
 

 

รหัสทัวร ZET1903416 
ทัวรเวียดนามใต ดาลัด ญาจาง มุยเน โฮจิมนิห [เลสโก สาวใตแซบเวอร] 4 วัน 3 คืน (VZ) 
เท่ียวครบไฮไลท 4 เมอืงเวียดนามใต   สัมผสัอาการเย็นเมืองดาลัด พัก 4 ดาว 2 คืน 
ชมความงามของพันธุไมนานาชนิด   ตะลุยทะเลทรายขาว   ชมสวนดอกไมไฮเดรนเยีย 
และชมความงามเจดียชาวจามโบราณ โพนากา   บินเขาเมืองดาลัด บินกลบัโฮจมิินห ไมยอนรูท 
 

 
 
 



 

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเลียงเคือง – เมืองดาลัด – นั่งรถรางโลเลอรโค
สเตอร – นํ้าตกดาตันลา – ซันนี่ฟารม – บันไดสวรรค – กะเชาไฟฟ�าชมเมือง – 
วัดตั๊กลั้ม – ตลาดดาลัดไนทมารเก็ต (-/L/D) 

 
08.00  พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคานเตอรสายการบิน THAIVIETJET 

AIR (VZ) โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกใน
การเช็คอิน 

 
11.10  นําทานเหินฟ�าสู เมืองดาลัด ประเทศเวียดนามโดยเท่ียวบิน VZ940   
12.55  เดินทางถึง ทาอากาศยานเลียงเคือง LIEN KHUONG เมืองดาลัดประเทศ

เวียดนาม หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง เมืองดาลัทเปนเมืองที่แสนโรแมนติก ซึ่ง
ไดชื่อวาเปน หุบเขาแหงความรัก สัมผัสบรรยากาศที่แสนโรแมนติก โอบลอมไปดวย
ขุนเขา แมกไมนานาพันธ และทะเลสาบ ดวยเนินเขาเขียวขจีสลับซับซอน ทะเลสาบ
ในสายหมอกบางๆและป�าสนอันหอมกรุนดาลัทไดชื่อวาเปนแหลงทองเที่ยวที่โรแมน
ติกที่สุดในเวียดนาม มีอุณหภูมิตลอดทั้งป 15-25 องศา 
 



 

 

 
 
 

นําทานเดินทางสู  เมืองดาลัด หลังจากนั ้นนําทานเดินทางสู  นํ ้าตกดาตันลา 
DATANLA ซึ่งเปนนํ้าตกในเมืองดาลัดที่สวยงาม ทานสามารถเก็บภาพประทับใจได
หลายมุมภายในบริเวณนํ้าตก มีรานคากาแฟเล็ก ใหทานไดนั่งชิลๆจิบกาแฟ พักผอน
ชมบรรยากาศธรรมชาติโดยรอบ  

 

 



 

 

 
และพิเศษสุดทุกทานจะได นั่งรถรางโรลเลอรโคสเตอร ROLLER COASTER ลง
ไปชมนํ้าตก ผานหุบเขา และป�าไมเขียวขจี ทานจะไดรับประสบการณแปลกใหมที่ไม
ควรพลาด รถรางสามารถน่ังได 1-2 ทาน ตอคัน 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคาร (1) 
 

 
หลังจากนั้นนําทานสู ซันนี่ ฟารม เปนฟารมดอกไม และคาเฟ� สําหรับทานที่ชื่นชอบ
กาแฟ หรือเครื่องดื่มตางๆ ที่ฟารมแหงนี้ก็จะมีบริการจําหนายแกทาน นอกจากสวน
ดอกไม และคาเฟ�แลว อีกหนึ่งจุดไฮไลทนั้นก็คือ บันไดลอยฟ�า เปนบันไดที่ยื่นสูงขึ้น
ไปบนฟ�า เมื่อทานถายรูปจะราวกับวาทานกําลังจะเดินขึ้นบนกอนเมฆเลยก็วาได และ
วิวดานบนทานก็จะไดสัมผัสกับบรรยากาศธรรมของเมืองดาลัดที่เต็มไปดวยภูเขาราย
ลอมทาน อัดแนนไปดวยธรรมชาติสีเขียว  
 



 

 

 
 

