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พเิศษ!!! เทีย่วสดุคุม้ เทีย่วครบ ไมต่อ้งน ัง่รถยอ้น  
น ัง่รถไมเ่หนือ่ย บนิเขา้เมอืงดาลทั-ออกเมอืงโฮจมินิห ์

รวมคา่รถจิบ๊ ตะลยุทะเลทรายแลว้ !! 
พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว เมอืงดาลทั 

อาหารหลากหลายครบทกุมือ้ +ชมิไวนด์าลทั  
แถมฟร ี!!! กระเป๋าชอปป้ิงสดุเก ๋พบัเก็บได ้จขุองไดเ้ยอะ + หมวก 

หมายเหต ุ
หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณา
สอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิ
ประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ 
ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมี
การเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการ
บนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการ
ควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ 

จะคอนเฟิรม์กรุป้ ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 
 

วนัที ่1  กรงุเทพ (สวุรรณภมู)ิ-ดาลทั 
08.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิสุวรรณภูม ิ

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Viet Jet Air พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ
อ านวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
10.20 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงดาลทั ประเทศเวยีดนาม โดยสายบนิ Viet Jet Air เทีย่วบนิที ่

VZ940 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง) 
12.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงดาลทั หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้  
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั (เมนเูฝอ เวยีดนาม) 

http://bit.ly/2NMk5YE
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น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดาลทั เมอืงตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีงอันและโรแมนตคิทีส่ดุและของ
เวยีดนามเนื่องจากตัง้อยูบ่นทีส่งูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 1,500 เมตร ท าใหอ้ากาศเย็น
สบายตลอดทัง้ปีแมก้ระทัง้ในฤดูรอ้น อุณหภูมเิฉลีย่ประมาณ 15-25 องศาเซสเซยีส 
แวดลอ้มดว้ยขุนเขา ไร่ กาแฟ และสวนดอกไม ้อาคารบา้นเรือนต่างๆปลูกสรา้งรูปแบบ
สถาปัตยกรรมฝร่ังเศส เนื่องจากในสมัยอาณา
นคิม Alexdra Yersin  ไดค้น้พบเมอืงดาลัด และ
เห็นว่าบรรยากาศค่อนขา้งดี ทางฝร่ังเศสจงึได ้ 
เขา้มาพัฒนาและสรา้งเมืองดาลัด เพื่อใหเ้ป็น
เมอืงตากอากาศส าหรับชาวฝร่ังเศส ถงึดาลัท น า
ท่าน น ัง่รถราง (Roller Coaster) ผา่นผนืป่า
อันร่มรื่นเขยีวชอุ่มลงสู่หุบเขาเบือ้งล่าง เพื่อชม
และสัมผัสกับความสวยงามของ น า้ตกดาทนัลา 
(Thac Datanla) น ้าตกขนาดไมใ่หญม่ากแต่มี
ชือ่เสียง อีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม
ของดาลัดที่ไม่ควรพลาด!! น าท่านสู่ สถานี
กระเชา้ไฟฟ้า เคเบลิคาร ์กระเชา้ไฟฟ้าแห่งนี้
เป็นกระเชา้ไฟฟ้าที่ทันสมัยที่สุดของประเทศ
เวยีดนาม และมคีวามปลอดภัยสงูทีส่ดุท่านจะได ้
ชมววิของเมอืงดาลัด ทีม่องเห็นได ้ทัง้เมอืง ทีต่ัง้
อยูท่า่มกลางหบุเขาอันสวยงาม  น าท่านชม วดัต ิ๊
กกลาม  เ ป็นวัดที่สร า้งอยู่บนเนินเขาเหนือ 
ทะเลสาบเตวียนลาม แวดลอ้มไปดว้ยใบไม ้
ดอกไม ้นานาพันธุ ์กับทวิสนทีย่นืตน้ตระหงา่นปก
คลมุทกุหบุเขา  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พรอ้มเสรฟิไวนด์าลทั 
  จากน่ันน าท่านเดนิทางสูย่า่น ชอ้ปป้ิงตลาดไนทบ์ารซ์า่ ของเมอืงดาลัทใหท้่านไดเ้ลอืก

