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บินด้วยสายการบินไทยเวียตเจท็ (VZ) : ขึน้เครือ่งที่ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ (BKK) 

VZ940 BKK(สวุรรณภมูิ) – DLI(ดาลดั) 11.15 – 12.55 
VZ941 DLI(ดาลดั) – BKK(สวุรรณภมูิ) 13.40 – 15.25  

 
**รวมนํ้าหนักกระเป๋าสาํหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก.  

และถือขึน้เครื่องบินได้นํ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน** 

 พกัดาลดั 2 คืน 4 ดาว  
DAY1  กร ุงเทพฯ(สุวรรณภมูิ) – ท่าอากาศยานนานาชาติดาลดั  – พระราชวงับ๋าวได ๋ – 

CRAZY HOUSE – DOMAINE DE MARIE – LAM VIEN SQUARE   
                                                                                         (-/L/D) 

08.30 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ ชัน้ 4 เคาน์เตอรส์ายการบินไทยเวียตเจท็ (VZ) 
โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั *กรณุาเผือ่ เวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน 
เ น่ื องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิน  สายการบินจะปิดให้ทําการ เช็คอินก่อน เวลาบิน
ประมาณ 1 ชัว่โมง*  

11.15 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เล ียนเคือง ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบินไทย
เวียตเจท็ (VZ) เทีย่วบนิที ่VZ940 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 40 นาท ี    

**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน**                                                                                    
**รวมนํ้าหนักกระเป๋าสาํหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือขึ้นเครื่องบินได้นํ้าหนักไม่
เกิน 7 ก.ก.  ** 

12.55 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติดาลดั ประเทศเวยีดนาม  
เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร พเิศษ!!! เฝอเวยีดนามอันลือช่ือ!!! 

นําท่านเดนิทางสู่ พระราชวงับา๋วได ๋ ตัง้อยู่นอกเมอืงดาลดัไปทางทศิตะวนัตกเฉียงใต้ประมาณ 5 
กโิลเมตร พระราชวงัของกษตัรยิอ์งคส์ุดทา้ยของเวยีดนาม ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถงึ 5 ปี โดยเริม่ตน้
ในปี พ.ศ. 2476 ภายในตวัอาคารมหีอ้งภาพขของพระเจา้เบ๋าได๋ พระมเหส ีพระโอรส พระธดิา มี
