
 

 

รหัสทัวร GS1903102 
ทัวรเวียดนาม มยุเน ดาลดั ทะเลทราย 4 วัน 3 คืน (VZ) 
ทะเลทรายแดง ทะเลทรายขาว ลําธานางฟ�า หมูบานชาวประมง น้ําตกดาทันลา พระราชวงับาวได 
วัดตัก๊ลัม ทุงดอกไฮเดรนเยีย วดัหลิงเฝอก CRAZY HOUSE ชมฟารมเล้ียงชะมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DAY 1 
 กรงุเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองดาลัด (สนามบินดาลัด) – เมืองมุยเน – ทะเลทรายแดง  
(-/L/D) 
08.00  พรอมกันที่สนามบิน ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคานเตอรสายการบิน 

VIETJET AIR  เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวก
ในการเช็คอิน  

11.10  เหินฟ�าสู เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน VIETJET AIR  เท่ียวบินที่ 
VZ 940 

12.55 เดินทางถึง ทาอากาศยานเลียงเคือง LIEN KHUONG เมืองดาลัดประเทศเวียดนาม 
รับกระเป�าสัมภาระ หลงัจากผานข้ันตอนตรวจคนเขาเมืองจากน้ันเดินทางออกจาก 
เมืองดาลัด เดินทางสู เมืองมุยเน  ต้ังอยูชายฝم�งทะเลของจังหวัดบ่ิญถวน (Binh 
Thuan) ในภูมิภาคภาคกลางตอนใตของประเทศเวียดนาม ใชเวลาเดินทางประมาณ 
4 ช่ัวโมง 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษเฝอเวียดนามอันลือช่ือ!!! 
นําทานเดินทางสู ทะเลทรายแดง มีขนาดกวางใหญทอดตัวยาวต้ังแตริมฝم�งทะเลเขาไป
ในตัวแผนดิน ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณ 50 เฮกเตอร อุณหภูมิเฉลี่ยอยูท่ี 27 องศา
เซลเซียส เวลาทีเ่หมาะสมในการเท่ียวชมคือชวงเชาหรือชวงหลังจาก 15.00 น. เปน
ตนไปเพราะกระแสลมไมแรงและแดดไมรอนมากจนเกินไ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
พักที ่ PEACE RESORT MUINE โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา   
 
DAY 2 
ลําธารนางฟ�า – ทะเลทรายขาว – หมูบานชาวประมง – เมืองดาลัด – น้ําตกดาทันลา - 
พระราชวังบาวได – น่ังกระเชาไฟฟ�า – วดัตัก๊ลัม (B/L/D) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู ลําธานางฟ�า (Fairy Stream) หรือแกรนดแคนยอนแหงเวียดนาม 
เกิดจากการกัดเซาะของน้ําและลมจึงกอเกิดเปนรอยกดัเซาะท่ีสวยงามและมีลําธาร
เล็กๆระดับน้ําประมาณตาตุมซึ่งพัดพาตะกอนทรายสีแดงไหลออกไปสูทะเล  

 
 
 
 

RED SAND DUNE 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดินทางตอไปยัง ทะเลทรายขาว เนินทรายขนาดใหญพาทานน่ัง รถ JEEP ตะลุยทะเลทราย
สุดมันส (รวมคารถ JEEP)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FAIRY STREAM 

WHITE SAND DUNE 



 

 

นําทานเยี่ยมชม หมูบานชาวประมง จดุจอดพักเรือของชาวประมงจดุเดนคือเรือกระดง
รูปทรงกลมซึ่งเปนเรือพ้ืนบานของเวียดนาม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทานเดินทางสู น้ําตกดาทันลา (DATANLA WATERFALL) อยูหางจากตัวเมืองดาลัดไป
ทางทิศใตประมาณ 5 กิโลเมตร เปนน้ําตกไมใหญมาก มีความสูง ประมาณ 20 เมตร แตมี
ความสวยงดงามและมหีลายช้ัน น้ําตกอายุกวา 100 แหงน้ีเต็มไปดวยตนไมสีสันมากมาย 
เน่ืองจากสภาพแวดลอมตางๆท่ีเกื้อหนุน น้ําตกดาตันลาเปนที่รูจกักันในช่ือ “ARROYO DE 
LAS HADAS (SUOI TIEN)” และท่ีสําคัญคือ น้ําตกดาตันลา เปนน้ําตกท่ีเกิดจาก ภูเขา
หินออน และยังมีรูปปم�นชาวเผาท่ีเปนชนกลุมนอยเปลือยหนาอก เปนรูปปم�นท่ีสวยงามแปลก
ตานักทองเท่ียวนิยมไปถายรูปกัน ใหทานไดสมัผัสกิจกรรมท่ีเปนนิยมขอท่ีน่ีคือ การน่ังรถราง 
(ROLLER COASTER) ลงไปชมตัวน้ําตก  

