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***พกัโรงแรมหรู 4 ดาว สุดโรแมนตกิเมอืงดาลดั*** 

เดนิทางโดยสายการบนิ VIETJET AIRLINES บนิตรงดาลดั - กลบัโฮจมินิห ์

พเิศษ !!! ลอ่งเรอืสุดพเิศษแมน่ า้ไซงอ่น และ อิม่อรอ่ยเมนูบุฟเฟ่ตน์านาชาต ิ
ฟร ี!!! คา่รถจิป๊ตะลุยทะเลทราย รม่ ถุงผา้รกัษโ์ลก ตุก๊ตาทีร่ะลกึเวยีดนาม 

สายการบนิเวยีดเจ็ทแอรไ์ลน ์VIETJET AIRLINES (VZ) 

ขาไป VZ940 BKK-DLI 11.20 - 13.05 
สายการบนิเวยีดเจ็ทแอรไ์ลน ์VIETJET AIRLINES (VJ) 
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 
พักหอ้งละ 2 ท่าน 

พกัเดีย่ว 

::ราคาโปรโมช ัน่ ไมม่รีาคาเด็ก:: 

30 ตุลาคม – 02 พฤศจกิายน 2562 11,900 3,500 

06 – 09 พฤศจกิายน 2562 11,900 3,500 

13 – 16 พฤศจกิายน 2562 11,900 3,500 

20 – 23 พฤศจกิายน 2562 11,900 3,500 

24 – 27 พฤศจกิายน 2562 11,900 3,500 

27 – 30 พฤศจกิายน 2562 11,900 3,500 

01 – 04 ธนัวาคม 2562 12,900 3,500 

04 – 07 ธนัวาคม 2562 (วนัพอ่แหง่ชาต)ิ 12,900 3,500 

11 – 14 ธนัวาคม 2562 12,900 3,500 

15 – 18 ธนัวาคม 2562 12,900 3,500 

18 – 21 ธนัวาคม 2562 12,900 3,500 

25 – 28 ธนัวาคม 2562 13,900 3,500 

29 ธนัวาคม – 01 มกราคม 2563 (วนัปีใหม)่ 14,900 3,500 

08 – 11 มกราคม 2563 11,900 3,500 

12 – 15 มกราคม 2563 11,900 3,500 

15 – 18 มกราคม 2563 11,900 3,500 

22 – 25 มกราคม 2563 12,900 3,500 

05 – 08 กุมภาพนัธ ์2563 (วนัมาฆบูชา) 12,900 3,500 

09 – 12 กุมภาพนัธ ์2563 (หยุดชดเชยวนัมาฆบูชา) 13,900 3,500 

12 – 15 กุมภาพนัธ ์2563 11,900 3,500 

16 – 19 กุมภาพนัธ ์2563 11,900 3,500 

19 – 22 กุมภาพนัธ ์2563 11,900 3,500 

26 – 29 กุมภาพนัธ ์2563 11,900 3,500 

04 – 07 มนีาคม 2563 11,900 3,500 

08 – 11 มนีาคม 2563 11,900 3,500 

ขากลบั VJ805 SGN-BKK 17.35 – 19.05 
 

หากท่านตอ้งซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรุงเทพฯ แต่ละกรุ๊ปนัน้จะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วัน
กอ่นเดนิทาง 
หากท่านตอ้งการจองตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาสอบถามเทีย่วบนิคอนเฟิรม์กับเจา้หนา้ทีก่อ่น กรุณาเลอืกซือ้

บัตรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจาก
สายการบนิ เชน่ ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกัน ตารางการการเดนิทางมกีาร
เปลีย่นแปลง เนื่องจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรอืเหตุผลเชงิพาณิชย ์

หรอืเหตุผลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้ เหตผุลตา่งๆทีอ่ยู ่
เหนือความควบคุมของบรษัิท ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆไดใ้นทุกกรณ ี
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11 – 14 มนีาคม 2563 11,900 3,500 

18 – 21 มนีาคม 2563 11,900 3,500 

22 – 25 มนีาคม 2563 11,900 3,500 

25 – 28 มนีาคม 2563 11,900 3,500 

 