หอ้งสําหรบัทรงงานแต่บนโต๊ะสําหรบัทรงงานกลบัมโีทรศพัทว์างไวส้องเครื่อง อกีเครื่องคาดว่าจะ
เป็นของเหวยีนวนัเทยีว อดตีประธานาธบิดขีองเวยีดนามใต้ หลงัจากพระเจา้เบ๋าได๋เสดจ็ออกจาก
ประเทศเวยีดนามเพือ่ไปพาํนกัอยูใ่นประเทศฝรัง่เศสเมือ่ปี ค.ส. 1975 พระราชวงัแหง่น้ีจงึกลายเป็น 
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ที่พํานักของเจ้าหน้าที่พรรคคอมมวินิสต์  จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ CRAZY HOUSE บ้านหน้าตา
แปลกประหลาด โดยศลิปินชาวเวยีดนาม ซึง่มชีื่อเสยีงโด่งดงั ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการถ่ายรูป 
และเดนิตามทางจากบนัไดดา้นล่าง จนขึน้ไปบนหลงัคาไดเ้ลย ภายดา้นใน มเีกสเฮา้สเ์ลก็ๆไมก่ีห่อ้ง 
สว่นใหญ่จะเป็นชาวต่างชาต ิทีนิ่ยมมาพกัอาศยัอยู ่และยงัมรีา้นกาแฟ เบเกอรี ่ใหท้่านไดน้ัง่พกั ดื่ม
กาแฟอกีดว้ย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านไปยงั โบสถโ์ดเมนเดมารี DOMAINE DE MARIE เป็นโบสถ์สชีมพูที่ตัง้อยู่บนเนินเขา
ของถนนโงเกวี่ยน ไม่ไกลจากตวัเมอืงดาลดั เป็นโบสถ์โรมนัคาทอลกิทีรู่ปทรงอาคารสวยงามและ
โดดเด่นด้วยสชีมพูอ่อน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1930 ตัง้แต่ในสมยัที่ฝรัง่เศสยงัปกครองเวยีดนามใน
ฐานะอาณานิคม สถาปัตยกรรมของโบสถ์โดเมนเดมารเีป็นการผสมผสานกนัระหว่างแบบฝรัง่เศส
สมยัศตวรรษที ่17 
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เดนิทางต่อไปยงั จตั ุรสัลมัเวียน (Lam Vien Square) คอืศูนยก์ลางของเมอืงดาลดัทีบ่รรดาวยัรุ่น
นัดรวมตวันัง่ชิวๆ พร้อมทํากิจกรรมเช่น สเก็ตบอร์ด (คล้ายกบัสยามสแควร์ของไทยเรา) โดย
จุดเด่นบรเิวณจตุัรสัน้ีคอืโดม 2 โดมที่สรา้งเลยีนแบบดอกไมค้อืดอกทานตะวนัและดอกอารต์โิชค 
(Atiso) เป็นดอกไมเ้มอืงหนาวที่ปลูกกนัเยอะในเมอืงดาลดั โดมน้ีจะเป็นคาเฟ่ชื่อ Doha Cafe ซึ่ง
แน่นอนว่านอกจากวยัรุน่เวยีดนามแลว้ นกัท่องเทีย่วทีม่าดาลดักม็กัจะแวะถ่ายรปูเชค็อนิกนัทีจ่ตุัรสั
แหง่น้ี ทาํใหท้ีน่ี่กลายเป็นอกีหน่ึงแลนดม์ารค์ของเมอืงดาลดั 
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ค ํา่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  เมนูพิเศษ!!! ชาบหูม้อไฟ+ไวน์แดง DALAT 
นําทุกท่านเข้าส ู่ที่พกั KING HOTEL , DALAT โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า   

