
 

 

 

 



 
 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิเลยีงเคอืง – เมอืงดาลดั – น ัง่รถรางโลเลอรโ์คสเตอร ์ – นํา้ตกดาตนัลา – ซนันี่
ฟารม์ – บนัไดสวรรค ์– กะเชา้ไฟฟ้าชมเมอืง – วดัต ัก๊ล ัม้ – ตลาดดาลดัไนทม์ารเ์ก็ต (-/L/D) 

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

บรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

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

เมอืงดาลัทเป็นเมอืงทีแ่สนโรแมนตกิ ซึง่ไดช้ือ่วา่เป็น หบุเขาแหง่ความรัก สมัผัสบรรยากาศทีแ่สนโรแมนตกิ โอบลอ้มไป

ดว้ยขนุเขา แมกไมน้านาพันธ ์และทะเลสาบ ดว้ยเนนิเขาเขยีวขจสีลับซบัซอ้น ทะเลสาบในสายหมอกบางๆและป่าสนอัน
หอมกรุน่ดาลัทไดช้ือ่วา่เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีโ่รแมนตกิทีส่ดุในเวยีดนาม มอีณุหภมูติลอดทัง้ปี 15-25 องศา 
 



 

 
 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงดาลดั หลังจากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู ่ นํา้ตกดาตนัลาDATANLA ซึง่เป็นน้ําตก ในเมอืงดาลัด ที่

สวยงาม ทา่นสามารถเก็บภาพประทับใจไดห้ลายมมุภายในบรเิวณน้ําตก มรีา้นคา้กาแฟเล็ก ใหท้า่นไดน่ั้งชลิๆจบิกาแฟ 
พักผ่อนชมบรรยากาศธรรมชาตโิดยรอบ  

 

 
 

และพเิศษสดุทกุทา่นจะได ้น ัง่รถรางโรลเลอรโ์คสเตอรR์OLLER COASTER ลงไปชมน้ําตก ผ่านหบุเขา และป่าไมเ่ขยีว
ขจ ีทา่นจะไดรั้บประสบการณ์แปลกใหมท่ีไ่มค่วรพลาด รถรางสามารถน่ังได ้1-2 ทา่น ตอ่คัน 

 



 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัคาคาร  (1) 
 

 
หลังจากนัน้นําทา่นสู ่ซนันี ่ฟารม์ เป็นฟารม์ดอกไม ้และคาเฟ่ สําหรับทา่นทีช่ ืน่ชอบกาแฟ หรอืเครือ่งดืม่ตา่งๆ ทีฟ่ารม์แหง่
นี้ก็จะมบีรกิารจําหน่ายแกท่า่น นอกจากสวนดอกไม ้และคาเฟ่แลว้ อกีหนึง่จุดไฮไลทนั์น้ก็คอืบนัไดลอยฟ้า เป็นบันไดทีย่ืน่

สงูขึน้ไปบนฟ้า เมือ่ทา่นถา่ยรปูจะราวกับวา่ทา่นกําลังจะเดนิขึน้บนกอ้นเมฆเลยก็วา่ได ้และววิดา้นบนทา่นก็จะไดส้มัผัสกับ
บรรยากาศธรรมของเมอืงดาลัดทีเ่ต็มไปดว้ยภเูขารายลอ้มทา่น อัดแน่นไปดว้ยธรรมชาตสิเีขยีว  
 

 
 



 
จากนัน้นําทา่น น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า ชมววิเมอืงดาลัทจากทีส่งูขึน้ไปเพือ่เขา้ชม วดัต ัก๊ลมั วัดพทุธในนกิายเซน แบบญีปุ่่ น 
ตัง้อยูบ่นเทอืกเขาเฟืองฮวา่ง ภายในวัดมสี ิง่กอ่สรา้งทีส่วยงาม สะอาด เป็นระเบยีบ ทัศนียภาพโดยรอบ ลอ้มรอบไปดว้ย
ดอกไมท้ีผ่ลดิอกบานสะพร่ัง นับไดว้า่เป็นวหิารทีน่ยิมและงดงามทีส่ดุในเมอืงดาลัด ดา้นหลังของวัดยังม ีศาลาพระแกว้

