
 



วันแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเลียงเคือง – เมืองดาลัด – น้ําตกดาตันลา – โลเลอร์โคสเตอร์ – นั่ง
กระเช้าไฟฟ้า – วัดตั๊กลัม – ตลาดไนท์ มาร์เก็ต (-/L/D) 

08.30  พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน THAIVIETJET AIR โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

11.10  นําท่านเหินฟ้าสู่ เมืองดาลัด ประเทศเวียดนามโดยเที่ยวบิน VZ940   
12.55  เดินทางถึง ท่าอากาศยานเลียงเคือง LIEN KHUONG เมืองดาลัดประเทศเวียดนาม หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 

เมืองดาลัทเป็นเมืองที่แสนโรแมนติก ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น หุบเขาแห่งความรัก สัมผัสบรรยากาศที่แสนโรแมนติก โอบล้อม
ไปด้วยขุนเขา แมกไม้นานาพันธ์ และทะเลสาบ ด้วยเนินเขาเขียวขจีสลับซับซ้อน ทะเลสาบในสายหมอกบางๆและป่า
สนอันหอมกรุ่นดาลัทได้ชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โรแมนติกที่สุดในเวียดนาม มีอุณหภูมิตลอดท้ังปี 15-25 องศา 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคาร (1) 
 

 
 
นําท่านเดินทางสู่ น้ําตก DATANLA ซึ่งเป็นน้ําตกที่ขนาดไม่ใหญ่มาก แต่สวยงาม ท่านสามารถเก็บภาพประทับใจได้
หลายมุมภายในบริเวณน้ําตก มีร้านค้ากาแฟเล็ก ให้ท่านได้นั่งชิลๆจิบกาแฟ พักผ่อนชมบรรยากาศธรรมชาติโดยรอบ 



และพิเศษสุดทุกท่านจะได้ นั่งรถราง ROLLER COASTER ลงไปชมน้ําตก ผ่านหุบเขา และป่าไม่เขียวขจี ท่านจะ
ได้รับประสบการณ์แปลกใหม่ท่ีไม่ควรพลาด รถรางสามารถนั่งได้ 1-2 ท่าน ต่อคัน 
 

 
 
จากนั้นนําท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวเมืองดาลัทจากทีสู่งขึ้นไปเพ่ือเข้าชม วัดตั๊กลัม วัดพุทธในนิกายเซน แบบญี่ปุ่น 
ตั้งอยู่บนเทือกเขาเฟืองฮว่าง ภายในวัดมีสิ่งก่อสร้างที่สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ ทัศนียภาพโดยรอบ ล้อมรอบไป
ด้วยดอกไม้ที่ผลิดอกบานสะพรั่ง นับได้ว่าเป็นวิหารที่นิยมและงดงามที่สุดในเมืองดาลัด ด้านหลังของวัดยังมี ศาลาพระ
แก้วมรกต องค์จําลองที่มาจากประเทศไทยมาประดิษฐาน ณ วัดแห่งนี้ 
 



 
 

 



 
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2) 

หลังจากรับประทานอาหารนําท่านเดินเล่นตลาดกลางคืน ไนท์ มาร์เก็ต (NIGHT MARKET) เมืองดาลัด ให้ท่านได้เลือกซื้อ
สินค้าพ้ืนเมือง ของที่ระลึก และชิมอาหารพ้ืนเมืองตามอัธยาศัย 
 

 
 
พักที ่ LA SAPINETTE / VIETSOVPRETO / RIVER PRINCE HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 
 

ไม่ควรพลาดเมื่อมาเวียดนาม ในการ
มาเยือนเมืองดาลัดแห่งนี้ หรือเมืองต่างๆ 
ของ เวี ยดนามท่ านจะได้พบกับ พิซซ่ า
เวียดนาม ซึ่งดูแล้วอาจจะไมได้คล้ายกับพิช
ซ่าเท่าไหร่เมื่อดูจากหน้าตา แต่หากพบเห็น
รถขายพิซซ่า หรือร้านที่ตั้งอยู่ข้างทางด้วย
รูปลักษณ์และรสชาติของมันแล้ว ต้องบอก
เลยว่าท่านไม่ควรพลาดจริง โดยตัวแป้ง
ของพิซซ่าจะเป็นแผ่นแป้งหนาๆที่นํามาปิ้งกับเตาถ่าน โรยหน้าด้วยเครื่องต่างๆใส่ไข่ ไส้กรอก ผักโรย หรื อท่านที่ชื่น
ชอบชีสก็สามารถใส่ลงไปเพิ่มได้  
 