DAY2  สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย – GREEN HILL CAFÉ – นัง่กระเช้าไฟฟ้า – วดัต ัก๊ลมั  – 
นํ้าตกดาทนัลา – วดัเจดียม์งักร – รา้นเยื่อไผ ่– ทะเลสาบ XUAN HUONG  
                (B/L/D) 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู่ ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย ที่เบ่งบานอยู่เต็มพืน้ที่ซึ่งถอืว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอนัดบั
ต้นๆที่ดงึดูดนักท่องเที่ยวใหม้าเยี่ยมชมได้เป็นอย่างด ีใหท้่านเพลิดเพลินกบัการเก็บภาพความ
ประทบัใจตามอธัยาศยั  
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เดนิทางสู่ GREEN HILL CAFÉ (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม) คาเฟ่สุดชคิจุดเช็คอนิใหม่แห่ง
ดาลดั มมีุมถ่ายภาพใหทุ้กท่านเกบ็ความประทบัใจอย่างหลากหลายพรอ้มเครื่องดื่มเยน็สดชื่นไว้
ใหบ้รกิารกบัทุกทา่น 
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จากนัน้นําทา่น นัง่กระเช้าไฟฟ้า ชมววิเมอืงดาลดัจากทีส่งูขึน้ไปเพือ่เขา้ชม วดัต ัก๊ลมั วดัพทุธ
ในนิกายเซน แบบญี่ปุ่ น ตัง้อยู่บนเทอืกเขาเฟืองฮว่าง ภายในวดัมสีิง่ก่อสรา้งทีส่วยงาม สะอาด 
เป็นระเบยีบ ทศันียภาพโดยรอบ ล้อมรอบไปด้วยดอกไมท้ี่ผลดิอกบานสะพรัง่ นับได้ว่าเป็น
วหิารทีนิ่ยมและงดงามทีสุ่ดในเมอืงดาลดั ดา้นหลงัของวดัยงัม ีศาลาพระแกว้มรกตองคจ์ําลอง
ทีม่าจากประเทศไทยมาประดษิฐาน ณ วดัแหง่น้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่นํ้าตกดาทนัลา อยูห่า่งจากตวัเมอืงดาลดัไปทางทศิใตป้ระมาณ 5 กโิลเมตร เป็น
น้ําตกไม่ใหญ่มาก มคีวามสูง ประมาณ 20 เมตร แต่มคีวามสวยงดงามและมหีลายชัน้ น้ําตกอายุ
กว่า 100 แห่งน้ีเตม็ไปดว้ยต้นไมส้สีนัมากมาย เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มต่างๆทีเ่กือ้หนุน น้ําตกดา
ตนัลาเป็นทีรู่จ้กักนัในชื่อ “ARROYO DE LAS HADAS (SUOI TIEN)” และทีส่าํคญัคอื น้ําตกดาตนั
ลา เป็นน้ําตกทีเ่กดิจาก ภูเขาหนิอ่อน และยงัมรีปูปัน้ชาวเผ่าทีเ่ป็นชนกลุ่มน้อยเปลอืยหน้าอก เป็น
รปูปัน้ทีส่วยงามแปลกตานักท่องเทีย่วนิยมไปถ่ายรปูกนั ใหท้่านไดส้มัผสักจิกรรมทีเ่ป็นนิยมขอทีน่ี่
คอื การนัง่รถราง (ROLLER COASTER) ลงไปชมตวัน้ําตก  
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เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
นําท่านเดนิทางสู่ วดัหลิงเฝือก หรอื วดัเจดียม์ งักร เจดยี์ LONG PHOC LAT ภายในอาคารมี
หอ้งโถงกวา้งใหญ่ม ี2 แถว ใชอุ้ปกรณ์การสรา้งส่วนใหญ่เป็นหนิโมเสค ดา้นบนเป็นรปูแกะสลกัทีม่ี
ประวตัขิอง SHAKYAMUNI และประวตัขิอง LOTUS SUTRAS บรเิวณวดัมจุีดเด่นมากๆอกี 1 จุด
คอืมงักรที่มขีนาดยาว 49 ม. ตวัมงักรน้ีถูกสร้างขึ้นจากขวดเบยีร์ 12,000 ขวด และปากมงักรมี
พระพุทธรูปMAITREYA ประดษิฐานอยู่ บรเิวณดา้นหน้าวดัจะมหีอสูงเจด็ชัน้สงู 37 เมตรซึ่งถอืว่า
เป็นหอระฆงัทีส่งูทีสุ่ดในเวยีดนาม ตวัระฆงัมคีวามสงู 4.3 เมตร กวา้ง 2.33M ซึง่ถอืว่าเป็นระฆงัที่
หนักทีสุ่ดในเวยีดนาม กน้ํ็าหนักโดนรวม 8,500KG  นอกจากน้ียงัมอีญัมณีเครื่องลายครามโบราณ
และเฟอรนิ์เจอรต่์างๆ ถอืเป็นสถาปัตยกรรมโมเสดทีพ่เิศษมากของเมอืงดาลดั นําทุกท่านแวะ ร้าน
เยื่อไผ่ จากนัน้เดนิทางสู่ ทะเลสาบ XUAN HUONG จุดพกัผ่อนใจกลางเมอืงดาลดั อสิระทุกท่าน
ดื่มดํ่ากบับรรยากาศยามเยน็พรอ้มเกบ็ภาพความประทบัใจ 
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ค ํา่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  เมนูพิเศษ!!! บฟุเฟ่ตน์านาชาติ 
 ***กรณีผ ูใ้ช้บริการทัง้หมดไม่ถึง 60 ท่าน ขึน้ไปจะได้รบัเป็นเซต็เมนู*** 