จากนั ้นนําทาน นั่งกระเชาไฟฟ�า ชมวิวเมืองดาลัทจากที ่ส ูงขึ ้นไปเพื ่อเขาชม 
วัดตั๊กลัม วัดพุทธในนิกายเซน แบบญี่ปุ�น ตั้งอยูบนเทือกเขาเฟองฮวาง ภายในวัดมี
สิ่งกอสรางที่สวยงาม สะอาด เปนระเบียบ ทัศนียภาพโดยรอบ ลอมรอบไปดวย
ดอกไมที่ผลิดอกบานสะพรั่ง นับไดวาเปนวิหารที่นิยมและงดงามที่สุดในเมืองดาลัด 
ดานหลังของวัดยังมี ศาลาพระแกวมรกต องคจ ําลองที ่มาจากประเทศไทยมา
ประดิษฐาน ณ วัดแหงน้ี 
 



 

 

 
 
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2) 
 

หลังจากรับประทานอาหารนําทานเดินเลนตลาดกลางคืน ไนท มารเก็ต (NIGHT 
MARKET) เมืองดาลัด ใหทานไดเลือกซื้อสินคาพื้นเมือง ของที่ระลึก และชิมอาหาร
พื้นเมืองตามอัธยาศัย สินคาที่เปนที่นิยมอยางมากนั้นคือเครื่องนุงหมกันหนาว ไหมพรม
เป�นตน 

ไมควรพลาดเมื่อมาเวียดนาม ในการมาเยือนเมืองดาลัดแหงนี้ หรือเมืองตางๆ 
ของเวียดนามทานจะไดพบกับพิซซาเวียดนาม ซึ่งดูแลวอาจจะไมไดคลายกับพิชซา
เทาไหรเมื่อดูจากหนาตา แตหากพบเห็นรถขายพิซซา หรือรานที่ตั้งอยูขางทางดวย
รูปลักษณและรสชาติของมันแลว ตองบอกเลยวาทานไมควรพลาดจริง โดยตัวแป�ง
ของพิซซาจะเปนแผนแป�งหนาๆที่นํามาปم�งกับเตาถาน โรยหนาดวยเครื่องตางๆใสไข 
ไสกรอก ผักโรย หรือทานที่ช่ืนชอบชีสก็สามารถใสลงไปเพ่ิมได  

 
พักที่ LA SAPIENTTE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
 



 

 

วันที่สอง เมืองดาลัด – สวนดอกไฮเดรนเยีย – สวนดอกไมเมืองหนาว – พระราชวังฤดู
รอน – หมูบานดินเหนียว – เมืองญาจาง – ญาจางไนทมารเก็ต (B/L/D) 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 
 

นําทานเดินทางสู สวนดอกไฮเดรนเยีย เปนสวนดอกไมที่มีดอกไฮเดรนเยียสีสันสวย
สดใสเบงบานสะพรั่งไปทั่วสวน และเปนอีกหนึ่งสัญญาลักษณของเมืองดาลัดที่ดึงดูด
นักทองเที่ยวที่มาเยือนเมืองแหงน้ี ใหทานไดเพลิดเพลินกับการเก็บภาพความสวยงาม
น่ีไวเปนที่ระลึกอยางเต็มอ่ิม 
 

 
 

นําทานเที ่ยวชม สวนดอกไมเมืองหนาว หรือ DALAT FLOWER GRADENS  
ดาลัดไดรับการขนานนามใหเปนเมืองแหงดอกไม ที่นี่จึงมีดอกไมบานสะพรั่งไปทั่ว
เมืองตลอดทั้งป และหากตองการที่จะเห็นพรรณไมของดาลัดก็จะตองไป สวนดอกไม
เมืองหนาว ที่ไดทําการรวบรวมไวอยางมากมายทั้งไมดอก ไมประดับ ไมตน และ
กลวยไม ท่ีมีมากมาย 



 

 

 
 
 จากนั้นเดินทางสู พระราชวังฤดูรอน ของจักรพรรดิเบาได ซึ ่งเปนจักรพรรดิองค

สุดทายของเวียดนาม ซึ่งสถานที่แหงนี้เปนพระราชวังสุดทาย ที่สรางขึ้นในสมัยเลือง
อํานาจของฝรั่งเศส กอนที่จะเกิดสงครามเวียดนาม จึงทําใหจักรพรรดิเบาไดตองยาย
ไปอยูที่ฝรั่งเศส แลวไมกลับมาเหยียบแผนดินบานเกิดอีกเลย 

 

 



 

 

 
  
 นําทานชม หมูบานดินเหนียว Clay Pot Village หมูบานดินเหนียวที่ถูกบันทึกใน

กินเนสบุกสถาปตยกรรมที่สราง จากดินเหนียวกลางป�าเปนเรื่องราวเกี่ยวกับที่มาของ
ดาลัด ผลงานที่โดดเดนที่สุดคือบานดินเหนียวที่สรางบนพื้นที่ 90 ตารางเมตร  