มรกต องคจํ์าลองทีม่าจากประเทศไทยมาประดษิฐาน ณ วัดแหง่นี้ 
 

 
 
เย็น บรกิารอาหารเย็นณ ภตัตาคาร (2) 
 

หลังจากรับประทานอาหารนําทา่นเดนิเลน่ตลาดกลางคนื ไนท ์มารเ์ก็ต (NIGHT MARKET) เมอืงดาลัด ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้
พืน้เมอืง ของทีร่ะลกึ และชมิอาหารพืน้เมอืงตามอัธยาศัยสนิคา้ทีเ่ป็นทีน่ยิมอยา่งมากนัน้คอืเครือ่งนุ่งหม่กันหนาว ไหมพรมเป้นตน้ 

ไมค่วรพลาดเมือ่มาเวยีดนาม ในการมาเยอืนเมอืงดาลัดแหง่นี้ หรอืเมอืงตา่งๆ ของเวยีดนามทา่นจะไดพ้บกับพซิซา่

เวยีดนาม ซึง่ดแูลว้อาจจะไมไดค้ลา้ยกับพชิซา่เทา่ไหรเ่มือ่ดจูากหนา้ตา แตห่ากพบเห็นรถขายพซิซา่ หรอืรา้นทีต่ัง้อยูข่า้ง
ทางดว้ยรปูลักษณ์และรสชาตขิองมันแลว้ ตอ้งบอกเลยวา่ทา่นไมค่วรพลาดจรงิ โดยตัวแป้งของพซิซา่จะเป็นแผ่นแป้ง

หนาๆทีนํ่ามาป้ิงกับเตาถา่น โรยหนา้ดว้ยเครือ่งตา่งๆใสไ่ข ่ไสก้รอก ผักโรย หรอืทา่นทีช่ ืน่ชอบชสีก็สามารถใสล่งไปเพิม่ได ้ 
 
พกัที ่ LA SAPIENTTE HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง เมอืงดาลดั – สวนดอกไฮเดรนเยยี –สวนดอกไมเ้มอืงหนาว – พระราชวงัฤดรูอ้น– หมูบ่า้นดนิเหนยีว – เมอืงญา

จาง –ญาจางไนทม์ารเ์ก็ต (B/L/D) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (3) 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่สวนดอกไฮเดรนเยยี เป็นสวนดอกไมท้ีม่ดีอกไฮเดรนเยยีสสีนัสวยสดใสเบง่บานสะพร่ังไปทั่วสวน และ

เป็นอกีหนึง่สญัญาลักษณ์ของเมอืงดาลัดทีด่งึดดูนักทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืนเมอืงแหง่นี้ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการเก็บภาพ
ความสวยงามนี่ไวเ้ป็นทีร่ะลกึอยา่งเต็มอิม่ 

 



 

 
 

นําทา่นเทีย่วชมสวนดอกไมเ้มอืงหนาวหรอืDALAT FLOWER GRADENSดาลัดไดรั้บการขนานนามใหเ้ป็นเมอืงแหง่
ดอกไม ้ทีน่ี่จงึมดีอกไมบ้านสะพร่ังไปทั่วเมอืงตลอดทัง้ปี และหากตอ้งการทีจ่ะเห็นพรรณไมข้องดาลัดก็จะตอ้งไป สวน

ดอกไมเ้มอืงหนาวทีไ่ดทํ้าการรวบรวมไวอ้ยา่งมากมายทัง้ไมด้อก ไมป้ระดับ ไมต้น้ และกลว้ยไม ้ทีม่มีากมาย 

 
 



 
 จากนัน้เดนิทางสู ่ พระราชวงัฤดรูอ้น ของจักรพรรดเิบา๋ได ่ซึง่เป็นจักรพรรดอิงคส์ดุทา้ยของเวยีดนาม ซึง่สถานทีแ่หง่นี้เป็น

