
 

 

 

 

 

 



วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิเลยีงเคอืง – เมอืงดาลดั – น ัง่รถรางโลเลอรโ์คสเตอร ์– นํา้ตกดาตนัลา – ซนั
นีฟ่ารม์ – บนัไดสวรรค ์– กะเชา้ไฟฟ้าชมเมอืง – วดัต ัก๊ล ัม้ – ตลาดดาลดัไนทม์ารเ์ก็ต (-/L/D) 

 
08.00  พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิชัน้ 4 เคาน์เตอรส์ายการบนิ THAIVIETJET AIR (VZ) โดยมเีจา้หนา้ทีข่อง

บรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

 
11.10  นําทา่นเหนิฟ้าสู ่เมอืงดาลดั ประเทศเวยีดนามโดยเทีย่วบนิ VZ940   
12.55  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานเลยีงเคอืง LIEN KHUONG เมอืงดาลัดประเทศเวยีดนาม หลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้

เมอืง เมอืงดาลัทเป็นเมอืงทีแ่สนโรแมนตกิ ซึง่ไดช้ ือ่ว่าเป็น หุบเขาแห่งความรัก สัมผัสบรรยากาศทีแ่สนโรแมนตกิ 
โอบลอ้มไปดว้ยขุนเขา แมกไมน้านาพันธ์ และทะเลสาบ ดว้ยเนินเขาเขยีวขจสีลับซับซอ้น ทะเลสาบในสายหมอก
บางๆและป่าสนอันหอมกรุ่นดาลัทไดช้ือ่วา่เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีโ่รแมนตกิทีส่ดุในเวยีดนาม มอีณุหภมูติลอดทัง้ปี 15-
25 องศา 
 

 
 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดาลดั หลังจากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่นํา้ตกดาตนัลา DATANLA ซึง่เป็นน้ําตกในเมอืงดาลัดที่
สวยงาม ทา่นสามารถเก็บภาพประทับใจไดห้ลายมมุภายในบรเิวณน้ําตก มรีา้นคา้กาแฟเล็ก ใหท้า่นไดน่ั้งชลิๆจบิกาแฟ 
พักผ่อนชมบรรยากาศธรรมชาตโิดยรอบ  

 



 
 
และพเิศษสดุทกุทา่นจะได ้น ัง่รถรางโรลเลอรโ์คสเตอร ์ROLLER COASTER ลงไปชมน้ําตก ผ่านหบุเขา และป่าไม่
เขยีวขจ ีทา่นจะไดรั้บประสบการณ์แปลกใหมท่ีไ่มค่วรพลาด รถรางสามารถน่ังได ้1-2 ทา่น ตอ่คัน 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัคาคาร (1) 
 

 
 
 
หลังจากนัน้นําทา่นสู ่ซนันี ่ฟารม์ เป็นฟารม์ดอกไม ้และคาเฟ่ สําหรับทา่นทีช่ ืน่ชอบกาแฟ หรอืเครือ่งดืม่ตา่งๆ ทีฟ่ารม์
แหง่นี้ก็จะมบีรกิารจําหน่ายแก่ทา่น นอกจากสวนดอกไม ้และคาเฟ่แลว้ อกีหนึง่จดุไฮไลทนั์น้ก็คอื บนัไดลอยฟ้า เป็น
บันไดทีย่ืน่สงูข ึน้ไปบนฟ้า เมือ่ทา่นถ่ายรูปจะราวกับวา่ทา่นกําลังจะเดนิข ึน้บนกอ้นเมฆเลยก็วา่ได ้และววิดา้นบนทา่นกจ็ะ
ไดส้ัมผัสกับบรรยากาศธรรมของเมอืงดาลัดทีเ่ต็มไปดว้ยภเูขารายลอ้มทา่น อัดแน่นไปดว้ยธรรมชาตสิเีขยีว  
 



 
 

