
***พกัโรงแรมหร ู4 ดาว สดุโรแมนตกิเมอืงดาลดั*** 
เดนิทางโดยสายการบนิ VIETJET AIRLINES บนิตรงดาลดั - กลบัโฮจมินิห

์

 
พเิศษ !!! ลอ่งเรอืสดุพเิศษแมน่ า้ไซงอ่น และ อิม่อรอ่ยเมนบูฟุเฟ่ตน์านาชาต ิ
ฟร ี!!! คา่รถจิป๊ตะลยุทะเลทราย รม่ ถงุผา้รกัษโ์ลก ตุก๊ตาทีร่ะลกึเวยีดนาม 

สายการบนิเวยีดเจ็ทแอรไ์ลน ์VIETJET AIRLINES (VZ) 

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

ขากลบั VJ805 SGN-BKK 17.35 – 19.05 

หากทา่นตอ้งซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรุงเทพฯ แตล่ะกรุ๊ปนัน้จะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วนักอ่นเดนิทาง 

หากทา่นตอ้งการจองตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาสอบถามเทีย่วบนิคอนเฟิรม์กบัเจา้หนา้ทีก่อ่น กรุณาเลอืกซือ้บตัรโดยสาร
ภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ ความลา่ชา้

ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากสายการบนิพจิารณา
สถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้ เหตผุลตา่งๆทีอ่ยู่ 

เหนอืความควบคมุของบรษัิท ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆไดใ้นทกุกรณี 



  

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 
พักหอ้งละ 2 ทา่น 

พกัเดีย่ว 

::ราคาโปรโมช ัน่ ไมม่รีาคาเด็ก:: 

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

03 – 06 พฤศจกิายน 2562 9,900 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 กมุภาพนัธ ์2563 (วนัมาฆบูชา) 12,900 3,500 

09 – 12 กมุภาพนัธ ์2563 (หยดุชดเชยวนัมาฆบูชา) 13,900 3,500 

12 – 15 กมุภาพนัธ ์2563 11,900 3,500 

16 – 19 กมุภาพนัธ ์2563 11,900 3,500 

19 – 22 กมุภาพนัธ ์2563 11,900 3,500 

26 – 29 กมุภาพนัธ ์2563 11,900 3,500 

04 – 07 มนีาคม 2563 11,900 3,500 

08 – 11 มนีาคม 2563 11,900 3,500 

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 

ราคาอืน่ๆ  
1. เด็กทารก INFANT (อายตุ า่กวา่ 2 ปี) ราคา 3,500 บาท 

2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ 7,900 บาท/ทา่น 

 

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

เดรนเยยี  

 
08.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 เคารเ์ตอรส์ายการบนิเวยีดเจ็ทแอร ์(VZ) เจา้หนา้ทีค่อย

ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและบตัรขึน้เครือ่ง 
11.20 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิมอืงดาลดั โดยเทีย่วบนิที ่VZ940 สายการบนิ VIETJET AIR 

ราคาทวัรน์ีย้งัไมร่วมอาหารรอ้นและเครือ่งเดมิบนเครือ่ง  



  

 

 

***สายการบนิ VIET JET  ไมอ่นญุาตใหเ้ลอืกทีน่ ัง่ ระบบจะเป็นระบบสุม่ทีน่ ัง่ ไมส่ามารถรเีควสทีน่ ัง่กอ่นได*้** 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.05 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิมอืงดาลดั  ประเทศเวยีดนาม หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

และรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ อสิระใหท้กุทา่นไดท้ าภารกจิสว่นตัวตามอธัยาศัย  
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) เมนเูฝ๋อเวยีดนามแสนอรอ่ย 
 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงดาลดั  เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงอันและโรแมนตกิที่สุดและของเวียดนาม