 
 
วันที่สอง เมืองดาลัด – สวนดอกไฮเดรนเยีย – สวนดอกไม้เมืองหนาว – พระราชวังฤดูร้อน – บ้านเพี้ยน –  สถานีรถไฟเก่า 

– วัดหลิงเฝือก – โบสถ์รูปไก่ (B/L/D) 
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 
 นําท่านเดินทางสู่ สวนดอกไฮเดรนเยีย เป็นสวนดอกไม้ที่มีดอกไฮเดรนเยียสีสันสวยสดใสเบ่งบานสะพรั่งไปทั่วสวน และ

เป็นอีกหนึ่งสัญญาลักษณ์ของเมืองดาลัดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองแห่งนี้ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเก็บภาพ
ความสวยงามนี่ไว้เป็นที่ระลึกอย่างเต็มอ่ิม 

 

 
 
นําท่านเที่ยวชม DALAT FLOWER GRADENS หรือ สวนดอกไม้เมืองหนาว ดาลัดได้รับการขนานนามให้เป็นเมือง
แห่งดอกไม้ ที่นี่จึงมีดอกไม้บานสะพรั่งไปทั่วเมืองตลอดทั้งปี และหากต้องการที่จะเห็นพรรณไม้ของดาลัดก็จะต้องไป 
สวนดอกไม้เมืองหนาว ที่ได้ทําการรวบรวมไว้อย่างมากมายทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ต้น และกล้วยไม้ ที่มีมากมาย 
 



 
 
จากนั้นเดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อน ของจักรพรรดิเบ๋าได่ ซึ่งเป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายของเวียดนาม ซึ่งสถานที่แห่ง
นี้เป็นพระราชวังสุดท้าย ที่สร้างขึ้นในสมัยเลืองอํานาจของฝรั่งเศส ก่อนที่จะเกิดสงครามเวียดนาม จึงทําให้จักรพรรดิ
เบ๋าได่ต้องย้ายไปอยู่ที่ฝรั่งเศส แล้วไม่กลับมาเหยียบแผ่นดินบ้านเกิดอีกเลย ภายในจะบังคับให้สวมถุงผ้าคลุมรองเท้า 
แต่ไม่ต้องถอดรองเท้า เพ่ือเดินชมภายในอาคาร ทางออกของพระราชวังนี้ มีร้านขายของฝากให้ท่านได้เลือกซื้อติดไม่
ติดมือกลับบ้าน ในราคาที่สามารถต่อได้ และจ่ายเป็นเงินบาทได้ด้วย 
 



 
 

  นําท่านเดินทางชม บ้านเพี้ยน บ้านหน้าตาแปลกประหลาด โดยศิลปินชาวเวียดนาม ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดัง ให้ท่านได้
เพลิดเพลินกับการถ่ายรูป และเดินตามทางจากบันไดด้านล่าง จนขึ้นไปบนหลังคาได้เลย ภายด้านใน มีเกสเฮ้าส์เล็กๆ
ไม่ก่ีห้อง ส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติ ที่นิยมมาพักอาศัยอยู่ และยังมีร้านกาแฟ เบเกอรี่ ให้ท่านได้นั่งพัก ดื่มกาแฟอีก
ด้วย 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 
 หลังรับประทานอาหาร นําท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟเก่า แห่งเมืองดาลัด สถานีรถไฟนี้ปัจจุบันเป็นแค่สถานที่ท่องเที่ยว

ไมไ่ด้ใช้งานจริงแล้ว ตัวอาคารถูกออกแบบ สถาปัตยกรรมยุคโคโลเนียลส สไตล์กึ่งฝรั่งเศส ถูกสร้างข้ึนมาในช่วงในช่วงปี 
คศ. 1932 ปัจจุบันชาวเวียดนามชอบมาใช้สถานที่นี้ในการถ่ายรูปพรีเวดดิ้ง เพราะบริเวณภายในสามารถถ่ายรูปได้
หลายจุดที่สวยงาม 