จากนัน้นําทา่น น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า ชมววิเมอืงดาลัทจากทีส่งูข ึน้ไปเพือ่เขา้ชม วดัต ัก๊ลมั วัดพุทธในนิกายเซน แบบ
ญีปุ่่ น ตัง้อยูบ่นเทอืกเขาเฟืองฮวา่ง ภายในวัดมสี ิง่กอ่สรา้งทีส่วยงาม สะอาด เป็นระเบยีบ ทัศนียภาพโดยรอบ ลอ้มรอบ
ไปดว้ยดอกไมท้ีผ่ลดิอกบานสะพร่ัง นับไดว้า่เป็นวหิารทีน่ิยมและงดงามทีส่ดุในเมอืงดาลัด ดา้นหลังของวัดยังม ีศาลา
พระแกว้มรกต องคจํ์าลองทีม่าจากประเทศไทยมาประดษิฐาน ณ วัดแหง่นี้ 
 

 
 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (2) 
 

หลังจากรับประทานอาหารนําท่านเดนิเล่นตลาดกลางคนื ไนท ์มารเ์ก็ต (NIGHT MARKET) เมอืงดาลัด ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้
สนิคา้พื้นเมอืง ของทีร่ะลกึ และชมิอาหารพืน้เมอืงตามอัธยาศัย สนิคา้ทีเ่ป็นทีน่ยิมอยา่งมากนัน้คอืเครือ่งนุ่งหม่กันหนาว ไหม
พรมเป้นตน้ 

ไม่ควรพลาดเมือ่มาเวียดนาม ในการมาเยอืนเมอืงดาลัดแห่งนี้ หรือเมอืงต่างๆ ของเวยีดนามท่านจะไดพ้บ
กับพซิซา่เวยีดนาม ซึง่ดแูลว้อาจจะไมไดค้ลา้ยกับพชิซ่าเท่าไหร่เมือ่ดูจากหนา้ตา แตห่ากพบเห็นรถขายพซิซา่ หรือ
รา้นทีต่ัง้อยูข่า้งทางดว้ยรูปลักษณ์และรสชาตขิองมันแลว้ ตอ้งบอกเลยวา่ทา่นไมค่วรพลาดจรงิ โดยตัวแป้งของพซิซ่า
จะเป็นแผ่นแป้งหนาๆทีนํ่ามาป้ิงกับเตาถ่าน โรยหนา้ดว้ยเครื่องต่างๆใส่ไข ่ไสก้รอก ผักโรย หรอืท่านทีช่ ืน่ชอบชสีก็
สามารถใสล่งไปเพิม่ได ้ 



 
พกัที ่ LA SAPIENTTE HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่อง เมอืงดาลดั – สวนดอกไฮเดรนเยยี – สวนดอกไมเ้มอืงหนาว – พระราชวงัฤดูรอ้น – หมูบ่า้นดนิเหนยีว – 

เมอืงญาจาง – ญาจางไนทม์ารเ์ก็ต (B/L/D) 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
 

นําทา่นเดนิทางสู่ สวนดอกไฮเดรนเยยี เป็นสวนดอกไมท้ีม่ดีอกไฮเดรนเยยีสสีันสวยสดใสเบง่บานสะพร่ังไปท่ัวสวน 
และเป็นอกีหนึง่สัญญาลักษณ์ของเมอืงดาลัดทีด่งึดดูนักทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืนเมอืงแหง่นี้ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการ
เก็บภาพความสวยงามนี่ไวเ้ป็นทีร่ะลกึอยา่งเต็มอิม่ 
 

 
 

นําทา่นเทีย่วชม สวนดอกไมเ้มอืงหนาว หรอื DALAT FLOWER GRADENS  ดาลัดไดรั้บการขนานนามใหเ้ป็นเมอืง
แหง่ดอกไม ้ทีน่ี่จงึมดีอกไมบ้านสะพร่ังไปท่ัวเมอืงตลอดทัง้ปี และหากตอ้งการทีจ่ะเห็นพรรณไมข้องดาลัดก็จะตอ้งไป 
สวนดอกไมเ้มอืงหนาว ทีไ่ดทํ้าการรวบรวมไวอ้ยา่งมากมายทัง้ไมด้อก ไมป้ระดับ ไมต้น้ และกลว้ยไม ้ทีม่มีากมาย 