เนือ่งจากตัง้อยูบ่นทีส่งูจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,500 เมตร ท าใหอ้ากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปีแมก้ระทัง้ใน
ฤดรูอ้น อณุหภมูเิฉลีย่ประมาณ 15-25 องศาเซลเซยีส แวดลอ้มดว้ยขนุเขา 
ไร่ กาแฟ และสวนดอกไม ้อาคารบา้นเรือนต่างๆปลูกสรา้งรูปแบบ
สถาปัตยกรรมฝร่ังเศส เนื่องจากในสมัยอาณานคิม Alexdra Yersin ได ้
คน้พบเมอืงดาลัด และเห็นว่าบรรยากาศค่อนขา้งดี ทางฝร่ังเศสจงึได ้เขา้
มาพัฒนาและสรา้งเมอืงดาลัด เพื่อใหเ้ป็นเมอืงตากอากาศส าหรับชาว
ฝร่ังเศส ถงึดาลัด น าทา่น น ัง่รถราง (Roller Coaster) ผา่นผนืป่าอนัรม่
รืน่เขยีวชอุม่ลงสูหุ่บเขาเบือ้งล่าง เพือ่ชมและสัมผัสกับความสวยงามของ 
น า้ตกดาทนัลา  น ้าตกขนาดไมใ่หญ่มากแต่มชี ือ่เสยีง น าท่านสู่ สถานี
กระเชา้ไฟฟ้าเคเบลิคาร ์กระเชา้ไฟฟ้าแห่งนี้เป็นกระเชา้ไฟฟ้าทีท่ันสมัยทีส่ดุของประเทศเวยีดนาม และมี
ความปลอดภัยสงูทีส่ดุท่านจะได ้ชมววิของเมอืงดาลัด ทีม่องเห็นได ้ทัง้เมอืง ทีต่ัง้อยูท่่ามกลางหุบเขาอัน
สวยงาม  น าท่านชม วดัติก๊กลาม เป็นวัดทีส่รา้งอยูบ่นเนนิเขาเหนือ ทะเลสาบเตวยีนลาม แวดลอ้มไปดว้ย
ใบไมด้อกไม ้นานาพันธุ ์กบัทวิสนทีย่นืตน้ตระหงา่นปกคลมุทกุหบุเขา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่สวนดอกไฮเดรนเยยี เป็นสวนดอกไมท้ีม่ดีอกไฮเดรนเยยีสสีันสวยสดใสเบง่บาน
สะพร่ังไปทั่วสวน และเป็นอกีหนึง่สัญลักษณ์ของเมอืงดาลัดทีด่งึดูดนักท่องเทีย่วทีม่าเยอืนเมอืงแห่งนี้ ให ้
ทา่นไดส้มัผัสบรรยากาศและกลิน่อายของสวนดอกไม ้ถา่ยรปูตามอธัยาศัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าทา่นแวะซือ้สนิคา้โอทอป ของพืน้เมอืงของดาลัด อาท ิกาแฟขีช้ะมด ชาอาตโิชค๊ ขนมต่างๆ รวมถงึไวน์
แดงดาลัด อกีดว้ย 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (2)  
จากน่ันน าทา่นเดนิทางสูย่า่น ชอ้ปป้ิงตลาดไนทบ์ารซ์า่ ของเมอืงดาลัดใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ นานาชนดิ  
และยงัมอีาหารพืน้เมอืงใหท้า่นไดล้ิม้ลองอกีมากมาย อาท ิน ้าเตา้หู ้ปาทอ่งโก ๋เขา้กบับรรยากาศเย็นๆยามค ่า
คนื ณ เมอืงดาลัด อกีดว้ย 



  

 

 

 
พักที ่TTC HOTEL PREMUIM DALAT  ระดับ 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ เมอืงดาลัด 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

วนัที ่2 ดาลดั – สวนดอกไมเ้มอืงหนาว – พระราชวงัฤดรูอ้น – บา้นเพีย้น –สวนกาแฟขีช้ะมด  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (3)  