 



 
 
จากนั้นนําท่านชม วัดหลิงเฝือก หรือ เจดีย์ Long Phoc Lat ภายในอาคารมีห้องโถงกว้างใหญ่มี 2 แถว ใช้อุปกรณ์
การสร้างส่วนใหญ่เป็นหินโมเสค ด้านบนเป็นรูปแกะสลักที่มีประวัติของ Shakyamuni และประวัติของ Lotus 
Sutras บริเวณวัด มีจุดเด่นมากๆอีก1จุดคือ มังกรที่มีขนาดยาว 49 ม. ตัวมังกรนี้ถูกสร้างขึ้นจากขวด
เบียร์ 12,000 ขวด และปากมังกรมีพระพุทธรูป Maitreya ประดิษฐานอยู่ บริเวณด้านหน้าวัดจะมีหอสูงเจ็ดชั้นสูง 37 
เมตรซึ่งถือว่าเป็นหอระฆังที่สูงที่สุดในเวียดนาม ตัวระฆังมีความสูง 4.3 เมตร กว้าง 2.33m ซึ่งถือว่าเป็นระฆังที่หนัก
ที่สุดในเวียดนาม ก็น้ําหนักโดนรวม 8,500kg  นอกจากนี้ยังมีอัญมณีเครื่องลายครามโบราณและเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ถือ
เป็นสถาปัตยกรรมโมเสดที่พิเศษมากของเมืองดาลัด 
 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mosaics
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Bas-reliefs
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Shakyamuni
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Beer_bottles
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Beer_bottles
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Beer_bottles
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Maitreya
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Bell_tower


 
 
จากนั้นนําท่านแวะถ่ายรูปที่ โบสถ์รูปไก่ เป็นโบสถ์คริสต์ที่มีลักษณะภายนอกเป็นรูปเหมือนไก่ นักท่องเที่ยวชาวไทย จึง
เรื่อกต่อๆกันมา ท่านสามารถเข้าไปถ่ายภายในอาคารได้ กรณีท่ีไม่มีการประกอบพิธีอยู่  

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (5) 
พักที ่ LA SAPINETTE / VIETSOVPRETO / RIVER PRINCE HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
วันที่สาม เมืองดาลัด – ฟาร์มเลี้ยงชะมด – เมืองมุยเน่ – ลําธารนางฟ้า – ทะเลทรายแดง (B/L/D) 
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นนําท่านชม ฟาร์มเลี้ยงชะมด ท่านจะได้พบกับชะมดตัวเป็นๆ หลากสายพันธุ์ ชมเมล็ดกาแฟ วิธีการผลิต และ

ขั้นตอนการชงกาแฟชะมด ให้ท่านได้ซื้อกาแฟสด และนั่งชิมท่ามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ ท่านยัง
สามารถให้อาหาร และถ่ายรูปกับชะมดได้อีกด้วย สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางเข้าสู่สนามบิน เพ่ือเดินทางกลับ
ประเทศไทย 



 
 
 

สําหรับฟาร์มเลี้ยงชะมดแห่งนี้นอกจะท่านจะได้ชม
บรรยากาศธรรมชาติที่รายล้อม ท่านจะได้พบกับชะมดสาย
พันธ์ต่างๆ และที่สําคัญที่สุดนั้นคือผลผลิตจากชะมดนั้นคือ 
“กาแฟขี้ชะมด” วิธีการผลิตกาแฟชะมดเช่นนี้ จะช่วยเพ่ิม
คุณภาพผ่านกลไกสองอย่างคือ การคัดเลือกเมล็ด และการ
ย่อยคือ ชะมดจะเลือกกินเมล็ดกาแฟซึ่งมีคุณภาพที่ดีกว่า และกลไกการย่อยของชะมดอาจจะเพ่ิมรสชาติของเมล็ด
กาแฟ ท่านสามารถชิมกาแฟจากฟาร์มแห่งนี้ และเลือกซื้อเป็นของฝากได้อีกด้วย (วิธีการชงกาแฟชนิดนี้ จําเป็นต้อง
ชงผ่านเครื่องกรองและต้องใจเย็น เพ่ือให้ได้รสชาติกาแฟที่ดี) 
 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูซีฟู๊ด (6) 