 
 

FISHING VILLAGE 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําทานเดินทางสู พระราชวังบาวได ต้ังอยูนอกเมืองดาลัดไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ประมาณ 5 กโิลเมตร พระราชวังของกษัตริยองคสุดทายของเวียดนาม ใชเวลากอสราง
นานถึง 5 ป โดยเร่ิมตนในป พ.ศ. 2476 ภายในตัวอาคารมีหองภาพขของพระเจาเบาได 
พระมเหสี พระโอรส พระธิดา มีหองสําหรับทรงงานแตบนโตะสําหรับทรงงานกลบัมี
โทรศัพทวางไวสองเคร่ือง อีกเคร่ืองคาดวาจะเปนของเหวียนวันเทียว อดีตประธานาธิบดี
ของเวียดนามใต หลังจากพระเจาเบาไดเสด็จออกจากประเทศเวียดนามเพ่ือไปพํานักอยู
ในประเทศฝร่ังเศสเมื่อป ค.ส. 1975 พระราชวังแหงน้ีจึงกลายเปนที่พํานักของเจาหนาท่ี
พรรคคอมมิวนิสต จากน้ันนําทาน น่ังกระเชาไฟฟ�า ชมวิวเมืองดาลัดจากที่สูงขึ้นไปเพ่ือ
เขาชม วัดต๊ักลมั วดัพุทธในนิกายเซน แบบญี่ปุ�น ต้ังอยูบนเทือกเขาเฟองฮวาง ภายในวัด
มีสิ่งกอสรางท่ีสวยงาม สะอาด เปนระเบียบ ทัศนียภาพโดยรอบ ลอมรอบไปดวยดอกไม
ท่ีผลิดอกบานสะพร่ัง นับไดวาเปนวิหารที่นิยมและงดงามที่สุดในเมอืงดาลัด ดานหลังของ
วัดยังมี ศาลาพระแกวมรกตองคจําลองที่มาจากประเทศไทยมาประดิษฐาน ณ วัดแหงน้ี 

ROLLER COASTER 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
พักที ่ DRAGON KING HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา   
 
DAY 3 
 สวนดอกไมไฮเดรนเยยี – วดัเจดียมงักร – CRAZY HOUSE – สถานีรถไฟเกาดาลัด – โบสถรูป
ไก - CLAY POT VILLAGE - ตลาดราตรีดาลัด (B/L/D) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู ทุงดอกไฮเดรนเยีย ท่ีเบงบานอยูเต็มพ้ืนท่ีซึ่งถือวาเปนแหลง
ทองเท่ียวอันดับตนๆท่ีดึงดดูนักทองเท่ียวใหมาเยี่ยมชมไดเปนอยางดี ใหทาน
เพลดิเพลินกับการเกบ็ภาพความประทับใจตามอัธยาศัย  
 
 

TRUC LAM 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นําทานเดินทางสู วัดหลิงเฝอก หรือ เจดีย LONG PHOC LAT ภายในอาคารมีหอง
โถงกวางใหญม ี2 แถว ใชอุปกรณการสรางสวนใหญเปนหินโมเสค ดานบนเปนรปู
แกะสลักท่ีมีประวติัของSHAKYAMUNIและประวติัของ LOTUS SUTRAS บริเวณ
วัด มีจุดเดนมากๆอีก1จุดคือ มงักรที่มีขนาดยาว 49 ม. ตัวมังกรน้ีถกูสรางข้ึนจาก
ขวดเบียร 12,000 ขวด และปากมงักรมีพระพุทธรูปMAITREYA ประดิษฐานอยู 
บริเวณดานหนาวัดจะมีหอสูงเจ็ดชั้นสูง 37 เมตรซึง่ถือวาเปนหอระฆังที่สูงที่สุดใน
เวียดนาม ตัวระฆังมีความสูง 4.3 เมตร กวาง 2.33M ซึ่งถือวาเปนระฆังที่หนักที่สุด
ในเวียดนาม ก็น้ําหนักโดนรวม 8,500KG  นอกจากน้ียังมีอัญมณีเคร่ืองลายคราม
โบราณและเฟอรนิเจอรตางๆ ถือเปนสถาปตยกรรมโมเสดที่พิเศษมากของเมืองดาลัด 
นําทานเดินทางสู CRAZY HOUSE บานหนาตาแปลกประหลาด โดยศิลปนชาว
เวียดนาม ซึง่มีชื่อเสียงโดงดัง ใหทานไดเพลิดเพลินกับการถายรูป และเดินตามทาง
จากบันไดดานลาง จนขึ้นไปบนหลังคาไดเลย ภายดานใน มีเกสเฮาสเล็กๆไมกี่หอง 