 



 
 จากนัน้เดนิทางสู ่พระราชวงัฤดรูอ้น ของจักรพรรดเิบา๋ได ่ซึง่เป็นจักรพรรดอิงคส์ดุทา้ยของเวยีดนาม ซึง่สถานทีแ่หง่นี้

เป็นพระราชวังสดุทา้ย ทีส่รา้งข ึน้ในสมัยเลอืงอํานาจของฝร่ังเศส กอ่นทีจ่ะเกดิสงครามเวยีดนาม จงึทําใหจั้กรพรรดเิบา๋
ไดต่อ้งยา้ยไปอยูท่ีฝ่ร่ังเศส แลว้ไมก่ลับมาเหยยีบแผ่นดนิบา้นเกดิอกีเลย 

 

 
  
 
 

 
  
 นําทา่นชม หมูบ่า้นดนิเหนยีว Clay Pot Village หมูบ่า้นดนิเหนียวทีถู่กบันทกึในกนิเนสบุก๊สถาปัตยกรรมทีส่รา้ง จากดนิ

เหนียวกลางป่าเป็นเรือ่งราวเกีย่วกับทีม่าของดาลัด ผลงานทีโ่ดด่เดน่ทีสุ่ดคอืบา้นดนิเหนียวทีส่รา้งบนพืน้ที ่90 ตาราง
เมตร  

 
 



เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัคาคาร (4) 
 
 หลังจากนัน้นําทา่นเดนิทาสู ่เมอืงญาจาง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม.)“หยกเขยีวแหง่ประเทศเวยีดนาม” ระหวา่ง

ทางทา่นไดช้มววิทวิทัศน์ทีส่วยงามของประเทศเวยีดนาม เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทางทะเล อยูใ่นจังหวัดคัญ้ฮหวา่ ประเทศ
เวยีดนาม มชีายหาดและทะเลทีเ่หมาะแก่การดําน้ํา ชือ่ญาจาง คนมักอ่านเป็น นาตรัง หรือ หน่าตรัง เพราะเขา้ใจว่า
ตัวเขยีนเป็นภาษาอังกฤษ แตท่ีจ่รงิเป็นภาษาเวยีดนาม บรเิวณเมอืงเคยเป็นสว่นของอาณาจักรจําปา ซึง่มหีลักฐานเป็น
ปราสาทหนิแบบจามทีห่ลงเหลอือยู ่เป็นเมอืงทีม่รีายไดห้ลักจากการทอ่งเทีย่ว มสีถานพักตากอากาศทีต่ดิอันดับ 1 ใน 
12 สถานพักตากอากาศรมิหาดทีห่รูทีส่ดุในโลก 

 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (5) 
 
 หลังรับประมานอาหารนําทา่นไปชอ้ปป้ิง ญาจางไนทม์ารเ์ก็ต เป็นตลาดพืน้เมอืง ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิดืม่ดํา่ชอ้ปป้ิง 

ทามกลางบรรยากาศของเมอืงญาจาง 
 
พกัที ่ NAGAR NHA TRANG HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่าม เมอืงญาจาง – วดัลองเซนิ – วดัโพนากาจาม – เจดยีโ์พนากา – โบสถป์ราสาทหนิ – เมอืงมุยเน ่– ลําธาร

นางฟ้า – ทะเลทรายขาว (B/L/D) 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
 
 นําทา่นชม วดัลองเซนิ ใหท้่านไดส้ักการะองคพ์ระหยกสขีาว ทีซ่ ึง่เป็นองคพ์ระทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเมอืงญาตราง ตัง้เด่น

