู มีรูปป้ันพระแม่มารีอยูด่า้นขา้ง  น าท่านแวะเที่ยวชม Clay Pot Village 
หมู่บา้นดินเหนียวที่ถูกบนัทึกในกินเนสบุก๊สถาปัตยกรรมที่สร้างจากดินเหนียวกล างป่าสนคริสตม์าสริมทะเลสาบ
เตวีย่นผลงานอนัโดดเด่น คือ หลุมเพลาะดินเหนียวยาว ๑.๒ กิโลเมตร กวา้งตั้งแต่ ๒ – ๑๐ เมตรและลึก๑-๙เมตร 

  ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคารพิเศษบุฟเฟ่ต์นานาชาติ + ไวน์แดง DALAT 

หลงัจากนั้นน าท่านเดินชอ้ปป้ิงที่ ตลาดราตรี เมืองดาลดั 

พกัที่ DRAGON KING HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า   

 

CRAZY HOUSE 
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DAY 4 
 สวนดอกไม้เมืองหนาว – ฟาร์มเลีย้งชะมด – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ (B/-/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้เมืองหนาว ดาลดัไดรั้บการขนานนามใหเ้ป็นเมืองแห่งดอกไม ้ที่น่ีจึงมีดอกไม้บาน
สะพร่ังไปทัว่เมืองตลอดทั้งปีและหากตอ้งการที่จะเห็นพรรณไมข้องดาลดัก็จะตอ้งไปสวนดอกไมเ้มืองหนาว ที่ได้
ท  าการรวบรวมไวอ้ยา่งมากมายทั้งไมด้อก ไมป้ระดบั ไมต้น้ และกลว้ยไมท้ี่มีมากมาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จากนั้นน าท่านชม ฟาร์มเลีย้งชะมด  เป็นฟาร์มเล้ียงชะมดขนาดไม่ใหญ่มาก ท่านจะไดพ้บกบัชะมดตวัเป็นๆ 
หลากสายพนัธุ ์ชมเมล็ดกาแฟ วธีิการผลิต และขั้นตอนการชงกาแฟชะมด ใหท้่านไดซ้ื้อกาแฟสด และนัง่ชิม
ท่ามกลางบรรยากาศที่โอบลอ้มไปดว้ยธรรมชาติ ท่านยงัสามารถใหอ้าหาร และถ่ายรูปกบัชะมดไดอี้กดว้ย 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทาง ท่าอากาศยานเลยีงเคือง LIEN KHUONG เมืองดาลดัประเทศเวยีดนาม  

13.35 เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เทีย่วบินที ่VZ 941 
15.20 ถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดีภาพดว้ยความประทบัใจ  

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

DALAT FLOWER GARDENS 
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** หากลกูค้าท่านใดท่ีจาํเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามเจ้า

หน้าของบริษทั ทุกครัง้ก่อนทาํการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลา

บิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนั

จองทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
12 ปี) 

อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่  
เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
12 ปี) 

อตัราท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 

อตัรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋
เคร่ืองบิน

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 
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 



UPDATE 11/01/2020 

15 – 18 มกราคม 10989 10989 10989 2500 6500  

วนัเดินทางเดือน กมุภาพนัธ์ 2563 
05 – 08 กุมภาพนัธ ์ 10989 10989 10989 2500 6500 

06 – 09 กุมภาพนัธ ์ 10989 10989 10989 2500 6500 

12 – 15 กุมภาพนัธ ์ 10989 10989 10989 2500 6500 

19 – 22 กุมภาพนัธ ์ 10989 10989 10989 2500 6500 

26 – 29 กุมภาพนัธ ์ 10989 10989 10989 2500 6500 

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

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 ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) 

ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทั

ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 
 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ  4,900 บาท **  

(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน และไม่มีเตียง)   

 

อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 

3,200 บาท)  
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อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ     

  และค่าภาษน้ํีามนัทุกแห่ง กรณตีอ้งการอพัเกรด  Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่วา่เทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง   

  กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้่ายการจองทวัรแ์บบ ไม่ ใชต่ัว๋เครื่องบนิ ตามทีต่ามทีต่าราง 