GARDEN HYDRANGEAS 



 

 

สวนใหญจะเปนชาวตางชาติ ท่ีนิยมมาพักอาศัยอยู และยังมีรานกาแฟ เบเกอร่ี ให
ทานไดน่ังพัก ดืม่กาแฟอีกดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟเกาดาลัด ถือเปนสถานีรถไฟท่ีเกาแกที่สุดของเวียดนาม
และอินโดจีน สถานีถูกสรางขึ้นโดยชาวฝร่ังเศสในชวง ศ.ศ. 1932 ถงึ1938 เสนทาง
สายน้ีมีความยาว 84 กม. สถานีมีรูปแบบสถาปตยกรรมท่ีไมซํ้ากันมีสามหลังคามุก 
สถานีไดรับการยอมรับวาเปนวัฒนธรรมประจาํชาติอันเกาแก  นําทานเดินทางตอไป
ยัง โบสถรูปไก เพราะมีรูปปم�นไกยนือยูบนยอดไมกางเขนดานบนสุด ไกเปนสัญลักษณ
ของฝร่ังเศสฉะน้ันโบสถแหงน้ีจึงถูกออกแบบและกอสรางโดยชาวฝร่ังเศส เร่ิมเนรมติ
ในป 1931 แลวเสร็จป 1942 เพ่ือใชสวดมนตนมัสการพระเจาในวนัหยุด ลักษณะ
โบสถงดงามสูงเดนสงามีหนาตางทรงโคงผนังเปนอิฐหนามากหนาตางเปนกระจกสีส่ัง
ตรงจากฝร่ังเศส สวนดานนอกทาสีชมพูมีรูปปم�นพระแมมารีอยูดานขาง นําทานแวะ
เท่ียวชม Clay Pot Village หมูบานดินเหนียวท่ีถูกบันทึกในกินเนสบุก
สถาปตยกรรมท่ีสรางจากดินเหนียวกลางป�าสนคริสตมาสริมทะเลสาบเตวี่ยนผลงาน

CRAZY HOUSE 



 

 

อันโดดเดน คือ หลุมเพลาะดินเหนียวยาว ๑.๒ กิโลเมตร กวางต้ังแต ๒ – ๑๐ เมตร
และลึก๑-๙เมตร 

  ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารพิเศษบุฟเฟ�ตนานาชาติ + ไวนแดง DALAT 
หลังจากน้ันนําทานเดินชอปปم�งที ่ตลาดราตร ีเมืองดาลัด 

พักที ่ DRAGON KING HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา   
 
DAY 4 
 สวนดอกไมเมืองหนาว – ฟารมเล้ียงชะมด – กรงุเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (B/-/-) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู สวนดอกไมเมืองหนาว ดาลัดไดรับการขนานนามใหเปนเมืองแหง
ดอกไม ท่ีน่ีจึงมีดอกไมบานสะพร่ังไปท่ัวเมืองตลอดทั้งปและหากตองการทีจ่ะเห็น
พรรณไมของดาลัดก็จะตองไปสวนดอกไมเมอืงหนาวท่ีไดทําการรวบรวมไวอยาง
มากมายท้ังไมดอก ไมประดับ ไมตน และกลวยไมท่ีมีมากมาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DALAT FLOWER GARDENS 



 

 

จากน้ันนําทานชม ฟารมเลี้ยงชะมด เปนฟารมเล้ียงชะมดขนาดไมใหญมาก ทานจะได
พบกับชะมดตัวเปนๆ หลากสายพันธุ ชมเมลด็กาแฟ วิธีการผลิต และขั้นตอนการชง
กาแฟชะมด ใหทานไดซื้อกาแฟสด และน่ังชิมทามกลางบรรยากาศทีโ่อบลอมไปดวย
ธรรมชาติ ทานยังสามารถใหอาหาร และถายรูปกบัชะมดไดอีกดวย 