พระราชวังสดุทา้ย ทีส่รา้งขึน้ในสมัยเลอืงอํานาจของฝร่ังเศส กอ่นทีจ่ะเกดิสงครามเวยีดนาม จงึทําใหจั้กรพรรดเิบา๋ไดต่อ้ง
ยา้ยไปอยูท่ีฝ่ร่ังเศส แลว้ไมก่ลับมาเหยยีบแผ่นดนิบา้นเกดิอกีเลย 

 

 
 
 
 



 

 
  

 นําทา่นชม หมูบ่า้นดนิเหนยีว Clay Pot Villageหมูบ่า้นดนิเหนียวทีถ่กูบันทกึในกนิเนสบุ๊กสถาปัตยกรรมทีส่รา้งจากดนิ
เหนียวกลางป่าเป็นเรือ่งราวเกีย่วกับทีม่าของดาลัด ผลงานทีโ่ดด่เดน่ทีส่ดุคอืบา้นดนิเหนียวทีส่รา้งบนพืน้ที ่90 ตารางเมตร  

 

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

ทา่นไดช้มววิทวิทัศน์ทีส่วยงามของประเทศเวยีดนาม เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทางทะเล อยูใ่นจังหวัดคัญ้ฮหวา่ ประเทศเวยีดนาม 
มชีายหาดและทะเลทีเ่หมาะแกก่ารดําน้ํา ชือ่ญาจาง คนมักอา่นเป็น นาตรัง หรอื หน่าตรัง เพราะเขา้ใจวา่ตัวเขยีนเป็น
ภาษาอังกฤษ แตท่ีจ่รงิเป็นภาษาเวยีดนาม บรเิวณเมอืงเคยเป็นสว่นของอาณาจักรจําปา ซึง่มหีลักฐานเป็นปราสาทหนิแบบ

จามทีห่ลงเหลอือยู ่เป็นเมอืงทีม่รีายไดห้ลักจากการทอ่งเทีย่ว มสีถานพักตากอากาศทีต่ดิอันดับ 1 ใน 12 สถานพักตาก
อากาศรมิหาดทีห่รทูีส่ดุในโลก 

 

เย็น บรกิารอาหารเย็นณ ภตัตาคาร (5) 
 

 หลังรับประมานอาหารนําทา่นไปชอ้ปป้ิง ญาจางไนทม์ารเ์ก็ต เป็นตลาดพืน้เมอืง ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิดืม่ดํ่าชอ้ปป้ิง ทาม
กลางบรรยากาศของเมอืงญาจาง 

 

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 ใหท้า่นไดส้กัการะองคพ์ระหยกสขีาว ทีซ่ ึง่เป็นองคพ์ระทีใ่หญ่ทีส่ดุของเมอืงญาตราง ตัง้เดน่เป็น
สง่าอยูบ่นเชงิเขา 



 
 

 
 
 นําทา่นชม วดัโพนากาจาม (PO NAGAR CHAM) ถกูสรา้งขึน้ระหวา่งศตวรรษที ่8 ถงึ 11 โดยชาวจามผูเ้คยครองทีร่าบทาง

ตอนกลางของเวยีดนาม ชาวจามซึง่เป็นชาวฮนิดมูตีน้กําเนดิมาจากภาษาสนัสกฤต พวกเขามชีือ่เสยีงในดา้นทักษะในการ

ประตมิากรรมและสถาปัตยกรรมและทิง้มรดกของสิง่ประดษิฐแ์ละการตัง้ถิน่ฐานของพระวหิารไมเ่พยีง แตใ่นเวยีดนามเทา่นัน้ 
แตย่ังรวมถงึกัมพชูาและไทย เจดยีโ์พนากา ถกูสรา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิกเ่ทพธดิา Po Nagar แปลวา่ "แมข่องประเทศ" ซึง่
เป็นผูส้อนทักษะการทํานาและการทอผา้แกช่าวจาม หอคอยเป็นโครงสรา้งอฐิสแีดงรปูสีเ่หลีย่มจัตรัุสพรอ้มกรอบรองรับทีย่ืน่

ออกและหลังคาเรยีว 
 



 

 
 

 
  
 นําทา่นชม โบสถป์ราสาทหนิเป็นโบสถท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในเมอืงญาจาง ตัง้อยูบ่นยอดเขาสงูทีส่ามารถมองเห็นสถานีรถไฟญา