วนัที ่1 
กรุงเทพฯ – สนามบนิเมอืงดาลดั – น ัง่รถราง – น า้ตกดาลนัทา – เคเบลิคาร ์– วดัต ัก๊ลาม – สวนดอกไฮ

เดรนเยยี  

 

08.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 เคาร์เตอร์สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ) 
เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและบัตรขึน้เครือ่ง 

11.20 น.  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตเิมอืงดาลดั โดยเที่ยวบนิที่ VZ940 สายการ
บนิ VIETJET AIR ราคาทวัรน์ีย้งัไมร่วมอาหารรอ้นและเครือ่งเดมิบนเครือ่ง  

***สายการบนิ VIET JET  ไมอ่นุญาตใหเ้ลอืกทีน่ ัง่ ระบบจะเป็นระบบสุม่ทีน่ ัง่ ไมส่ามารถรเีควสทีน่ ัง่กอ่น

ได*้** 

 

 
 

 
 

 

 
13.05 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตเิมอืงดาลดั  ประเทศเวยีดนาม หลังผ่านพธิีการตรวจ

คนเขา้เมอืงและรับสัมภาระเรยีบรอ้ยแลว้ อสิระใหทุ้กท่านไดท้ าภารกจิสว่นตัวตามอัธยาศัย  
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) เมนูเฝ๋อเวยีดนามแสนอรอ่ย 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงดาลดั  เมอืงตากอากาศทีม่ชีือ่เสยีงอันและโรแมนตกิทีส่ดุและของเวยีดนาม

เนื่องจากตัง้อยู่บนที่สงูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 1,500 เมตร ท าใหอ้ากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปีแมก้ระ
ทัง้ในฤดรูอ้น อณุหภมูเิฉลีย่ประมาณ 15-25 องศาเซลเซยีส แวดลอ้มดว้ยขนุเขา ไร่ 
กาแฟ และสวนดอกไม ้อาคารบา้นเรอืนตา่งๆปลกูสรา้งรูปแบบสถาปัตยกรรมฝรั่งเศส 

เนื่องจากในสมัยอาณานิคม Alexdra Yersin ไดค้น้พบเมืองดาลัด และเห็นว่า
บรรยากาศค่อนขา้งด ีทางฝรั่งเศสจงึได ้เขา้มาพัฒนาและสรา้งเมืองดาลัด เพื่อให ้

เป็นเมืองตากอากาศส าหรับชาวฝรั่งเศส ถึงดาลัด น าท่าน น ัง่รถราง (Roller 
Coaster) ผ่านผนืป่าอันร่มรื่นเขยีวชอุม่ลงสู่หบุเขาเบือ้งล่าง เพื่อชมและสัมผัสกับ
ความสวยงามของ น า้ตกดาทนัลา  น ้าตกขนาดไม่ใหญ่มากแต่มชีือ่เสยีง น าท่านสู ่
สถานีกระเชา้ไฟฟ้าเคเบลิคาร ์กระเชา้ไฟฟ้าแหง่นี้เป็นกระเชา้ไฟฟ้าทีทั่นสมัยทีส่ดุของประเทศเวยีดนาม 
และมีความปลอดภัยสูงที่สดุท่านจะได ้ชมววิของเมอืงดาลัด ที่มองเห็นได ้ทัง้เมือง ที่ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบ
เขาอันสวยงาม  น าท่านชม วดัติก๊กลาม เป็นวัดทีส่รา้งอยู่บนเนนิเขาเหนือ ทะเลสาบเตวยีนลาม แวดลอ้ม
ไปดว้ยใบไมด้อกไม ้นานาพันธุ ์กับทวิสนทีย่นืตน้ตระหง่านปกคลมุทุกหบุเขา 
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จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ สวนดอกไฮเดรนเยยี เป็นสวนดอกไมท้ี่มดีอกไฮเดรนเยียสสัีนสวยสดใสเบ่งบาน
สะพรั่งไปท่ัวสวน และเป็นอกีหนึง่สัญลักษณ์ของเมอืงดาลัดทีด่งึดดูนักท่องเทีย่วทีม่าเยอืนเมอืงแหง่นี้ ใหท่้าน