 สมควรแกเวลานําทานเดินทาง ทาอากาศยานเลียงเคือง LIEN KHUONG เมือง
ดาลัดประเทศเวียดนาม  

13.35 เหินฟ�าสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน เที่ยวบินที ่VZ 941 
15.20 ถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดีภาพดวยความประทบัใจ  
 

************************************************* 
** หากลูกคาทานใดทีจ่ําเปนตองออกตั๋วภายใน (ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณา
สอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกคร้ังกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลี่ยน
ไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจง
ใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ หองละ 

2-3 ทาน  
อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
12 ป) 

อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
12 ป) 

อัตราทานละ 

พักเด่ียว 
เพ่ิม 

อัตรา หองละ 

ไมใชตัว๋
เคร่ืองบิน

อัตรา  
ทานละ 

วันเดินทางเดือน พฤศจิกายน 2562 
06 – 09 พฤศจิกายน 10989 10989 10989 2500 6500 

13 – 16 พฤศจกิายน 8989 8989 8989 2500 6500 

20 – 23 พฤศจิกายน 10989 10989 10989 2500 6500 

27 – 30 พฤศจิกายน 10989 10989 10989 2500 6500 



 

 

วันเดินทางเดือน ธันวาคม 2562 
03 – 06 ธันวาคม 10989 10989 10989 2500 6500 

05 – 08 ธันวาคม 12989 12989 12989 2500 6500 

07 – 10 ธันวาคม 12989 12989 12989 2500 6500 

10 – 13 ธันวาคม 10989 10989 10989 2500 6500 

11 – 14 ธันวาคม 10989 10989 10989 2500 6500 

18 – 21 ธันวาคม 10989 10989 10989 2500 6500 

25 – 28 ธันวาคม 10989 10989 10989 2500 6500 

30 ธันวาคม – 02 
มกราคม 2563 

16989 16989 
16989 

2500 6500 

31 ธันวาคม – 03 
มกราคม 2563 

16989 16989 
16989 

2500 6500 

วันเดินทางเดือน มกราคม 2563 
08 – 11 มกราคม 10989 10989 10989 2500 6500 

15 – 18 มกราคม 10989 10989 10989 2500 6500 

วันเดินทางเดือน กมุภาพันธ 2563 
05 – 08 กุมภาพันธ 10989 10989 10989 2500 6500 

06 – 09 กุมภาพันธ 12989 12989 12989 2500 6500 

12 – 15 กมุภาพันธ 10989 10989 10989 2500 6500 

19 – 22 กมุภาพันธ 10989 10989 10989 2500 6500 



 

 

26 – 29 กุมภาพันธ 10989 10989 10989 2500 6500 

วันเดินทางเดือน มีนาคม 2563 
04 – 07 มีนาคม 10989 10989 10989 2500 6500 

11 – 14 มีนาคม 10989 10989 10989 2500 6500 

18 – 21 มีนาคม 10989 10989 10989 2500 6500 

25 – 28 มีนาคม 10989 10989 10989 2500 6500 

 
** อัตราน้ียงัไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 
1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วัน
เดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ
ทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็กอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ในวัน
เช็คอิน ** 
 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ  3,900 บาท **  
(ไมมีที่น่ังบนเครื่องบิน และไมมีเตียง)   
 
อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือหนังสือเดินทางตางประเทศ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร ทานละ 100 USD. (เปนเงินไทย
ประมาณ 3,200 บาท)  
 
อัตราคาบริการน้ี รวม 

 คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy 
Class) รวมถึงคาภาษีสนามบิน    
  และคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร 



 

 

ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง   
  กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต๋ัว
เคร่ืองบิน ตามท่ีตามที่ตาราง 
  อัตราคาบรกิารระบุ 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน THAI VIETJET 
AIR อนุญาตให   
  โหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือข้ึน
เคร่ืองบินไดน้ําหนักไม  
   เกิน 7 ก.ก. (ไมจํากดัจํานวนช้ิน แตท้ังน้ีเจาหนาท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน 
(ตามเงื่อนไขของสายการ   
   บิน) ** 

 คารถโคชปรบัอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง)  
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานท่ีใน
โปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม 
   กรมธรรม)  