เป็นสง่าอยูบ่นเชงิเขา 
 

 
 
 นําทา่นชม วดัโพนากาจาม (PO NAGAR CHAM) ถูกสรา้งขึน้ระหวา่งศตวรรษที ่8 ถงึ 11 โดยชาวจามผูเ้คยครองทีร่าบ

ทางตอนกลางของเวยีดนาม ชาวจามซึง่เป็นชาวฮนิดมูตีน้กําเนดิมาจากภาษาสันสกฤต พวกเขามชีือ่เสยีงในดา้นทักษะ
ในการประตมิากรรมและสถาปัตยกรรมและทิง้มรดกของสิง่ประดษิฐแ์ละการตัง้ถิน่ฐานของพระวหิารไม่เพยีง แต่ใน
เวยีดนามเทา่นัน้ แตยั่งรวมถงึกัมพูชาและไทย เจดยีโ์พนากา ถูกสรา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิกเ่ทพธดิา Po Nagar แปลวา่ 
"แม่ของประเทศ" ซึง่เป็นผูส้อนทักษะการทํานาและการทอผา้แก่ชาวจาม หอคอยเป็นโครงสรา้งอฐิสแีดงรูปสีเ่หลีย่ม
จัตรัุสพรอ้มกรอบรองรับทีย่ืน่ออกและหลังคาเรยีว 

 



 
 

 
  
 นําทา่นชม โบสถป์ราสาทหนิ เป็นโบสถ์ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเมืองญาจาง ตัง้อยู่บนยอดเขาสูงทีส่ามารถมองเห็นสถานี

รถไฟญาจาง ถูกสรา้งขึน้ในสไตลโ์กธคิของฝร่ังเศสโดย PRIEST LOUIS VALLET ในชว่งตน้ศตวรรษที ่19  
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัคาคาร (7) 

 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงมุยเน ่มรีะยะทางประมาณ 200 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมงครึง่) ตัง้อยู่
ชายฝ่ังทะเลของจังหวัดบิญ่ถ่วน BINH THUAN ในภมูภิาคใต ้ของประเทศเวยีดนาม เป็นเมอืงตากอากาศชายทะเลใน
จังหวัดบิญ่ถ่วนทางภาคตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศเวยีดนาม ตัง้อยูใ่กลก้ับฟานเทีย้ต เมอืงหลักของจังหวัด 
 



 
 
นําทา่นเดนิทางสู ่ลําธารนางฟ้า หรอืภาษาอักฤษเรียกวา่ FAIRY STREAM มลีักษณะคลา้ยแพะเมอืงผหีรอืเสาหนิ
นานอ้ยของเมอืงไทย แตแ่ปลกตรงทีม่ลีําธารระหวา่งกลาง ใหท้า่นไดถ้อดรองเทา้เดนิลยุทรายทีผ่สมผสานกบัน้ําในลาํ
ธารใหค้วามรูส้กึผ่อนคลาย และเพลดิเพลนิ ไดส้ัมผัสบรรยากาศววิสวยๆของธรรมชาตสิองขา้งทาง 
 

 
 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ทะเลทรายขาว กองภเูขาทรายสขีาวสุดขอบฟ้าเหมอืนทะเลทราย ซาฮารา ใหท้่านไดอ้สิระกับการ
ถ่ายรูปหรือเลอืกใชบ้รกิารกจิกรรมจากรถจิ๊บแลว้ยังมบีรกิารกจิกรรมอืน่ๆซึง่ไมร่วมอยู่ในรายการทัวร์ อาท ิขับรถเอทวีี
ตะลยุทะเลทราย สไลเดอรบ์อรด์ (ไมร่วมคา่กจิกรรมรถจ ิ�บ ราคาคนัละประมาณ  1,500 บาท น ัง่ได ้4-5 ทา่น) 

 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (8) 
 