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคาร (4) 
 
 หลังจากน้ันนําทานเดินทาสู เมืองญาจาง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)“หยกเขียว

แหงประเทศเวียดนาม” ระหวางทางทานไดชมวิวทิวทัศนที ่สวยงามของประเทศ
เวียดนาม เปนเมืองทองเที่ยวทางทะเล อยูในจังหวัดคั้ญฮหวา ประเทศเวียดนาม มี
ชายหาดและทะเลที่เหมาะแกการดํานํ้า ชื่อญาจาง คนมักอานเปน นาตรัง หรือ หนา
ตรัง เพราะเขาใจวาตัวเขียนเปนภาษาอังกฤษ แตที่จริงเปนภาษาเวียดนาม บริเวณ
เมืองเคยเปนสวนของอาณาจักรจําปา ซึ ่งมีหลักฐานเปนปราสาทหินแบบจามที่
หลงเหลืออยู เปนเมืองที่มีรายไดหลักจากการทองเที่ยว มีสถานพักตากอากาศที่ติด
อันดับ 1 ใน 12 สถานพักตากอากาศริมหาดท่ีหรูที่สุดในโลก 

 
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (5) 



 

 

 
 หลังรับประมานอาหารนําทานไปชอปปم�ง ญาจางไนทมารเก็ต เปนตลาดพื้นเมือง ให

ทานไดเพลิดเพลินดื่มด่ําชอปปم�ง ทามกลางบรรยากาศของเมืองญาจาง 
 
พักที่ NAGAR NHA TRANG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
 
วันที่สาม เมืองญาจาง – วัดลองเซิน – วัดโพนากาจาม – เจดียโพนากา – โบสถปราสาท

หิน – เมืองมุยเน – ลําธารนางฟ�า – ทะเลทรายขาว (B/L/D) 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 
 
 นําทานชม วัดลองเซิน ใหทานไดสักการะองคพระหยกสีขาว ที่ซึ่งเปนองคพระที่ใหญ

ที่สุดของเมืองญาตราง ตั้งเดนเปนสงาอยูบนเชิงเขา 
 

 
 
 นําทานชม วัดโพนากาจาม (PO NAGAR CHAM) ถูกสรางขึ้นระหวางศตวรรษที่ 8 

ถึง 11 โดยชาวจามผูเคยครองที่ราบทางตอนกลางของเวียดนาม ชาวจามซึ่งเปนชาว



 

 

ฮินดูมีต นกําเนิดมาจากภาษาสันสกฤต พวกเขามีช ื ่อเสียงในดานทักษะในการ
ประติมากรรมและสถาปตยกรรมและทิ้งมรดกของสิ่งประดิษฐและการตั้งถิ่นฐานของ
พระวิหารไมเพียง แตในเวียดนามเทานั้น แตยังรวมถึงกัมพูชาและไทย เจดียโพนากา 
ถูกสรางขึ้นเพื่อเปนเกียรติแกเทพธิดา Po Nagar แปลวา "แมของประเทศ" ซึ่งเปน
ผูสอนทักษะการทํานาและการทอผาแกชาวจาม หอคอยเปนโครงสรางอิฐสีแดงรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัสพรอมกรอบรองรับท่ียื่นออกและหลังคาเรียว 

 

 



 

 

 

 
  
 นําทานชม โบสถปราสาทหิน เปนโบสถที่ใหญที่สุดในเมืองญาจาง ตั้งอยูบนยอดเขา

สูงที่สามารถมองเห็นสถานีรถไฟญาจาง ถูกสรางขึ้นในสไตลโกธิคของฝรั่งเศสโดย 
PRIEST LOUIS VALLET ในชวงตนศตวรรษที่ 19  

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคาร (7) 

 
นําทานเดินทางสู เมืองมุยเน มีระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง) ตั้งอยูชายฝم�งทะเลของจังหวัดบิ่ญถวน BINH THUAN ใน
ภูมิภาคใต ของประเทศเวียดนาม เปนเมืองตากอากาศชายทะเลในจังหวัดบิ่ญถวน
ทางภาคตะวันออกเฉียงใตของประเทศเวียดนาม ตั้งอยูใกลกับฟานเที้ยต เมืองหลัก
ของจังหวัด 
 



 

 

 
 
นําทานเดินทางสู ลําธารนางฟ�า หรือภาษาอักฤษเรียกวา FAIRY STREAM มี
ลักษณะคลายแพะเมืองผีหรือเสาหินนานอยของเมืองไทย แตแปลกตรงที่มีลําธาร
ระหวางกลาง ใหทานไดถอดรองเทาเดินลุยทรายที่ผสมผสานกับนํ้าในลําธารให
ความรูสึกผอนคลาย และเพลิดเพลิน ไดสัมผัสบรรยากาศวิวสวยๆของธรรมชาตสิอง
ขางทาง 
 