ซือ้สนิคา้ นานาชนดิ ตามอัธยาศัย 
พกัที ่พักที ่La Sapinette Hotel, Dalat หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4ดาว 
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วนัที ่2  ดาลทั-ฟานเทยีต 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
  น าท่านเดนิทางชม สวนดอกไมเ้มอืงหนาว ของ

เมืองดาลัทสัมผัสดอกไมเ้มืองหนาวที่อวดโฉม 
รูปทรงและสสีันแปลกตา ซึง่เป็นสายพันธ ์มาจาก
ยโุรปสมัผัสกับบรรยากาศทีแ่สนโรแมนตกิ จากนัน้
น าท่านชม พระราชวงัฤดูรอ้น พระราชวังตาก
อากาศของกษัตรยิเ์บ๋าได๋ จักรพรรดิอ์งคส์ุดทา้ย
ของเวียดนาม ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นพระราชวัง
สดุทา้ย ทีส่รา้งขึน้ในสมัยเรอืงอ านาจของฝร่ังเศส 
ก่อนที่จ ะ เกิดสงครามเวียดนาม  แล ว้ท าให ้
จักรพรรดิบ์า๋วไดต้อ้งลีภ้ัยไปอยูฝ่ร่ังเศส แลว้ไมไ่ด ้
กลับมาเหยยีบผนืแผน่ดนิบา้นเกดิอกีเลย น าท่าน
เขา้ชม บา้นเพีย้น (Crazy House) บา้นสไตล์
แปลกๆที่ออกแบบโดยฝีมอืลูกสาวประธานาธบิดี
คนที ่2 ของเวยีดนาม ซึง่เรยีนจบสถาปัตยกรรมมา
จากฝรัง่ เศสโดยไดแ้รงบันดาลใจจากนยิายเรือ่ง
ดัง “Alice in Wonderland” ถา้ยังมเีวลาจะน า
ทา่นไปท าบญุทวีดั Van Hanh ) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมุยเน่ ในจังหวัด ฟาน
เทยีต เป็นเมอืงชายทะเลตากอากาศและแหลง่ท่องเทีย่วทีม่คีวามสวยงามและมชีือ่เสยีง
ทางภาคใตข้องเวยีดนาม ระหว่างการเดนิทางผ่านชมธรรมชาตแิละวถิีชวีติความเป็นอยู่
ของชาวเวียดนาม น าท่านสมัผสัอากาศบรสิุทธิ ์ณ ท่าเรอืมุยเน่ ที่อบอวนไปดว้ย
บรรยากาศแบบชาวประมงเวยีดนามแท ้ๆ  ซึง่กลับเขา้ฝ่ังหลังออกหาปลาในยามค า่คนื  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่Peace Resort, Muine (ตดิรมิทะเล) หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัที ่3  ฟานเทยีต(มยุเน)่-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-โฮจมินิห ์
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านสู่ ทะเลทรายขาว กองเนินภูเขาทรายสี