  อตัราค่าบรกิารระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ สายการบนิ THAI VIETJET AIR อนุญาตให ้  

  โหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยมีน้ําหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เครื่องบินได้น้ําหนักไม่  

   เกิน 7 ก.ก. (ไม่จํากดัจํานวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการ   

   บนิ) ** 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม 

   กรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท  ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผู้

เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกวา่

นี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อน

เดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณทีีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนกัเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขน าด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถทําได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึ่งอาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ําหนด 

× ค่าภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

× ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
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เง่ือนไขการจอง และ การชาํระเงิน 
- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มชาํระเงนิมดัจําครัง้ที ่ 1 ท่านละ 5,000 บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเชน่ ท่านจองวนันี้ กรุณาชาํระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. 
เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ําหนด และหากท่านมคีวามประสงค์
จะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้งทําจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึวา่ กรณทีีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะให้
สทิธิไ์ปตามระบบ ตามลําดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจํานวนจํากดั ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จาํนวน เท่านัน้  

- กรุณาชาํระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ชาํระภายในระยะเวลาทีท่ีบ่รษิทักําหนด 
ทางบรษิทัจะถอืวา่ท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจําใหท้่านใดไม่วา่ส่วนใน
ส่วนหนึ่งกต็าม 

- กรณลีูกคา้ทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็
ค่าทวัรเ์ตม็จํานวน 100% 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 -  กรณยีกเลกิการเดนิทางไม่คนืเงนิมดัจําทุกกรณี 
 

เง่ือนไขสาํคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจําเป็นตอ้งมขีึน้ตํ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากตํ่ากวา่กําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะชาํระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน 

เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้

ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณี

พเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได้ 

 กรณทีีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เชน่ ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์ , ตัว๋รถไฟ ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบั

ฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านัน้ สิง่สําคญั ท่านจําเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อ

เชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
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 กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร์  (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิ เพื่อจดัเตรยีมล่วงหน้า 

กรณมีคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มสําเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากชาํระเงนิกรณทีีท่่าน

เดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

 กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่วา่ส่วน

ใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

 หลงัจากท่านชาํระค่าทวัรค์รบตามจํานวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําส่งใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้่าน

อย่างน้อย 5 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป ) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป หรอื 

กลบัส่วนใดได ้จําเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็น

กรณพีเิศษ 

 ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ที่ ไม่รูจ้กักนัมาก่อน เชน่ กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จําเป็นตอ้งชาํระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กวา่ปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริ่ มมดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่ว

ต่างๆ จะปิดเรว็กวา่ปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานทีท่่องเทีย่ว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบน

หมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทําใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง

การเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้  โดยส่วนนี้ทางบรษิทัจะ

คํานึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคญั หากกรณทีีจ่ําเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  

 เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึ

ขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถข อรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท่่านไม่ตอ้งการไดร้บับรกิาร  หาก

ระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิัทไดท้ําการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่าย

ไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

 กรณทีีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะไม่

สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  



UPDATE 11/01/2020 

(พาสปอรต์) ของท่านชาํรุดแมเ้พยีงเลก็น้อย เชน่ เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มกีระดาษ

หน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเล่มหนงัสอืเดิ นทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ ทางสายการ

บนิ หรอื เจา้หน้าทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดงันัน้กรุณาตรวจสอบ 

และ ดูแล หนงัสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณชีาํรุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุล

กระทรวงการต่างประเทศเพื่อทําหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาที่

บรษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนงัสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณทีี่

ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อน

ออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

 เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ ) สายการบนิ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลอืกทีน่ัง่บนเครื่องบนิ กรณลูีกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพย ายามทีสุ่ด

ใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

 ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจ

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

บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

 กรณทีีท่่านไม่ผา่นด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้สิน้ 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน้ํามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณคีวามล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนดัหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ , การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหวา่งการเดนิทาง ไม่วา่กรณใีดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณที่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจําเป็นต้ องส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ํารองโรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

 

 

 