 
อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เคร่ืองด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 

× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท 
ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วัน



 

 

เดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ี
สนามบิน ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทํา
ได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเคร่ืองบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซึ่งอาจ
เปล่ียนแปลงไดอยูท่ีสายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 

 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน 

- กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจําคร้ังที่ 1 
ทานละ 5,000 บาท หลังจากสงเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี 
กรุณาชําระเงินในวันถดัไป กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมติัทันที 
หากยังไมไดรับยอดเงนิตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพี
เรียดเดิม ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม น่ันหมายถึงวา กรณีท่ีมคิีวรอ (WAITING 
LIST) ก็จะใหสิทธ์ิไปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีที่น่ังราคาพิเศษจํานวน
จํากัด ยกเวนโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคาบรกิาร เต็มจํานวน 
เทาน้ัน  

- กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลืออยางนอย 20 วัน กอนออกเดินทาง หากทานไมชําระภายใน
ระยะเวลาท่ีท่ีบริษัทกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานสละสิทธ์ิยกเลิกการเดินทาง และ ขอ
สงวนสิทธ์ิไมสามารถคืนเงินมัดจําใหทานใดไมวาสวนในสวนหน่ึงกต็าม 

- กรณีลูกคาทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไมถึง 15 วัน กอนออกเดินทาง ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาทัวรเต็มจํานวน 100% 

 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
 - ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ

คาบรกิารที่ชําระแลว 
 ** ยกเวน พีเรียดที่มีวนัหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง ** 

- ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบรกิารรอยละ 50 ของคาบริการท่ี
ชําระแลว 

- ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบรกิารที่
ชําระมาแลวท้ังหมดทั้งน้ี ทางบรษิัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบรกิารที่ชําระแลว
เน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเคร่ืองบิน 
การจองที่พัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ และ คนืคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณี
ใดๆท้ังสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

- กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนช่ือ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 20 วัน กอนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอยแลว 
ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมด 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญดวย 
กรุณาสอบถามกับเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

- กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ท่ีเกิดขึน้จริงสําหรับการดําเนินการจองคร้ังแรก ตาม
จํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิน้ 

 
เงื่อนไขสําคัญอ่ืนๆท่ีทานควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นต่ํา อยางนอย 20 ทาน หากตํ่ากวา

กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิม
เพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบรษิัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง 



 

 

ท้ังน้ี กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางานแลว
ไมสามารถเปล่ียนแปลงได 

 กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , 
ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกคร้ัง และควรจองบัตรโดยสาร
ภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมกีาร
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพ
ภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตองมาถงึ
สนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชัว่โมง โดยในสวนน้ีหากเกิดความเสียหาย
ใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังสิ้น   

 กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปน
กรณีพิเศษ 

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) 
กรุณาแจงบรษิัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตท่ีทานเร่ิมจองทัวร เพ่ือให
ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมคีาใชจายเพ่ิมเติม ทาง
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็คาใชจายตามจริงที่เกิดขึ้นกบัผูเดินทาง  

 กรุณาสงรายช่ือผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ี
หลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาท่ีใหทราบ 

 กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผดิ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของ
หนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 5 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

 อัตราทัวรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไม
สามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการ
เทาน้ัน หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 



 

 

 ทางบริษัทไมมนีโยบายจัดคูนอนใหกับลกูคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 
ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามท่ีระบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วนักลับ  
 ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเร่ิมมืด

แลว สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผ่ือ
เวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นไดตองใช
ความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกัน
แดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงือ่นไขการใหบริการของ
รถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
หากกรณีท่ีจําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

 เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในคร้ังน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบรษิทัจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรบับริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว 

 กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผดิชอบคาใชจายท่ี
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใด
หนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคน



 

 

ออก และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ
เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมแ (ตัว๋
เคร่ืองบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว
เคร่ืองบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง
ท้ังหมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ 

 เกี่ยวกับที่น่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน 
กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกนัให
มากที่สุด  

 ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเด่ียว (Single) และหองคู 
(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแต
ละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมตดิกันเสมอไป) 

 กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ท้ังสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึ้น
กอนวันเดินทาง  

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน 
, การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การ
นําส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัท  



 

 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทาน
ลืมส่ิงของไวท่ีโรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ  

 รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบรษิัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 