ขาวกระจ่างตากวา้งใหญ่สุดสายตา มองไปทาง
ไหนจะเห็นเพียงผนืทรายและทอ้งฟ้าเท่านั้น ไม่
ไกลกันมีแหล่งน ้ าจืด  (โอเอซิส) ส าห รับให ้
นักทอ่งเทีย่วใชพั้กผอ่น  ถ่ายรูป และชมววิ ทีท่่าน
จะไดเ้พลดิเพลนิกับกจิกรรมหลากหลายไม่ว่าจะ
เป็น น่ังรถจี๊ ป (*รวมค่ารถจิฟ๊ 1คนั/6 ท่าน) 
หรอืสามารถเชา่ขับรถ ATV ตะลยุเนนิทราย หรอื
สนุกสนานกับการเล่นแซนด์ดูนลื่นไถลจากจาก
เนนิทรายสงูกวา่ 40 เมตร น าท่านชม ทะเลทรายแดง  ทีเ่กดิจากการรวมตัวกันของทราย
สชีมพูแดงจนเป็นลานทรายกวา้งที่มชี ือ่เสยีงของเมอืงมุยเน่ แลว้น าท่าน ชม “แกรนด์
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แคนยอ่นแหง่เวยีดนาม” ล าธาร FAIRY STREAM ทีเ่กดิจากการกัดเซาะของน ้าและ
ลมเป็นล าธารลกึกวา่ 20 เมตร เปิดใหเ้ห็นชัน้ของดนิและทรายหลากส ีซึง่ทัง้หมดลว้น
เกดิขึน้เองตามธรรมชาต ิ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเดนิทางโดยรถบัสปรับอากาศสู ่นครโฮจมินิห ์เมอืงศนูยก์ารเศรษฐกจิของประเทศ
เวยีดนาม (ระยะทางประมาณ 200 กม.ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4 ชม.)  

ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบนเรอืลอ่งไปตามแมน่ า้ไซง่อ่น ชมบรรยากาศสอง
ฟากฝ่ังยามค า่คนืของเมอืงโฮจมินิหซ์ติี ้หรอืจะเลอืกสนุกสนานกับวงดนตรพีืน้เมอืงที
บรรเลงเพลงอยา่งสนุกสนาน 
พักที ่Liberty Hotel, Hochiminh City หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

วนัที ่4  โฮจมินิห-์กรงุเทพ(สวุรรณภมู)ิ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าทา่นชม โบสถน์อรท์เทรอดาม โบสถห์ลังคาสงู
ที่สรา้งในสมัยที่เวยีดนามยังอยู่ในอาณานิคมของ 
ฝร่ังเศส โดยสรา้งเพื่อใหเ้ป็นโบสถ์ประจ าเมือง
ไซง่อ่นและไดส้รา้งตามตน้แบบของประเทศฝร่ังเศส
น าท่าน ชม ไปรษณียก์ลาง ซึง่ถูกสรา้งขึน้อย่าง
วจิติรตระการตา ชมอนุสาวรยีท์า่นประธานาธบิดี
โฮจมินิห ์ตัง้อยู่ดา้นหนา้ศาลากลาง ก่อสรา้งดว้ย 
สถาปัตยากรรมแบบฝร่ังเศส น าท่านชมท าเนยีบ
อสิรภาพ เคยเป็นท าเนียบของอดตีประธานาธบิดี
เวยีดนามใต ้และท าเนยีบของผูว้า่การฝร่ังเศสทีเ่รยีกวา่ท าเนียบโนโรโดม ถูกระเบดิท าลาย
ใน พ.ศ. 2506 แลว้ไดม้กีารสรา้งอาคารขึน้ใหมใ่หช้ือ่วา่ท าเนียบอสิรภาพ ออกแบบโดยโง
เวยีดทู ทุกวันนี้เปิดเป็นพพิธิภัณฑใ์หเ้ขา้ชมได ้ชัน้ล่างเป็นหอ้งจัดเลีย้ง หอ้งโถงใหญ่ที่
รัฐบาลเวยีดนามใตป้ระกาศยอมแพ ้ชัน้สองเป็นหอ้งรับรองของประธานาธบิดตีรันวันเฮอืง 
หอ้งพักของประธานนาธบิดเีหงยีนวนัเทยีว หอ้งอาหาร หอ้งสวดมนตค์าทอลกิ ชัน้สามเป็น
หอ้งรับรองของภรยิาประธานาธบิด ีชัน้สีเ่ป็นหอ้งฉายภาพยนตส์ว่นตัวและลานจอดเฮลคิอบ
เตอรซ์ ึง่มองลงไปขา้งล่างจะเห็นทวิทัศน์งดงามของถนนเลหย่วนไดช้ัดเจน จากนัน้เดนิ
ทางผา่นยา่นไชนา่ทาวน ์ชมชวีตคิวามเป็นอยูข่องชาวจนีในเวยีดนาม ชมวดัเทยีนหาว 
วัดจนีในเขตไชน่าทาวน์ทีส่รา้งอุทศิใหก้ับ แม่พระผูค้รองชาวเรอืหรอืเทพเีทยีนหาว โดย
ชาวพุทธกวางตุงใ้นชว่งปลายศตวรรษที ่18 ชาวเวยีดนามเชือ่ วา่เทพองคค์นมกีอ้นเมฆ
เป็นพาหนะเพือ่ชว่ยคุม้ครองผูค้นใหร้อดพน้จากอันตรายจากมหาสมทุรทัง้ปวง 