ไดสั้มผัสบรรยากาศและกลิน่อายของสวนดอกไม ้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

น าท่านแวะซือ้สนิคา้โอทอป ของพื้นเมืองของดาลัด อาท ิกาแฟขีช้ะมด ชาอาตโิช๊ค ขนม
ตา่งๆ รวมถงึไวน์แดงดาลัด อกีดว้ย 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (2)  
จากน่ันน าท่านเดนิทางสู่ย่าน ชอ้ปป้ิงตลาดไนทบ์ารซ์่า ของเมืองดาลัดใหท่้านไดเ้ลอืกซื้อสนิคา้ 

นานาชนดิ  
และยังมอีาหารพื้นเมอืงใหท่้านไดล้ิม้ลองอกีมากมาย อาท ิน ้าเตา้หู ้ปาท่องโก ๋เขา้กับบรรยากาศเย็นๆยามค ่า

คนื ณ เมอืงดาลัด อกีดว้ย 
 

พักที ่TTC HOTEL PREMUIM DALAT  ระดับ 4 ดาวหรอืเทยีบเท่า เมอืงดาลัด 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

วนัที ่2 ดาลดั – สวนดอกไมเ้มอืงหนาว – พระราชวงัฤดูรอ้น – บา้นเพีย้น –สวนกาแฟขีช้ะมด  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (3)  

น าท่านเดนิทางชม สวนดอกไมเ้มอืงหนาว  ของเมอืงดาลัดสัมผัสดอกไมเ้มอืงหนาวทีอ่วดโฉม รูปทรงและสสัีน
แปลกตาซึง่เป็นสายพันธม์าจากยุโรปสัมผัสกับบรรยากาศทีแ่สนโรแมนตกิ จากนัน้น าท่านชม พระราชวงัฤดูรอ้น 
พระราชวังตากอากาศของกษัตรยิ์เบ๋าได๋ จักรพรรดิอ์งค์สุดทา้ยของเวยีดนาม ซึง่สถานที่แห่งนี้เป็นพระราชวัง
สดุทา้ย ที่สรา้งขึน้ในสมัยเรอืงอ านาจของฝรั่งเศส ก่อนทีจ่ะเกดิสงครามเวยีดนาม แลว้ท าใหจ้ักรพรรดิบ์๋าวไดต้อ้ง

ลีภ้ัยไปอยู่ฝรั่งเศส แลว้ไม่ไดก้ลับมาเหยยีบผนืแผ่นดนิบา้นเกดิอกี 
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น าท่านเขา้ชม บา้นเพีย้น (Crazy House) บา้นสไตลแ์ปลกๆทีอ่อกแบบโดยฝีมอืลกูสาวประธานาธบิดคีนที่ 
2 ของเวยีดนาม ซึง่เรยีนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรัง่ เศสโดยไดแ้รงบันดาลใจจากนยิายเรือ่งดัง “Alice in 

Wonderland”  
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) เมนูบุฟเฟ่ต ์BBQ ป้ิงยา่ง 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
น าท่าน ชมสวนกาแฟขีช้ะมด ใหท่้านไดเ้ทีย่วชมทดลองท ากาแฟ และถ่ายรูปตามอัธยาศัย 
น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงมยุเน ่ ในจังหวัด ฟานเทยีต เป็นเมอืงชายทะเลตากอากาศและแหลง่ท่องเทีย่วทีม่ี
ความสวยงามและมชีือ่เสยีงทางภาคใตข้องเวยีดนาม ระหว่างการเดนิทางผ่านชมธรรมชาตแิละวถิชีวีติความ
เป็นอยู่ของชาวเวยีดนาม น าท่านสัมผัสอากาศบรสิทุธิ ์ณ ท่าเรอืมุยเน่ ทีอ่บอวนไปดว้ยบรรยากาศแบบ
ชาวประมงเวยีดนามแท ้ๆ  ซึง่กลับเขา้ฝ่ังหลังออกหาปลาในยามค า่คนื 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (5) พรอ้มบรกิารเสรฟิไวนด์าลดักบัทุกท่าน 
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พกัที ่Peace Resort, Muine (ตดิรมิทะเล)  หรอืเทยีบเท่า ระดับ 3 ดาว เมอืงมุยเน ่
 