 

 

 
 

 นําทานเดินทางสู ทะเลทรายขาว กองภูเขาทรายสีขาวสุดขอบฟ�าเหมือนทะเลทราย 
ซาฮารา ใหทานไดอิสระกับการถายรูปหรือเลือกใชบริการกิจกรรมจากรถจิ๊บแลวยังมี
บริการกิจกรรมอื่นๆซึ่งไมรวมอยูในรายการทัวร อาทิ ขับรถเอทีวีตะลุยทะเลทราย 
สไลเดอรบอรด (ไมรวมคากิจกรรมรถจิ๊บ ราคาคันละประมาณ 1,500 บาท น่ังได 
4-5 ทาน) 

 
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (8) 
 
พักที่ TIEN DAT HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 
 
 
 
 



 

 

วันที่สี่ เมืองมุยเน – เมืองโฮจิมินห – โบสถนอรทเธอรดาม – ไปรษณียกลาง – ตลาด
เบนถั่น – สนามบินเตินเซินเญิ้ต – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ (B/L/D) 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (9) 
 
 หลังรับประมานอาหารเชานําทานออกเดินทางสู เมืองโฮจิมินห ไซงอนในอดีตเคยเปน

เมืองในการปกครองของเขมรมากอนเรียกวา ไพรนคร ตอมาเมื่อเวียดนามเขามายึด
ครองดินแดนนี้ จึงไดเปลี่ยนชื่อเมืองเปนภาษาเวียดนามวา ยาดิ่ง (ซาดิ่ง) และตอมา
เปลี ่ยนชื ่อวา ไซงอน กาลเวลาหลายรอยปตอมาอีก เมื ่อแยกประเทศเวียดนาม 
ออกเปนสองสวน ไซงอนเปนเมืองหลวงของเวียดนามใต เมื่อเวียดนามเหนือยึดไดจึง
เปล่ียนชื่อเปน นครโฮจิมินห ตามช่ือผูนําเวียดมินห คือ โฮจิมินห 

 

 
 
 นําทานชม โบสถนอรทเทอดาม ใชเปนหอสวดมนตสําหรับชาวเวียดนามและชาว

ตางประเทศที่เปนคริสตศาสนิกชน ทั้งน้ี มีทั้งผูท่ีมาทองเที่ยวหรือไดเดินทางมาทํางาน
ในเวียดนามอีกดวย โบสถ ฯ ไดออกแบบมาจากประเทศฝรั ่งเศสและเริ ่มทําการ
กอสรางเมื่อวันที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2420 แลวเสร็จเมื่อวันที ่11 เดือนพ.ศ. 2423 



 

 

เมษายน ความยาวของโบสถ 133 เมตร กวาง 35 เมตร และสูง 21 เมตร เฉพาะหอ
ระฆังท้ังสองหอที่อยูหนาโบสถนั้นตางสูงถึง 57 เมตร คาใชจายในขณะน้ันเปนเงินฝร่ัง
ทั้งหมด 2.5 ลาน โบสถ ฯ แหงน้ีถือเปนสถาปตยกรรมตะวันตกที่สวยงามยิ่งในนครโฮ
จิมินหอีกแหง 

 

 
 
 นําทานชม ไปรษณียกลาง ที ่ยังคงความงดงามตามสถาปตยกรรมดั ้งเดิม ทาน

สามารถสงไปรษณียกลับมายังประเทศไทยเพื่อเปนของที่ละลึกได 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคาร พิเศษ...เมนูบุฟเฟ�ตอาหารเวียดนาม (10) 
 



 

 

 
 
 จากนั้นนําทานเดินทางสู ตลาดเบนถั่น ซึ่งตั้งอยูใจกลางเมืองโอจิมินห เปนตลาดที่มี

ขนาดใหญและมีอายุเกือบรอยป ที่น้ีมีสินคาสารพัดชนิดท้ังสินคาพื้นเมือง สินคานําเขา
ของที่ระลึก อาหาร เคร่ืองดื่ม ตางๆ 

 
 ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินเตินเซินเญิ้ต 
17.35  นําทานเหินฟ�ากลับ สูกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ VJ805 
19.05  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พรอมความประทับใจ 
 

 
 
 