พกัที ่ TIEN DAT HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่ ี ่ เมอืงมยุเน่ – เมอืงโฮจมินิห ์– โบสถน์อรท์เธอรด์าม – ไปรษณียก์ลาง – ตลาดเบ๋นถ ัน่ – สนามบนิเตนิเซนิ

เญิต้ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ– กรงุเทพฯ (B/L/D) 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 
 
 หลังรับประมานอาหารเชา้นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงโฮจมินิห ์ไซง่่อนในอดตีเคยเป็นเมอืงในการปกครองของเขมรมา

กอ่นเรยีกวา่ ไพรนคร ตอ่มาเมือ่เวยีดนามเขา้มายดึครองดนิแดนนี้ จงึไดเ้ปลีย่นชือ่เมอืงเป็นภาษาเวยีดนามวา่ ยาดิง่ (ซา
ดิง่) และตอ่มาเปลีย่นชือ่วา่ ไซง่่อน กาลเวลาหลายรอ้ยปีตอ่มาอกี เมือ่แยกประเทศเวยีดนาม ออกเป็นสองสว่น ไซง่่อน
เป็นเมอืงหลวงของเวยีดนามใต ้เมือ่เวยีดนามเหนือยดึไดจ้งึเปลีย่นชือ่เป็น นครโฮจมินิห ์ตามชือ่ผูนํ้าเวยีดมนิห ์คอื โฮจิ
มนิห ์

 

 
 
 นําทา่นชม โบสถน์อรท์เทอดาม ใชเ้ป็นหอสวดมนตส์ําหรับชาวเวยีดนามและชาวตา่งประเทศทีเ่ป็นครสิตศ์าสนกิชน 

ทัง้นี้ มทัีง้ผูท้ ีม่าทอ่งเทีย่วหรอืไดเ้ดนิทางมาทํางานในเวยีดนามอกีดว้ย โบสถ ์ฯ ไดอ้อกแบบมาจากประเทศฝร่ังเศสและ
เริม่ทําการกอ่สรา้งเมือ่วันที ่7 เดอืนตลุาคม พ.ศ. 2420 แลว้เสร็จเมือ่วันที ่11 เดอืนพ.ศ. 2423 เมษายน ความยาวของ
โบสถ์ 133 เมตร กวา้ง 35 เมตร และสูง 21 เมตร เฉพาะหอระฆังทัง้สองหอทีอ่ยู่หนา้โบสถนั์้นต่างสูงถงึ 57 เมตร 
คา่ใชจ้า่ยในขณะนัน้เป็นเงนิฝร่ังทัง้หมด 2.5 ลา้น โบสถ ์ฯ แหง่นี้ถอืเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกทีส่วยงามยิง่ในนครโฮจิ
มนิหอ์กีแหง่ 

         
           

                           



      
 
 นําทา่นชม ไปรษณียก์ลาง ทียั่งคงความงดงามตามสถาปัตยกรรมดัง้เดมิ ทา่นสามารถสง่ไปรษณียก์ลับมายังประเทศ

ไทยเพือ่เป็นของทีล่ะลกึได ้
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัคาคาร พเิศษ...เมนูบุฟเฟ่ตอ์าหารเวยีดนาม (10) 
 

 
 
 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่ ตลาดเบ๋นถ ัน่ ซึง่ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงโอจมินิห ์เป็นตลาดทีม่ขีนาดใหญ่และมอีายเุกอืบรอ้ยปี 

ทีน่ี้มสีนิคา้สารพัดชนดิทัง้สนิคา้พืน้เมอืง สนิคา้นําเขา้ของทีร่ะลกึ อาหาร เครือ่งดืม่ ตา่งๆ 
 
 ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเตนิเซนิเญิต้ 
17.35  นําทา่นเหนิฟ้ากลับ สูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่VJ805 
19.05  ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นทําการออกต ัว๋
เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ** 
 



อตัราคา่บรกิาร 

 
กําหนดการเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่/ เด็ก 
พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น พกัเดีย่วเพิม่ ราคาทวัร ์

ไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 

21 – 24 พฤศจกิายน 2562 11,999 4,000 7,999 

28 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 11,999 4,000 7,999 

12 – 15 ธนัวาคม 2562 12,999 4,000 8,999 

19 – 22 ธนัวาคม 2562 12,999 4,000 8,999 

29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2563 
(วนัปีใหม)่ 15,999 4,500 11,999 

31 ธ.ค. – 03 ม.ค.2563 
(วนัปีใหม)่ 14,999 4,500 10,999 

01 – 04 มกราคม 2563 9,999 4,000 6,999 

09 – 12 มกราคม 2563 11,999 4,000 7,999 

16 – 19 มกราคม 2563 11,999 4,000 7,999 

06 – 09 กุมภาพนัธ ์2563 
(วนัมาฆบูชา) 12,999 4,000 8,999 

07 – 10 กุมภาพนัธ ์2563 
(วนัมาฆบูชา) 13,999 4,000 9,999 

08 – 11 กุมภาพนัธ ์2563 
(วนัมาฆบูชา) 13,999 4,000 9,999 

13 – 16 กุมภาพนัธ ์2563 11,999 4,000 7,999 

20 – 23 กุมภาพนัธ ์2563 11,999 4,000 7,999 

27 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2563 11,999 4,000 7,999 

05 – 08 มนีาคม 2563 11,999 4,000 7,999 

12 – 15 มนีาคม 2563 11,999 4,000 7,999 

19 – 22 มนีาคม 2563 11,999 4,000 7,999 

26 – 29 มนีาคม 2563 11,999 4,000 7,999 

 
** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 3,900 บาท** 

คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 
และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 



 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการคนืมดัจําท ัง้หมด 

เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํีา้มนัทีย่งัมไิดชํ้าระ 
คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 

หมายเหต ุ: ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสัมภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง   
 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซัก
รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  
คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 
เง ือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมดัจําเป็นเงนิจํานวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่สํารองทีน่ั่ง  
2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิค่าบรกิารส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรือเอ
เจนซี่ไม่ชําระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้ือว่า
นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 
3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศกุร์ 
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศ
ในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 
 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทาง
บรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชาํระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการให ้
นําเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ทัง้หมด 
2.4 ทัง้นีท้างบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่าํระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการนําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว

เชน่ การสํารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 
3 การเดนิทางทีต่อ้งการันตมัีดจําหรือซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรือเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ

บนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   
4 การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศกุร์ 

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 
 
เง ือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้สําหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธ
การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไมว่า่ดว้ย
กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดทํ้าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ี่

ถว้นกอ่นการจองทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 



3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ ีนักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักทอ่งเทีย่วหรือเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่ม่มวีซี่า  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซี่า  แตห่ากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะชาํระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง
และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีม่ไิดส้่งหนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ชาํระเงนิมัดจํา 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นสําคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของ
สัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราคา่บรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น
การปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ ค่า
ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อีํานาจในการใหค้ําสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน้ 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
3. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวข ึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภัุณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ และรวมกันทุก
ช ิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก 
ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจภัุณฑม์ากกวา่ทีก่ําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
4. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
5. IATA ไดกํ้าหนดมาตรการเกีย่วกบัการนําแบตเตอรีสํ่ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้แบตเตอรีส่ํารองสามารถนําใสก่ระเป๋า
ตดิตัวถอืข ึน้เครือ่งบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณทีจํ่ากัด ไดแ้ก ่
3.1 แบตเตอรีส่ํารองทีม่คีวามจไุฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําขึน้เครือ่งไดไ้มม่กีารจํากัดจํานวน  
3.2 แบตเตอรีส่ํารองทีม่คีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 
3.3 แบตเตอรีส่ํารองทีม่คีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขึน้เครือ่งในทกุกรณี 
4. หา้มนําแบตเตอรีส่ํารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 
 

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