 
 
 

 
 

 
 

วนัที ่3 มุยเน ่– ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง – เมอืงโฮจมินิห ์

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (6)  

น าท่านสู ่ทะเลทรายขาว กองเนนิภเูขาทรายสขีาวกระจ่างตากวา้งใหญ่สดุสายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพยีง
ผนืทรายและทอ้งฟ้าเท่านัน้ไม่ไกลกันมีแหลง่น ้าจืด (โอเอซสิ) ส าหรับใหนั้กท่องเทีย่วใชพ้ักผ่อน  ถ่ายรูป และ

ชมววิ ที่ท่านจะไดเ้พลิดเพลนิกับกจิกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็น น่ังรถจี๊ ป พเิศษ !!! ฟรคี่ารถจิป๊ตะลุย
ทะเลทราย 1 คนั 6 ท่าน หรือสามารถเชา่ขับรถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกับการเลน่แซนดด์นูลืน่
ไถลจากจากเนินทรายสูงกว่า 40 เมตร น าท่านชม ทะเลทรายแดง  ที่เกดิจากการรวมตัวกันของทรายสชีมพู

แดงจนเป็นลานทรายกวา้งทีม่ีชือ่เสยีงของเมืองมุยเน่ แลว้น าท่าน ชม “แกรนดแ์คนย่อนแห่งเวยีดนาม”ล าธาร 
FAIRY STREAM  ที่เกดิจากการกัดเซาะของน ้าและลมเป็นล าธารลกึกว่า 20 เมตร เปิดใหเ้ห็นชัน้ของดนิ
และทรายหลากส ีซึง่ทัง้หมดลว้นเกดิขึน้เองตามธรรมชาต ิ

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

น าท่านเดนิทางโดยรถบัสปรบัอากาศสู ่นครโฮจมินิห ์เมอืงศนูยก์ารเศรษฐกจิของประเทศ

เวยีดนาม (ระยะทางประมาณ 200 กม.ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4 ชม.) 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบนเรอืร่องแม่น า้ไซ่ง่อน (8)   ชมบรรยากาศ

สองฟากฝั่งยามค ่าคนืของเมอืงโฮจมินิหซ์ติ ี ้หรอืจะเลอืกสนุกสนานกบัวงดนตรี
พืน้เมอืงทบีรรเลงเพลงอยา่งสนุกสนาน  
 
พักที ่ Hoang Phu Gia hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดับ 3 ดาว เมอืงโฮจมินิห ์
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วนัที ่4 
เมอืงโฮจมินิห ์– โบสถน์อรท์เทรอดาม – ไปรษณียก์ลาง – ชมอนุสาวรยีท์า่นประธานาธบิดโีฮจมินิห ์– 

ตลาดเบนถนั – พเิศษ !!! บุฟเฟตน์านาชาต ิ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (9)  

น าท่านชม โบสถน์อรท์เทรอดาม โบสถ์หลังคาสูงที่สรา้งในสมัยที่เวียดนามยังอยู่ใน
อาณานิคมของ ฝรั่งเศส โดยสรา้งเพื่อใหเ้ป็นโบสถ์ประจ าเมืองไซ่ง่อนและไดส้รา้งตามตน้แบบของประเทศ

ฝรั่งเศสน าท่าน ชม ไปรษณียก์ลาง ซึง่ถูกสรา้งขึน้อย่างวจิติรตระการตา ชมอนุสาวรยีท์า่นประธานาธบิดโีฮจิ
มนิห ์ตัง้อยู่ดา้นหนา้ศาลากลาง กอ่สรา้งดว้ย สถาปัตยากรรมแบบฝรั่งเศส น าท่านชมท าเนยีบอสิรภาพ เคยเป็น
ท าเนียบของอดีตประธานาธบิดเีวยีดนามใต ้และท าเนียบของผูว้่าการฝรั่งเศสที่เรียกว่าท าเนียบโนโรโดม ถูก