จาง ถกูสรา้งขึน้ในสไตลโ์กธคิของฝร่ังเศสโดย PRIEST LOUIS VALLET ในชว่งตน้ศตวรรษที ่19  
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัคาคาร  (7) 



 
 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมุยเน่มรีะยะทางประมาณ 200 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมงครึง่) ตัง้อยูช่ายฝ่ัง
ทะเลของจังหวัดบิญ่ถว่น BINH THUAN ในภมูภิาคใต ้ของประเทศเวยีดนาม เป็นเมอืงตากอากาศชายทะเลในจังหวัดบิ่

ญถว่นทางภาคตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศเวยีดนาม ตัง้อยูใ่กลก้ับฟานเทีย้ต เมอืงหลักของจังหวัด 
 

 
 
นําทา่นเดนิทางสู่  ลําธารนางฟ้า หรอืภาษาอักฤษเรยีกวา่ FAIRY STREAM มลีักษณะคลา้ยแพะเมอืงผหีรอืเสาหนิ นา
นอ้ยของเมอืงไทย แตแ่ปลกตรงทีม่ลํีาธารระหวา่งกลาง ใหท้า่นไดถ้อดรองเทา้เดนิลยุทรายทีผ่สมผสานกับน้ําในลําธารให ้

ความรูส้กึผ่อนคลาย และเพลดิเพลนิ ไดส้มัผัสบรรยากาศววิสวยๆของธรรมชาตสิองขา้งทาง 
 



 

 
 

 นําทา่นเดนิทางสู่ ทะเลทรายขาว  กองภเูขาทรายสขีาวสดุขอบฟ้าเหมอืนทะเลทราย ซาฮารา ใหท้า่นไดอ้สิระกับการ
ถา่ยรปูหรอืเลอืกใชบ้รกิารกจิกรรมจากรถจิ๊บแลว้ยังมบีรกิารกจิกรรมอืน่ๆซึง่ไมร่วมอยูใ่นรายการทัวร ์อาท ิขับรถเอทวีตีะลยุ

ทะเลทราย สไลเดอรบ์อรด์(ไมร่วมคา่กจิกรรมรถจิบ๊ราคาคนัละประมาณ 1,500 บาท น ัง่ได ้4-5 ทา่น) 
 

เย็น บรกิารอาหารเย็นณ ภตัตาคาร (8) 
 
พกัที ่ TIEN DAT HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงมุยเน ่ – เมอืงโฮจมินิห ์ –โบสถน์อรท์เธอรด์าม–ไปรษณียก์ลาง –ตลาดเบน๋ถ ัน่ –สนามบนิเตนิเซนิเญิต้ – 

สนามบนิสุวรรณภูม ิ– กรุงเทพฯ(B/L/D) 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (9) 

 
 หลังรับประมานอาหารเชา้นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงโฮจมินิหไ์ซง่่อนในอดตีเคยเป็นเมอืงในการปกครองของเขมรมากอ่น

เรยีกวา่ ไพรนครตอ่มาเมือ่เวยีดนามเขา้มายดึครองดนิแดนนี้ จงึไดเ้ปลีย่นชือ่เมอืงเป็นภาษาเวยีดนามวา่ ยาดิง่ (ซาดิง่) และ
ตอ่มาเปลีย่นชือ่วา่ ไซง่่อน กาลเวลาหลายรอ้ยปีตอ่มาอกี เมือ่แยกประเทศเวยีดนาม ออกเป็นสองสว่น ไซง่่อนเป็นเมอืง
หลวงของเวยีดนามใต ้เมือ่เวยีดนามเหนือยดึไดจ้งึเปลีย่นชือ่เป็น นครโฮจมินิห ์ตามชือ่ผูนํ้าเวยีดมนิห ์คอื โฮจมินิห์ 

 



 

 
 