นําทุกท่านเข้าส ู่ที่พกั KING HOTEL , DALAT โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า   

DAY3  โบสถร์ปูไก่ – รา้น OTOP – กรงุเทพฯ(สนามบินสวุรรณภมูิ)                                                
(B/-/-) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางต่อไปยงั โบสถร์ปูไก่ เพราะมรีปูปัน้ไก่ยนือยู่บนยอดไมก้างเขนดา้นบนสุด ไก่เป็น
สญัลกัษณ์ของฝรัง่เศสฉะนัน้โบสถแ์หง่น้ีจงึถูกออกแบบและก่อสรา้งโดยชาวฝรัง่เศส เริม่เนรมติในปี 
1931 แลว้เสรจ็ปี 1942 เพื่อใชส้วดมนตน์มสัการพระเจา้ในวนัหยุด ลกัษณะโบสถง์ดงามสงูเด่นสงา่
มหีน้าต่างทรงโคง้ผนังเป็นอฐิหนามากหน้าต่างเป็นกระจกสสีัง่ตรงจากฝรัง่เศส ส่วนดา้นนอกทาสี
ชมพมูรีปูปัน้พระแมม่ารอียูด่า้นขา้ง  
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นําทุกทา่นแวะชม ร้าน OTOP ชมสนิคา้ขึน้ชื่อของเวยีดนาม 
ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางไปยงั ท่าอากาศยานนานาชาติเล ียนเคือง ประเทศเวยีดนาม 

13.40 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ โดย สายการบินไทยเวียตเจท็ (VZ)  เที่ยวบินที่ 
VZ941 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 40 นาท ี 
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน**                                                                                    
**รวมนํ้าหนักกระเป๋าสาํหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือขึ้นเครื่องบินได้นํ้าหนักไม่
เกิน 7 ก.ก.  ** 

15.25 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

******************************************************************** 
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อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน อตัราท่านละ 

พกัเดี่ยว 

เพ่ิมอตัรา ท่านละ 

07 - 09 ธนัวาคม 2565 11,999 3,000 

16 - 18 ธนัวาคม 2565 12,999 3,000 

21 - 23 ธนัวาคม 2565 11,999 3,000 

26 - 28 ธนัวาคม 2565 11,999 3,000 

30 ธนัวาคม 2565 - 01 มกราคม 2566 16,999 3,000 

04 - 06 มกราคม 2566 11,999 3,000 

09 - 11 มกราคม 2566 9,999 3,000 

13 - 15 มกราคม 2566 12,999 3,000 

18 - 20 มกราคม 2566 11,999 3,000 

06 - 08 กมุภาพนัธ  ์2566 11,999 3,000 

10 - 12 กมุภาพนัธ  ์2566 12,999 3,000 

17 - 19 กมุภาพนัธ  ์2566 12,999 3,000 

20 - 22 กมุภาพนัธ  ์2566 11,999 3,000 
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24 - 26 กมุภาพนัธ  ์2566 12,999 3,000 

01 - 03 มีนาคม 2566 11,999 3,000 

08 - 10 มีนาคม 2566 11,999 3,000 

10 - 12 มีนาคม 2566 12,999 3,000 

13 - 15 มีนาคม 2566 11,999 3,000 

15 - 17 มีนาคม 2566 11,999 3,000 

17 - 19 มีนาคม 2566 12,999 3,000 

22 - 24 มีนาคม 2566 11,999 3,000 

** อตัรานี้ยงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร  ์และ มคัคเุทศกท์้องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,200 

บาท ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทาง

กลบั (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดย

ส่วนนี้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ ในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ  7,900 บาท **  

(ไม่ม ีที่น ัง่บนเครื่องบิน และไม่ม ีเตียง) 

   
ข้อสาํคญั  

- ถ้าหากมผีูเ้ดนิทางตํ่ากว่า 20 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  

- หากมีสถานที่ ร้านค้าที่ไม ่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลงั โปรแกรมอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษทัจะ
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คาํนึงถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็นสาํคญั หากกรณีที่จาํเป็นจะต้องมีค ่าใช้จ่ายเพ่ิม ทางบริษทั
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

- เงื่อนไขและข้อจาํกดัในการเดินทาง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาล
ของทางรฐับาล  ทัง้น้ีนักท่องเที่ยวจะต้องมีความพร้อมที่จะทาํตามเงื่อนไขต่างๆ  เช่น การ
ฉีดวคั ซีน  การตรวจหาเชื้อ โค วิด -19 และการลงทะเบียนต่างๆ ตามนโยบายของแต่ล ะ
ประเทศและสายการบิน  

 
 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 

- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) 
รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ํามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด UPGRADE ใช้วลีแชร์ 
(WHEEL CHAIR) หรอื เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด เทีย่วหน่ึง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่
เป็นกรณพีเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องโดยมีนํ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือ
ขึน้เครื่องบินได้นํ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไมจ่าํกดัจาํนวนชิน้ แต่ทัง้น้ีเจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตาม
ความเหมาะสม) ต่อทา่น (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) **  

- คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 
- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมทอ่งเทีย่ว 
- มคัคุเทศกแ์ละหวัหน้าทวัรนํ์าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- คา่โรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ทา่น ต่อ หอ้ง กรณพีกั 3 ทา่นจะเป็น

เตยีงเสรมิ 1 ทา่น) ในกรณมีงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่าํใหโ้รงแรมตาม
รายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีง
แทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั 
ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เชน่ กรณทีีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น 
จาํเป็นตอ้งชาํระคา่หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- ประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
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- ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศเวยีดนามสาํหรบัคนไทย ในกรณีประกาศใหก้ลบัมายื่นรอ้งขอวซ่ีาอกี
ครัง้ (เน่ืองจากทางเวยีดนามได้ประกาศยกเว้นการยื่นวซ่ีาเขา้ประเทศใหก้บัผูเ้ดนิทางคนไทยที่
พาํนกัในเวยีดนามไมเ่กนิ 30 วนั) 

- ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศเวยีดนามสําหรบัชาวต่างชาต ิทีไ่ม่ไดร้บัการงดเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศ
เวยีดนาม 

- คา่มนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- คา่อาหารสาํหรบัทา่นทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารสาํหรบัมสุลมิ 
- คา่ธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระ

ใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทัง้น้ี

ขึน้อยูก่บัสายการบนิ และ รุน่ของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการ
บนิเป็นผูก้าํหนด 

- คา่ภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
- คา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,200 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ 

ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้น้ี
ท่านสามารถใหม้ากกว่าน้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทั
ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

 

เงื่อนไขการจอง  
- กรุณาทาํการจองล่วงหน้าอยา่งน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มชาํระเงนิมดัจาํครัง้ที ่1 ท่านละ 

5,000 บาท หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาชําระเงนิใน
วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิ
ตามเวลาที่กําหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจําเป็นต้องทํา
จองเขา้มาใหม ่นัน่หมายถงึวา่ กรณทีีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามลาํดบั 
เน่ืองจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจํานวนจํากดั ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธิ์ เร ียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จาํนวน เท่านัน้  

- กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชําระภายใน
ระยะเวลาทีบ่รษิทักาํหนด ทางบรษิทัจะถอืวา่ทา่นสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่
สามารถคนืเงนิมดัจาํใหท้า่นใดไมว่า่สว่นในสว่นหน่ึงกต็าม 
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- กรณีลูกคา้ทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% 
 
 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง  
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ *ในกรณีที่

วนัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 45 วนั* 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของค่าทวัร ์หรอืหกัคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ เช่น คา่มดัจาํ

ตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจาํเป็นอื่นๆ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีช่าํระแลว้ทัง้หมด  
- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละ

ประเทศ หรอืการยกเลกิเทีย่วบนิโดยสายการบนิ บรษิทัจะเกบ็เป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพี
เรยีดถดัไปใหก้บัลูกคา้ โดยยดึตามนโยบายของสายการบนิและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้
ทุกกรณี 

 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิความรบัผิดชอบใด  ๆ  ทัง้สิ้นในกรณีดงัต่อไปน้ี 

- หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิด
ด่าน,ภยัธรรมชาต ิหรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง
หรอืเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศ  ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั
ฯ       

- หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯ ไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะ
ค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบรษิัทฯ ได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดนิทางแลว้ 

- หากเกดิทรพัยส์นิสญูหายจากการโจรกรรมและ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุสญูหายทีเ่กดิจากความประมาท
ของตวันกัทอ่งเทีย่วเอง 

- ตัว๋เครือ่งบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ หากทา่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมว่่าจะดว้ยเหตุใดกต็าม ไมส่ามารถ
นํามาเลื่อนวนัเดนิทางหรอืคนืเงนิได ้

- หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านอย่างน้อย 6 เดอืน บรษิทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึ
และไมส่ามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้
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เงื่อนไขสาํคญัอื่นๆที่ควรทราบก่อนการเดินทาง 
- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจาํเป็นตอ้งมขีึน้ตํ่า อยา่งน้อย 20 ทา่น หากตํ่ากวา่กาํหนด คณะ

จะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะชําระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้
ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน เพือ่ใหท้กุทา่นเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดย
ทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้น้ี ก่อนคอนเฟิร์
มลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลง
ได ้

- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋
รถไฟ) กรุณาตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่
สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ 
หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัฤดกูาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของ
ท่าอากาศยานเป็นสาํคญัเท่านัน้ สิง่สาํคญั ท่านจําเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ 
อยา่งน้อย 3 ชัว่โมง โดยในสว่นน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่บัผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้า่นทราบอกีครัง้ก่อนการเดนิทาง 
- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณี

พเิศษ 
- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์(WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้

บริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้แต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษัท
ประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีมล่วงหน้า กรณีมคี่าใช้จ่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวน
สทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณุาสง่รายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มสาํเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจาก
ชําระเงนิกรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่ห้
ทราบ 

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
รบัผดิชอบไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้
ทางบรษิทัเพือ่ใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านชําระค่าทวัรค์รบตามจํานวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําส่งใบนัดหมายและเตรยีม
ตวัการเดนิทางใหท้า่นอยา่งน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 
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- อตัราทวัรน้ี์ เป็นอตัราสาํหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไมส่ามารถเลื่อน
ไฟลท์ วนั ไป หรอื กลบัสว่นใดได ้จาํเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการ
เปลีย่นแปลงกรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ที่ไม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน 
จาํเป็นตอ้งชาํระคา่หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  
- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแล้ว 

สถานทีท่อ่งเทีย่วต่างๆ จะปิดเรว็กวา่ปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม 
และ หากมสีถานทีท่อ่งเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิ
เป็นอย่างสงู หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะ
สวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคอืงตาได ้

- ทางบริษัทขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพ
ภูมอิากาศ เหตุการทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละ
ประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนน้ีทางบรษิทัจะคํานึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั หากกรณีทีจ่ําเป็น
จะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

- เน่ืองจากการเดินทางท่องเที่ยวในครัง้น้ี เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใด
ส่วนหน่ึงทีท่่านไม่ต้องการไดร้บับรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้
ชมได ้ไมว่่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายไมว่่าสว่นใด
ส่วนหน่ึงใหท้่าน เน่ืองจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้า
ทัง้หมดแลว้ 

- กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเขา้เมอืง ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที่จะ
เกดิขึน้ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหน่ึง 

- หากวนัเดนิทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรอื ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมอืง ตรวจพบ หนังสอื
เดนิทาง  
(พาสปอรต์) ของท่านชํารุดแมเ้พยีงเลก็น้อย เช่น เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหน่ึง มหีน้าใดหน้า
หน่ึงหายไป มกีระดาษหน้าใดหน้าหน่ึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง 
เป็นตน้ ไมว่า่กรณใีดๆทัง้สิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิ ์
ไมอ่นุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดงันัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดแูล หนงัสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่
ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการ
ต่างประเทศเพื่อทําหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบั
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แจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนงัสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมา
ทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่งัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่
หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทาง
ประมาณ 14-20 วนั ทัง้น้ีขึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบนิ เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) 
สายการบนิ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิ
พรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทีส่ดุใหท้า่นไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม
แตกต่างกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดี่ยว (SINGLE) และหอ้งคู่ (TWIN/DOUBLE) และ 
หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น (TRIPLE) จะแตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั 
(ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน้ํามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนั
เดนิทาง  

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัผูจ้ดั 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเทา่นัน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การ
ยกเลกิบนิ , การประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสิง่ของผดิ
กฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่
ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายตามจรงิ กรณีท่านลืมสิง่ของไว้ที่
โรงแรมและจาํเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมายปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  

- รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรม
ทีพ่กัในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามที่
ระบุในโปรแกรม 
 

*เม ื่อท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไข
ข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว* 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
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