ระเบดิท าลายใน พ.ศ. 2506 แลว้ไดม้กีารสรา้งอาคารขึน้ใหม่ใหช้ือ่ว่าท าเนียบอสิรภาพ ออกแบบโดยโงเวยีดทู 
ทุกวันนี้เปิดเป็นพพิธิภัณฑใ์หเ้ขา้ชมได ้ชัน้ล่างเป็นหอ้งจัดเลีย้ง หอ้งโถงใหญ่ที่รัฐบาลเวยีดนามใตป้ระกาศยอม
แพ ้ชัน้สองเป็นหอ้งรับรองของประธานาธบิดตีรันวันเฮอืง หอ้งพักของประธานนาธบิดเีหงยีนวันเทียว หอ้งอาหาร 

หอ้งสวดมนตค์าทอลกิ ชัน้สามเป็นหอ้งรับรองของภรยิาประธานาธบิด ีชัน้สีเ่ป็นหอ้งฉายภาพยนตส์ว่นตัวและลาน
จอดเฮลคิอบเตอรซ์ึง่มองลงไปขา้งลา่งจะเห็นทวิทัศน์งดงามของถนนเลหย่วนไดชั้ดเจน จากนัน้เดนิทางผ่านยา่น
ไชน่าทาวน ์ชมชวีติความเป็นอยู่ของชาวจนีในเวยีดนาม ชมวดัเทยีนหาว วัดจีนในเขตไชน่าทาวน์ทีส่รา้งอุทศิ

ใหก้ับ แม่พระผูค้รองชาวเรือหรอืเทพีเทียนหาว โดยชาวพุทธกวางตุงใ้นช่วงปลายศตวรรษที่ 18 ชาวเวยีดนาม
เชือ่ ว่าเทพองคค์นมกีอ้นเมฆเป็นพาหนะเพือ่ชว่ยคุม้ครองผูค้นใหร้อดพน้จากอันตรายจากมหาสมุทรทัง้ปวง 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) พเิศษ !!! บุฟเฟตน์านาชาต ิ 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
น าท่านอสิระท่านชอ้ปป้ิง ตลาดเบนถนั  ตามอัธยาศัย เลอืซือ้ของฝาก ของพิน้เมอืง และสิน้คา้ตา่งๆ เชน่ 
เสือ้ รองเทา้ กระเป๋า เป็นตน้ จากนัน้น าท่านเดนิทางไปสูส่นามบนิโฮจมินิห ์เพือ่เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ 

ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 
 

17.35 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิโดยเทีย่วบนิที ่VJ805 สายการบนิ VIETJET 
AIR ราคาทวัรน์ีย้งัไมร่วมอาหารรอ้นและเครือ่งเดมิบนเครือ่ง  

***สายการบนิ VIET JET  ไมอ่นุญาตใหเ้ลอืกทีน่ ัง่ ระบบจะเป็นระบบสุม่ทีน่ ัง่ ไมส่ามารถรเีควส

ทีน่ ัง่กอ่นได*้** 
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19.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาเขา้  โดยสวัสดภิาพ 

 

☺☺☺☺ ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ☺☺☺☺ 

 
 

 
***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้แลว้จงึวางมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่น

เอง*** 
 

การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนดังกลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ เลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลง
ราคา 

 

ยงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถท่านละ 1,000 บาท ตลอดทรปิ  
หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพอใจในการบรกิารของแตล่ะทา่น 

กรุณาช าระมดัจ าทา่นละ 5,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากทีท่ าการจอง  
หากไมช่ าระภายในวนัทีก่ าหนด ทางบรษิทัขออนุญาตตดัทีน่ ัง่ตามเงือ่นไข 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

• คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการท่องเทีย่ว 
• คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีน ้ามัน 

• คา่หอ้งพักโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน) ตามทีร่ะบใุนรายการท่องเทีย่วหรอืระดับเดยีวกัน 

• คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทุกชนดิตามทีร่ะบใุนรายการท่องเทีย่ว 
• คา่ใชจ้่ายมัคคเุทศก ์/ หัวหนา้ทัวร ์ทีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

• คา่ประกันอบุัตเิหตปุระเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 
1,000,000 บาท 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

• คา่ธรรมเนียมในการท าหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

• คา่ระวางกระเป๋าน ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 
• คา่ธรรมเนียมวซีา่ 