น าท่านเดนิทางชม สวนดอกไมเ้มอืงหนาว  ของเมอืงดาลัดสัมผัสดอกไมเ้มอืงหนาวทีอ่วดโฉม รูปทรง
และสสีันแปลกตาซึง่เป็นสายพันธ์มาจากยุโรปสัมผัสกับบรรยากาศที่แสนโรแมนตกิ จากนัน้น าท่านชม 
พระราชวงัฤดูรอ้น พระราชวังตากอากาศของกษัตรยิ์เบ๋าได๋ จักรพรรดิอ์งค์สุดทา้ยของเวียดนาม ซึง่
สถานที่แห่งนี้เป็นพระราชวังสุดทา้ย ที่สรา้งขึน้ในสมัยเรืองอ านาจของฝร่ังเศส ก่อนที่จะเกดิสงคราม
เวยีดนาม แลว้ท าใหจ้ักรพรรดิบ์า๋วไดต้อ้งลีภ้ยัไปอยูฝ่ร่ังเศส แลว้ไมไ่ดก้ลับมาเหยยีบผนืแผน่ดนิบา้นเกดิอกี 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
น าทา่นเขา้ชม บา้นเพีย้น (Crazy House) บา้นสไตลแ์ปลกๆทีอ่อกแบบโดยฝีมอืลกูสาวประธานาธบิดคีน
ที ่2 ของเวยีดนาม ซึง่เรยีนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรัง ่เศสโดยไดแ้รงบนัดาลใจจากนยิายเรือ่งดัง “Alice in 
Wonderland”  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) เมนบูฟุเฟ่ต ์BBQ ป้ิงยา่ง 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
น าทา่น ชมสวนกาแฟขีช้ะมด ใหท้า่นไดเ้ทีย่วชมทดลองท ากาแฟ และถา่ยรปูตามอธัยาศัย 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมยุเน ่ ในจังหวัด ฟานเทยีต เป็นเมอืงชายทะเลตากอากาศและแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ี
ความสวยงามและมชีือ่เสยีงทางภาคใตข้องเวยีดนาม ระหวา่งการเดนิทางผา่นชมธรรมชาตแิละวถิชีวีติความ



  

 

 

เป็นอยูข่องชาวเวยีดนาม น าทา่นสมัผัสอากาศบรสิทุธิ ์ณ ทา่เรอืมยุเน่ ทีอ่บอวนไปดว้ยบรรยากาศแบบ
ชาวประมงเวยีดนามแท ้ๆ  ซึง่กลับเขา้ฝ่ังหลังออกหาปลาในยามค า่คนื 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (5) พรอ้มบรกิารเสรฟิไวนด์าลดักบัทกุทา่น 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
พกัที ่Peace Resort, Muine (ตดิรมิทะเล)  หรอืเทยีบเทา่ ระดับ 3 ดาว เมอืงมยุเน่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่3 มยุเน ่– ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง – เมอืงโฮจมินิห ์

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (6)  

น าทา่นสู ่ทะเลทรายขาว กองเนนิภเูขาทรายสขีาวกระจ่างตากวา้งใหญ่สดุสายตา มองไปทางไหนจะเห็น
เพียงผืนทรายและทอ้งฟ้าเท่านัน้ไม่ไกลกันมแีหล่งน ้าจืด (โอเอซสิ) ส าหรับใหนั้กท่องเทีย่วใชพั้กผ่อน  
ถ่ายรูป และชมววิ ทีท่่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับกจิกรรมหลากหลายไมว่่าจะเป็น น่ังรถจี๊ป พเิศษ !!! ฟรคีา่
รถจิป๊ตะลยุทะเลทราย 1 คนั 6 ทา่น หรอืสามารถเชา่ขับรถ ATV ตะลุยเนนิทราย หรอืสนุกสนานกับการ
เลน่แซนดด์นูลืน่ไถลจากจากเนนิทรายสงูกว่า 40 เมตร น าท่านชม ทะเลทรายแดง  ทีเ่กดิจากการรวมตัว
กนัของทรายสชีมพแูดงจนเป็นลานทรายกวา้งทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงมยุเน่ แลว้น าทา่น ชม “แกรนดแ์คนยอ่น
แห่งเวยีดนาม”ล าธาร FAIRY STREAM  ทีเ่กดิจากการกัดเซาะของน ้าและลมเป็นล าธารลกึกว่า 20 