นําท่านเดินทางสู่ เมืองมุยเน่ มีระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ชายฝั่ง
ทะเลของจังหวัดบิ่ญถ่วน BINH THUAN ในภูมิภาคใต้ ของประเทศเวียดนาม เป็นเมืองตากอากาศชายทะเลในจังหวัดบิ่
ญถ่วนทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ใกล้กับฟานเที้ยต เมืองหลักของจังหวัด 
นําท่านเดินทางสู่ ลําธารนางฟ้า หรือภาษาอักฤษเรียกว่า FAIRY STREAM มีลักษณะคล้ายแพะเมืองผีหรือเสาหินนา
น้อยของเมืองไทย แต่แปลกตรงที่มีลําธารระหว่างกลาง ให้ท่านได้ถอดรองเท้าเดินลุยอย่างสนุกสนาน แถมได้ชมวิว
สวยๆสองข้างทาง 
 

 
  

 จากนั้นนําท่านชม ทะเลทรายแดง ที่เกิดจากการรวมตัวของทรายสีแดงจากสนิมเหล็กจนเป็นบริเวณกว้าง ให้ท่านได้
เพลิดเพลินกับการถ่ายรูป  

 



 
 
 
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (7)   
พักที ่ REACE RESORT / THAI HOA RESORT 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
วันที่สี ่ เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายขาว – กรุงโฮจิมินห ์– โบสถน์อเทรอดาม – ไปรษณีย์กลาง – ตลาดเบ๋นถั่น (B/L/D) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) 
  นําท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายขาว กองภูเขาทรายสีขาวสุดขอบฟ้าเหมือนทะเลทราย ซาฮารา ให้ท่านได้อิสระ

กับการถ่ายรูปหรือเลือกใช้บริการกิจกรรม 
ราคานี้ไม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น รถจิ๊บชมวิวบนยอดภูเขาทะเลทราย รถ 1 คันสามารถนั่งได้ 4-5 ท่าน 
ราคาประมาณ 1,200/คัน 

 



  
 

หลังจากนั้นนําท่านเดินทางกลับสู่ เม่ืองโฮจิมินห ์(มีระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางราวๆ 4 ชั่วโมง)  
นําท่านสู่ โบสถ์นอร์ทเทอดาม ใช้เป็นหอสวดมนต์สําหรับชาวเวียดนามและชาวต่างประเทศท่ีเป็นคริสต์ศาสนิกชน ทั้งนี้ 
มีทั้งผู้ที่มาท่องเที่ยวหรือได้เดินทางมาทํางานในเวียดนามอีกด้วย โบสถ์ ฯ ได้ออกแบบมาจากประเทศฝรั่งเศสและ
เริ่มทําการก่อสร้างเมื่อวันที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2420 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 11 เดือนพ.ศ. 2423 เมษายน ความยาวของ
โบสถ์ 133 เมตร กว้าง 35 เมตร และสูง 21 เมตร เฉพาะหอระฆังทั้งสองหอท่ีอยู่หน้าโบสถ์นั้นต่างสูงถึง 57 เมตร 
ค่าใช้จ่ายในขณะนั้นเป็นเงินฝรั่งทั้งหมด 2.5 ล้าน โบสถ์ ฯ แห่งนี้ถือเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกที่สวยงามยิ่งในนครโฮจิ
มินห์อีกแห่ง 
 



 
 

นําท่านชม ไปรษณีย์กลาง ที่ยังคงความงดงามตามสถาปัตยกรรมดั้งเดิม ท่านสามารถส่งไปรษณีย์กลับมายังประเทศไทยเพ่ือเป็น
ของที่ละลึกได ้
 

 



 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูบุฟเฟ่ต์ สไตล์เวียดนาม (9) 
 จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ตลาดเบ๋นถั่น ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอจิมินห์ เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่และมีอายุเกือบร้อยปี ที่นี้

มีสินค้าสารพัดชนิดทั้งสินค้าพ้ืนเมือง สินค้านําเข้าของที่ระลึก อาหาร เครื่องดื่ม ต่าง ๆ และสินค้าก็อบแบรนด์ยอดฮิตที่
คนไทยนิยมอย่างมาก  