• คา่ใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการท่องเทีย่ว คา่ซักรดี คา่โทรศพัท ์
มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 

• คา่ภาษีมูลคา่เพิม่และภาษีหัก ณ ทีจ่่ายของแตล่ะประเทศ 

• ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 1,000 บาท / ทา่น / ทรปิ (หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตจ่ะพอใจ
ในการบรกิาร) 

 
เงือ่นไขการช าระเงนิ 

• ช าระคา่มัดจ า ทา่นละ 5,000 บาท หลังจากท าการจองภายใน 3 วนั 

ช ำระเงินโดยโอนเงินเขำ้บญัชีกรรมกำรบริษัท รกัย้ิมทวัร ์ชื่อบญัชี : อรินทรช์ยำ  บรรเจิดศิริ 

 ธนำคำรกสิกรไทย  เลขท่ี  760-2-60427–0 สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั  

   ธนำคำรไทยพำณิชย ์ เลขท่ี  405-0-14046-4 สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั) 
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    ธนำคำร กรุงเทพ  เลขท่ี  919-0-20407–4 สำขำสุขุมวิท 77 (ประเวศ)  

 ธนำคำรกรุงไทย เลขท่ี  845-0-11221-4 สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั) 

         ธนำคำรทหำรไทย เลขท่ี  262-2-02142-2 สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั 

หลงัจำกท ำกำรโอนเงินแลว้รบกวนส่งหนำ้หนังสือเดินทำง(พำสปอรต์)พรอ้มระบุหมำยเลข

โทรศพัทต์ิดต่อกลบัระบุโปรแกรม วันเดินทำงมำท่ีไลนอ์อฟฟิค Line ID: @rakyimtour / 

rakyimtour / rakyimtour2 / 0613934433 / 0818171514 / 0936952758 / 
suksiritrip   

หรืออีเมลล ์E-Mail:rakyimtour@gmail.com 
 
• ช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

 
เงือ่นไขการยกเลกิ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมัดจ าเต็มจ านวน 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาทัวร์
ทัง้หมด 

• กรณีกรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้ง
มกีารการันตมีัดจ าทีน่ั่งกับทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และ
โรงแรมทีพ่ักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่มัดจ า หรอื คา่ทัวรทั์ง้หมด ไมว่่ายกเลกิ
กรณีใดก็ตาม 

• เมือ่ออกตั๋วแลว้ หากทา่นมเีหตุบางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋
ได ้เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบนิ 

หมายเหต ุ
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ 

30 คนขึน้ไป 

• ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรับขึน้ภาษีน ้ามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่
ภาษีน ้ามันเพิม่ตามความเป็นจรงิ 

• ตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุป๊ไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลับรายการท่องเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณี
ทีเ่กดิเหตสุดุวสัิย หรอืเหตกุารณ์ทีอ่ยู่เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึ
ความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดนิทางเป็นหลัก 

• บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสัิย เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ 
การยกเลกิเทีย่วบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร 
อบุัตเิหต ุภัยธรรมชาต ิหรอืทรัพยส์นิสญูหายอนัเนื่องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรอื

จากการโจรกรรม และอบุัตเิหตจุากความประมาทของตัวท่านเอง 

• กรณีทีส่ถานทีท่่องเทีย่วใดๆ ทีไ่ม่สามารถเขา้ชมไดเ้นื่องจากเหตสุดุวสัิย สภาพอากาศ 
เหตกุารณ์ทีอ่ยู่เหนอืการควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ 
ทัง้สิน้ 

• กรณีทีท่่านสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไม่เขา้ชมสถานทีใ่ดๆ ก็ตามทีร่ะบใุนรายการ
ท่องเทีย่ว หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายไม่วา่กรณีใดๆ 

ทัง้สิน้ 

• กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-
ออกตามประเทศทีร่ะบไุว ้  เนื่องจากการครอครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสาร
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เดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืไม่วา่ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่
ว่ากรณีใดก็ตาม 

• กรณีทีท่่านใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกับคณะทัวร ์
หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทัวร์

และรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

• เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรทั์ง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบั
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 