เมตร เปิดใหเ้ห็นชัน้ของดนิและทรายหลากส ีซึง่ทัง้หมดลว้นเกดิขึน้เองตามธรรมชาต ิ
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 



  

 

 

น าทา่นเดนิทางโดยรถบสัปรับอากาศสู ่นครโฮจมินิห ์เมอืงศนูยก์ารเศรษฐกจิของประเทศเวยีดนาม 
(ระยะทางประมาณ 200 กม.ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4 ชม.) 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบนเรอืรอ่งแมน่ า้ไซง่อ่น (8)   ชมบรรยากาศสองฟากฝั่งยามค า่
คนืของเมอืงโฮจมินิหซ์ติ ี ้หรอืจะเลอืกสนกุสนานกบัวงดนตรพีืน้เมอืงทบีรรเลงเพลงอยา่งสนกุสนาน  
 
พักที ่ Hoang Phu Gia hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดับ 3 ดาว เมอืงโฮจมินิห ์
 
 
 
 

 
 
 
 
 

วนัที ่4 
เมอืงโฮจมินิห ์– โบสถน์อรท์เทรอดาม – ไปรษณียก์ลาง – ชมอนสุาวรยีท์า่นประธานาธบิดโีฮจมินิห ์– 

ตลาดเบนถนั – พเิศษ !!! บฟุเฟตน์านาชาต ิ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (9)  

น าท่านชม โบสถน์อรท์เทรอดาม โบสถ์หลังคาสูงที่สรา้งในสมัยที่เวียดนามยังอยู่ในอาณานิคมของ 
ฝร่ังเศส โดยสรา้งเพือ่ใหเ้ป็นโบสถป์ระจ าเมอืงไซง่่อนและไดส้รา้งตามตน้แบบของประเทศฝร่ังเศสน าท่าน 
ชม ไปรษณียก์ลาง ซึง่ถูกสรา้งขึน้อย่างวจิติรตระการตา ชมอนุสาวรยีท์่านประธานาธบิดโีฮจมินิห ์
ตัง้อยูด่า้นหนา้ศาลากลาง กอ่สรา้งดว้ย สถาปัตยากรรมแบบฝร่ังเศส น าทา่นชมท าเนยีบอสิรภาพ เคยเป็น
ท าเนียบของอดตีประธานาธบิดเีวยีดนามใต ้และท าเนียบของผูว้่าการฝร่ังเศสทีเ่รยีกว่าท าเนียบโนโรโดม 
ถกูระเบดิท าลายใน พ.ศ. 2506 แลว้ไดม้กีารสรา้งอาคารขึน้ใหมใ่หช้ือ่ว่าท าเนียบอสิรภาพ ออกแบบโดยโง
เวยีดท ูทกุวันนีเ้ปิดเป็นพพิธิภณัฑใ์หเ้ขา้ชมได ้ชัน้ลา่งเป็นหอ้งจัดเลีย้ง หอ้งโถงใหญ่ทีรั่ฐบาลเวยีดนามใต ้
ประกาศยอมแพ ้ชัน้สองเป็นหอ้งรับรองของประธานาธบิดตีรันวันเฮอืง หอ้งพักของประธานนาธบิดเีหงยีนวัน
เทยีว หอ้งอาหาร หอ้งสวดมนตค์าทอลกิ ชัน้สามเป็นหอ้งรับรองของภรยิาประธานาธบิด ีชัน้สีเ่ป็นหอ้งฉาย
ภาพยนตส์ว่นตัวและลานจอดเฮลคิอบเตอรซ์ ึง่มองลงไปขา้งล่างจะเห็นทวิทัศน์งดงามของถนนเลหยว่นได ้
ชดัเจน จากนัน้เดนิทางผา่นยา่นไชนา่ทาวน ์ชมชวีติความเป็นอยูข่องชาวจนีในเวยีดนาม ชมวดัเทยีนหาว 
วัดจนีในเขตไชน่าทาวน์ทีส่รา้งอทุศิใหก้ับ แมพ่ระผูค้รองชาวเรอืหรอืเทพเีทยีนหาว โดยชาวพุทธกวางตุง ้
ในชว่งปลายศตวรรษที ่18 ชาวเวยีดนามเชือ่ ว่าเทพองคค์นมกีอ้นเมฆเป็นพาหนะเพือ่ชว่ยคุม้ครองผูค้นให ้
รอดพน้จากอนัตรายจากมหาสมทุรทัง้ปวง 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