 นําทา่นชม โบสถน์อรท์เทอดาม ใชเ้ป็นหอสวดมนตสํ์าหรับชาวเวยีดนามและชาวตา่งประเทศทีเ่ป็นครสิตศ์าสนกิชน ทัง้นี้ มี
ทัง้ผูท้ีม่าทอ่งเทีย่วหรอืไดเ้ดนิทางมาทํางานในเวยีดนามอกีดว้ย โบสถ ์ฯ ไดอ้อกแบบมาจากประเทศฝร่ังเศสและเริม่ทําการ
กอ่สรา้งเมือ่วันที ่7 เดอืนตลุาคม พ.ศ. 2420 แลว้เสร็จเมือ่วันที ่11 เดอืนพ.ศ. 2423 เมษายน ความยาวของโบสถ ์133 

เมตร กวา้ง 35 เมตร และสงู 21 เมตร เฉพาะหอระฆังทัง้สองหอทีอ่ยูห่นา้โบสถนั์น้ตา่งสงูถงึ 57 เมตร คา่ใชจ้่ายในขณะนัน้
เป็นเงนิฝร่ังทัง้หมด 2.5 ลา้น โบสถ ์ฯ แหง่นี้ถอืเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกทีส่วยงามยิง่ในนครโฮจมินิหอ์กีแหง่ 

 



 

 
 

 นําทา่นชม ไปรษณียก์ลาง ทีย่ังคงความงดงามตามสถาปัตยกรรมดัง้เดมิ ทา่นสามารถสง่ไปรษณียก์ลับมายังประเทศไทย
เพือ่เป็นของทีล่ะลกึได ้ 

 

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



 

 
 
 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ ตลาดเบน๋ถ ัน่ ซึง่ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงโอจมินิห ์เป็นตลาดทีม่ขีนาดใหญ่และมอีายเุกอืบรอ้ยปี ทีน่ี้มี

สนิคา้สารพัดชนดิทัง้สนิคา้พืน้เมอืง สนิคา้นําเขา้ของทีร่ะลกึ อาหาร เครือ่งดืม่ ตา่งๆ 

 
 ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สน ามบนิเตนิเซนิเญิต้ 

17.35 นําทา่นเหนิฟ้ากลับ สูก่รุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่VJ805 
19.05 ถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นทาํการออกต ัว๋
เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ** 

 



 

อตัราคา่บรกิาร 

 

กําหนดการเดนิทาง 
 

ราคาผูใ้หญ ่/ เด็ก 

พกัหอ้งละ2-3 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 ขอสงวนสทิธ ิ์

ในการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
กรุณาชําระมดัจํา ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการคนืมดัจําท ัง้หมดเนือ่งจาก
ทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนีํา้มนัทีย่งัมไิดชํ้าระ คา่ทวัรส์ว่นที่

เหลอื กรุณาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
หมายเหต ุ: ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง   

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  
คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
เงือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมดัจําเป็นเงนิจํานวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่สํารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี่

ไมชํ่าระเงนิ หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละ

สทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 

9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอื
วา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็น
ลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไมว่า่ดว้ย

กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้าํการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ี่
ถว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 



 
2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบ
อํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิ

เขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้ 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้ทัง้หมด 
2.4 ทัง้นี้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการนําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว

เชน่ การสํารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 
3 การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 

หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4 การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปี
นัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 
 
เงือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้สําหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการ
เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ย

กวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระ
เงนิมัดจํา 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ

เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นสําคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 

ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราคา่บรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่

ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน้ 

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
3. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่

เกนิ 1 ,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
4. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

5. IATA ไดก้ําหนดมาตรการเกีย่วกบัการนําแบตเตอรีสํ่ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี้ แบตเตอรีสํ่ารองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิ
ตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณทีจํ่ากัด ไดแ้ก่ 
3.1 แบตเตอรีสํ่ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000mAhหรอืนอ้ยกวา่ 100Whสามารถนําขึน้เครือ่งไดไ้มม่กีารจํากัดจํานวน  

3.2 แบตเตอรีสํ่ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000mAhหรอื 100-160Whสามารถนําขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 
3.3 แบตเตอรีสํ่ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000mAhหรอื 160Whหา้มนําขึน้เครือ่งในทกุกรณ ี
4. หา้มนําแบตเตอรีสํ่ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 

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