 

 
 
เย็น บริการอาหารเย็น ขนมปังฝรั่งเศสสไตล์เวียดนาม 
 ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน TAN SON NHAT 
17.35  นําท่านเหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ VJ805    
19.05   ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ 
 

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



อัตราค่าบริการ 

 
กําหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุต่ํากว่า12
ปี) 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  
เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุต่ํากว่า12
ปี) 

พักเดี่ยว
เพิ่ม 

ราคาทัวร์ 
ไม่รวมตั๋ว 
เครื่องบิน 

05 – 08 เมษายน 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 9,999 

12 – 15 เมษายน 2562 15,999 15,999 15,999 3,500 12,999 

14 – 17 เมษายน 2562 15,999 15,999 15,999 3,500 12,999 

03 – 06 พฤษภาคม 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 9,999 

17 – 20 พฤษภาคม 2562 13,999 13,999 13,999 3,500 10,999 

31 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 9,999 

07 – 10 มิถุนายน 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 9,999 

21 – 24 มิถุนายน 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 9,999 

05 – 08 กรกฎาคม 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 9,999 

12 – 15 กรกฎาคม 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 9,999 

26 – 29 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,500 11,999 

09 – 12 สิงหาคม 2562 13,999 13,999 13,999 3,500 10,999 

23 – 26 สิงหาคม 2562 10,999 10,999 10,999 3,500 9,999 

13 – 16 กันยายน 2562 11,999 11,999 11,999 3,500 9,999 

27 – 30 กันยายน 2562 11,999 11,999 11,999 3,500 9,999 

04 – 07 ตุลาคม 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 9,999 

11 – 14 ตุลาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,500 11,999 

18 – 21 ตุลาคม 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 9,999 

25 – 28 ตุลาคม 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 9,999 

 
 



** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท** 
ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

และหัวหน้าทัวร์ท่านละ 1,000 บาท /ทริป/ต่อท่าน 
 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจําไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ
ทั้งสิ้น เพราะว่าทางบริษัทได้ทําการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจอง

ทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 
 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

 
กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจําทั้งหมด เนื่องจาก
ทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน้ํามันที่ยังมิได้ชําระ ค่าทัวร์ส่วนที่

เหลือ กรุณาชําระ 21 วันก่อนการเดินทาง 
 

หมายเหตุ : เมื่อม่ืการอออกตั๋วเครื่องบินแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีม ี
 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ 
 ค่าท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง   
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซัก
รีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 
ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ท่านละ 1,000 บาท/ทริป/ต่อท่าน  
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 



 
เงื่อนไขการชําระค่าบริการ 
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 5,000 บาท ต่อท่านเพ่ือสํารองที่นั่ง  
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชําระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอ
เจนซี่ไม่ชําระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่า
นักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ 
เวลา 8.30 น. – 17.30 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของ
ทางบริษัท 
 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือแจ้งยกเลิกการจอง
กับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้อง
แฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารกา รขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดย
แนบหนังสือมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชี
ธนาคารที่ต้องการให้นําเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

2.1.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชําระแล้ว 
2.1.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชําระแล้ว 
2.1.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชําระแล้วทั้งหมด 

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชําระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว 
เช่น การสํารองท่ีนั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย
การบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ 
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน 
 
 



เงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นๆ 
1. ทัวร์นี้สําหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วั นก่อนการ
เดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทาง
น้อยกว่าที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง
และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการ
ชําระเงิน 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ 
และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสําคัญ 
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ ยวที่มิได้เกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 
7. อัตราค่าบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษี
เชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ  
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการให้คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อํานาจของบริษัทกํากับเท่านั้น 
 
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุก

ชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กําหนดจะต้องใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่
โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

3. IATA ได้กําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้ แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใส่กระเป๋าติด
ตัวถือขึ้นเครื่องบินได้ในจํานวนและปริมาณท่ีจํากัด ได้แก่ 



3.1 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องได้ไม่มีการจํากัดจํานวน  
3.2 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน 
3.3 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนําขึ้นเครื่องในทุกกรณี 
4. ห้ามนําแบตเตอรี่สํารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี 
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