กลางวนั รบัประทานอาหารขนมปงั(บ ัน๋หมี)่ ขนมปงัเวยีดนามทีไ่ดร้บัอทิธพิลมาจากประเทศ 
ฝร ัง่เศส หรอืเรยีกอกีชือ่ วา่ "แซนดว์ชิเวยีดนาม" (บรกิารบนรถ) 
ทา่นอสิระท่านชอ้ปป้ิง ตลาดเบนถนั ตามอัธยาศัย เลอืซือ้ของฝาก ของพิน้เมอืง และสิน้
คา้ตา่งๆ เชน่ เสือ้ รองเทา้ กระเป๋า เป็นตน้ จากนัน้น าท่านเดนิทางไปสูส่นามบนิโฮจมินิห ์
เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 

17.15 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิโฮจมินิห ์กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิ Viet Jet Air เทีย่วบนิที ่
VJ805 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง) 

18.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
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อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 
23-26 ก.ย.62 10,999 10,999 3,500 

27-30 ต.ค.62 11,999 11,999 3,500 

28-31 ต.ค.62 11,999 11,999 3,500 

29 ต.ค.-01 พ.ย.62 11,999 11,999 3,500 

30 ต.ค.-02 พ.ย.62 11,999 11,999 3,500 

31 ต.ค.-03 พ.ย.62 12,999 12,999 3,500 

01-04 พ.ย.62 10,999 10,999 3,500 

02-05 พ.ย.62 12,999 12,999 3,500 

03-06 พ.ย.62 11,999 11,999 3,500 

04-07 พ.ย.62 10,999 10,999 3,500 

05-08 พ.ย.62 10,999 10,999 3,500 

07-10 พ.ย.62 12,999 12,999 3,500 

08-11 พ.ย.62 11,999 11,999 3,500 

09-12 พ.ย.62 12,999 12,999 3,500 

10-13 พ.ย.62 11,999 11,999 3,500 

11-14 พ.ย.62 10,999 10,999 3,500 

12-15 พ.ย.62 10,999 10,999 3,500 

14-17 พ.ย.62 12,999 12,999 3,500 

15-18 พ.ย.62 11,999 11,999 3,500 

16-19 พ.ย.62 12,999 12,999 3,500 

17-20 พ.ย.62 11,999 11,999 3,500 

18-21 พ.ย.62 10,999 10,999 3,500 

19-22 พ.ย.62 10,999 10,999 3,500 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 
 