** หากทา่นที�ตอ้งออกต ั�วภายใน (เครื�องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทุกคร ั�งกอ่นทําการออกต ั�ว
เนื�องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ขอบพระคณุทกุทา่นที�ใชบ้รกิาร ** 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

 
กําหนดการเดินทาง 

 

ราคาผูใหญ / เด็ก 
พักหองละ 2-3 

ทาน 
พักเด่ียวเพ่ิม 

ราคาทัวร 
ไมรวมตั๋ว
เคร่ืองบิน 

21 – 24 พฤศจิกายน 2562 11,999 4,000 7,999 
28 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 11,999 4,000 7,999 
12 – 15 ธันวาคม 2562 12,999 4,000 8,999 
19 – 22 ธันวาคม 2562 12,999 4,000 8,999 
29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2563 

(วันปใหม) 15,999 4,500 11,999 

31 ธ.ค. – 03 ม.ค.2563 
(วันปใหม) 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 กุมภาพันธ 2563 
(วันมาฆบูชา) 12,999 4,000 8,999 

07 – 10 กุมภาพันธ 2563 
(วันมาฆบูชา) 13,999 4,000 9,999 

08 – 11 กุมภาพันธ 2563 
(วันมาฆบูชา) 13,999 4,000 9,999 

13 – 16 กุมภาพันธ 2563 11,999 4,000 7,999 
20 – 23 กุมภาพันธ 2563 11,999 4,000 7,999 
27 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563 11,999 4,000 7,999 



 

 

05 – 08 มีนาคม 2563 11,999 4,000 7,999 
12 – 15 มีนาคม 2563 11,999 4,000 7,999 
19 – 22 มีนาคม 2563 11,999 4,000 7,999 
26 – 29 มีนาคม 2563 11,999 4,000 7,999 

 
** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป 3,900 บาท** 

คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น 
และหัวหนาทัวรทานละ 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน 

 

 
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนมัดจําทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาต๋ัวเครื่องบินเต็มใบใหกับ

สายการบินเปนที่เรียบรอย ยกเวนคาภาษีนํ้ามันที่ยังมิไดชําระ คาทัวรสวนที่เหลือ กรุณา
ชําระ 21 วันกอนการเดินทาง 

หมายเหตุ : ตั๋วเม่ือออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อนัเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.   
 คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 
 คาท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ั�น ไมเ่ช่นน ั�นทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไมว่า่ดว้ย
กรณีใดๆท ั�งสิ�น เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ําการจา่ยคา่ต ั�วไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ี�

ถว้นกอ่นการจองทวัรท์ุกคร ั�ง เพื�อประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 



 

 

 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ    
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง   
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื ่อนไขตาม
กรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่ง
เพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
คาทิปคนขับรถ ไกดทองถิ่น และหัวหนาทัวรทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน  
คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 
เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพื่อสํารอง

ที่น่ัง  
2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 

21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึง
กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการ
เดินทางในทัวรน้ันๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวา
เปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที ่นักทองเที ่ยวหรือเอเจนซี ่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื ่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 



 

 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมี
ชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่
บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
พรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุด
บัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ

คาบริการที่ชําระแลว 
2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของ

คาบริการที่ชําระแลว 
2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 
2.4 ทั้งนี้ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการ

เตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยวเชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่
พักฯลฯ 

3 การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะ
ไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

4 การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวา
เปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน 
 
เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไม

วาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืน
เงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอย
กวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอน



 

 

การเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศ
ที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมจากการที่มีนักทองเที่ยว
รวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการ
ตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล 
คํานําหนาชื ่อ เลขที ่หนังสือเดินทางและอื ่นๆ เพื ่อใชในการจองตั ๋วเครื ่องบิน ในกรณีที่
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทัง้น้ีบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวท่ีมิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ ้น ในกรณีที ่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื ้อเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 

100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่ง
มีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย 
อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนด
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  



 

 

3. IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึ ้นไปบนเครื่องบินดังนี้ 
แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใสกระเป�าติดตัวถือขึ้นเครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณที่จํากัด 
ไดแก 

3.1 แบตเตอร่ีสํารองที่มีความจุไฟฟ�านอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh สามารถ
นําขึ้นเครื่องไดไมมีการจํากัดจํานวน  

3.2 แบตเตอรี ่สํารองที ่มีความจุไฟฟ�า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh 
สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมเกินคนละ 2 กอน 

3.3 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ�ามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําขึ้นเครื่อง
ในทุกกรณี 

4. หามนําแบตเตอร่ีสํารองใสกระเป�าเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี 
 

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