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

 

 
 

 
 
 



  

 

 

น าทา่นอสิระทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดเบนถนั  ตามอธัยาศัย เลอืซือ้ของฝาก ของพิน้เมอืง และสิน้คา้ตา่งๆ เชน่ 
เสือ้ รองเทา้ กระเป๋า เป็นตน้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปสูส่นามบนิโฮจมินิห ์เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 
ตรวจเชค็เอกสารและสมัภาระ 

 

17.35 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยเทีย่วบนิที ่VJ805 สายการบนิ VIETJET AIR ราคาทวัรน์ี้

ยงัไมร่วมอาหารรอ้นและเครือ่งเดมิบนเครือ่ง  
***สายการบนิ VIET JET  ไมอ่นญุาตใหเ้ลอืกทีน่ ัง่ ระบบจะเป็นระบบสุม่ทีน่ ัง่ ไมส่ามารถรเีควสทีน่ ัง่กอ่นได*้** 
 
19.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาเขา้  โดยสวัสดภิาพ 

 
 

***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้แลว้จงึวางมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง*** 
 

การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนดังกลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ เลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา 
 

ยงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถทา่นละ 1,000 บาท ตลอดทรปิ  
หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพอใจในการบรกิารของแตล่ะทา่น 

กรณุาช าระมดัจ าทา่นละ 5,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากทีท่ าการจอง  
หากไมช่ าระภายในวนัทีก่ าหนด ทางบรษิทัขออนญุาตตดัทีน่ ัง่ตามเงือ่นไข 

 
 
 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว 
 คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีน ้ามนั 

 คา่หอ้งพกัโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่วหรอืระดบัเดยีวกนั 
 คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว 
 คา่ใชจ้า่ยมคัคเุทศก ์/ หวัหนา้ทัวร ์ทีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตปุระเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ธรรมเนยีมในการท าหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
 คา่ระวางกระเป๋าน ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการทอ่งเทีย่ว คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ มนิบิารแ์ละทวีี

ชอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ยของแตล่ะประเทศ 
 ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 1,000 บาท / ทา่น / ทรปิ (หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตจ่ะพอใจในการบรกิาร) 

 
เงือ่นไขการช าระเงนิ 

 ช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 5,000 บาท หลังจากท าการจองภายใน 3 วัน 
 ช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

 
เงือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมดัจ าเต็มจ านวน 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 
 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีดัจ า

ทีน่ั่งกบัทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพ่ักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิไ์มค่นืคา่มดัจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดกต็าม 

 เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้ เนือ่งจากเป็น
นโยบายของสายการบนิ 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ 30 คนขึน้ไป 



  

 

 

 ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรับขึน้ภาษีน ้ามนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตาม
ความเป็นจรงิ 

 ตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั 

หรอืเหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์อง
คณะผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิ
เทีย่วบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุตัเิหต ุ ภยัธรรมชาต ิ หรอื
ทรัพยส์นิสญูหายอนัเนือ่งมาจากความประมาทของตวัทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอบุตัเิหตจุากความ
ประมาทของตัวทา่นเอง 

 กรณีทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดเ้นือ่งจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการ
ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่า่นสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไมเ่ขา้ชมสถานทีใ่ดๆ กต็ามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว หรอืไม่
เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศที่
ระบไุว ้ เนือ่งจากการครอครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืไมว่า่ดว้ยเหตผุล
ใดๆ กต็ามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดกต็าม 

 กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทัวร ์หากทา่นถกูปฏเิสธ
ในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทัง้หมด 

 
 