PVN43-ดาลัท-มยุเน่-โฮจมินิห ์4วนั VZ บนิเขา้ดาลัท ออกโฮจมินิห ์

20-23 พ.ย.62 11,999 11,999 3,500 

21-24 พ.ย.62 12,999 12,999 3,500 

22-25 พ.ย.62 11,999 11,999 3,500 

23-26 พ.ย.62 12,999 12,999 3,500 

24-27 พ.ย.62 11,999 11,999 3,500 

25-28 พ.ย.62 11,999 11,999 3,500 

26-29 พ.ย.62 11,999 11,999 3,500 

27-30 พ.ย.62 11,999 11,999 3,500 

29 พ.ย.-02 ธ.ค.62 12,999 12,999 3,500 

30 พ.ย.-03 ธ.ค.62 12,999 12,999 3,500 

01-04 ธ.ค.62 12,999 12,999 3,500 

02-05 ธ.ค.62 12,999 12,999 3,500 

03-06 ธ.ค.62 12,999 12,999 3,500 

04-07 ธ.ค.62 12,999 12,999 3,500 

10-13 ธ.ค.62 12,999 12,999 3,500 

11-14 ธ.ค.62 12,999 12,999 3,500 

15-18 ธ.ค.62 12,999 12,999 3,500 

16-19 ธ.ค.62 12,999 12,999 3,500 

17-20 ธ.ค.62 12,999 12,999 3,500 

19-22 ธ.ค.62 12,999 12,999 3,500 

22-25 ธ.ค.62 12,999 12,999 3,500 

23-26 ธ.ค.62 12,999 12,999 3,500 

24-27 ธ.ค.62 13,999 13,999 3,500 

26-29 ธ.ค.62 14,900 14,900 3,500 

*** จอยแลนด ์ไมเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ หกัออก 2,000 บาทตอ่ทา่น *** 

ราคาเด็กทารก 
อายตุ า่กวา่ 2ปี 3,900 บาท 

 
 
 
 
ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  
(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  
ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 

สว่นคา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
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อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร ์             

คา่โทรศัพท ์ฯลฯ 
 คา่ปรับส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด (20 กโิลกรัม) 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  
 คา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิในภายหลัง 
 คา่ทปิคนขบัรถ ผูช้่วยคนขบัรถ ไกดท์อ้งถ ิน่ 1,000 บาท ตอ่ท่าน/ตอ่ทปิ (บงัคบัตาม

ระเบยีบธรรมเนยีมของประเทศ) 
 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลจากไทย แลว้แตส่นิน า้ใจของทา่น (ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถ ิน่และ

คนขบัรถ แตไ่มบ่งัคบัทปิ) 
   ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 
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เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
 กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมดัจ า 5,000 บาท 

พรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 1 วนั หลังจากท าการจองแลว้ 
 การช าระค่าทัวรส์ว่นที่เหลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควร

จัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ที่
พักและตั วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านทีต่อ้งการออกตั วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ตา่งจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ก่อน
ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไม่
สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงตดิตอ่กัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแล
คณะทัวรทั์ง้หมด 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลีย่นชือ่ผู ้

เดนิทางได ้15 วนั กอ่นการเดนิทาง) 

 กรณีเจ็บป่วยกะทันหัน จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล

รับรอง ทางบรษัิทจะท าการเลื่อนการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านตอ้งเสีย

คา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางได ้ตามความเป็นจรงิ  

 ในกรณีเจ็บป่วยกระทันหันก่อนล่วงหนา้เพยีง 7 วันท าการ ทางบรษัิทฯ ของสงวนสทิธิใ์นการคนื

เงนิทกุกรณี 

 
หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่ง
นอ้ย 10 ทา่น ในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 เมือ่มกีารออกตั วเครือ่งบนิไปแลว้ ไมส่ามารถรฟัีนได ้อันเนือ่งมาจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
 หากท่านไม่ไดร้่วมบรกิารทานอาหาร หรือค่าตั วเขา้ชมใด  ๆในกรณีจอยทัวร ์ไม่สามารถคนืเงนิได ้เนื่องจาก

คา่บรกิารทีเ่วยีดนามเป็นแบบเหมาจ่าย 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจ

แกไ้ขได ้และจะไมรั่บผดิชอบใด  ๆในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบ
ของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใด  ๆ
ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 
 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 
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