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    เทีย่วเวยีดนามใต ้เมอืงดาลทั เมอืงตากอากาศ บนิตรงลงดาลทั 

    พกัหร ู4 ดาว 

    ชมสวนดอกไมเ้มอืงหนาว ทุง่ดอกไฮเดรนเยยี 

    เช็คอนิคาเฟ่ GREEN HILL CAFÉ 

    น ัง่กระเชา้ไฟฟ้าชมเมอืงดาลทั 

    รถรางโรลเลอรโ์คสเตอร ์(ROLLER COASTER) ชมน า้ตกดาทนัลา 

    ชมฟารม์เลีย้งชะมด 

    เช็คอนิจตัรุสัลามเวยีน ชม The Giant Wild Sunflowers และ  

   The Giant  Artichoke 

    แถมฟร ี!! หมวกสดุเท ่เวยีดนาม 



PVN34-VZ 3D2N เวยีดนามใต ้ดาลัท เมอืงตากอากาศ (บนิตรงลงดาลัท เดนิทางเดอืนเม.ย.66เป็นตน้ไป) 

 

 

FLIGHT     
DEPARTURE :    VZ940   BKK-DLI     11.15-12.55 น. 

    RETURN        :    VZ941   DLI-BKK         13.40-15.25 น. 
 
 

วนัที ่1 สนามบนิสวุรรณภมู-ิสนามบนิเลยีนเคอืง-เมอืงดาลทั-กรนี ฮลิล ์คาเฟ่- 
  สวนดอกไมเ้มอืงหนาว-ดาลทัไนทม์ารเ์ก็ต 

08.00 น.  คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ 
เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Thai VietJet (VZ) โดยท่านจะพบกับเจา้หนา้ทีส่ง่ทัวรแ์ละ
หัวหนา้ทัวร์ ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ แจกเอกสารการเดนิทาง และอ านวยความ
สะดวกทา่น ขณะเช็คอนิและโหลดสมัภาระ 

 
 
 
 
 
 

เนือ่งจากต ัว๋เครือ่งบนิของคณะเป็นต ัว๋กรุป๊ระบบ Random ไมส่ามารถเลอืกทีน่ ัง่ได ้  
ทีน่ ัง่อาจจะไมไ่ดน้ ัง่ตดิกนั และไมส่ามารถเลอืกชว่งทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิไดใ้นคณะ  

ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขของสายการบนิ 
 

11.15 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเลยีนเคอืง เมอืงดาลัท ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิ Thai 
VietJet (VZ) เทีย่วบนิที ่VZ940 

12.55 น. เดนิทางถึงสนามบนิเลียนเคือง หลังจากนั้นน าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และ
ศลุกากรตามขัน้ตอน (เวลาทอ้งถิน่ประเทศเวยีดนามเหมอืนกบัเวลาทอ้งถิน่ประเทศ
ไทย) น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดาลัท เมอืงดาลัทเป็นเมอืงทีแ่สนโรแมนตกิ ซึง่ไดช้ือ่วา่เป็น 
หุบเขาแห่งความรัก สัมผัสบรรยากาศที่แสนโรแมนตกิ โอบลอ้มไปดว้ยขุนเขา แมกไม ้
นานาพันธ ์และทะเลสาบ ดาลัทไดช้ือ่วา่เป็นแหลง่ท่องเทีย่วทีโ่รแมนตกิทีส่ดุในเวยีดนาม 
มอีุณหภมูติลอดทัง้ปี 15-25 องศา น าท่านเดนิทางสู ่กรนี ฮลิส ์คาเฟ่ (GREEN HILL 
CAFÉ) คาเฟ่สดุชวิ ของเมอืงดาลัด มมีมุตา่งๆใหท้่านเลอืกถ่ายภาพตามอัธยาศัย (ราคา
ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารและเครือ่งดืม่) 
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น าท่านเที่ยวชม สวนดอกไมเ้มอืงหนาว หรือ 
DALAT FLOWER GRADENS ดาลัทไดรั้บการ
ขนานนามใหเ้ป็นเมอืงแหง่ดอกไม ้ทีน่ี่จงึมดีอกไม ้
บานสะพร่ังไปท่ัวเมอืงตลอดทัง้ปี และหากตอ้งการ
ที่จะเห็นพรรณไมข้องดาลัทก็จะตอ้งไป สวน
ดอกไมเ้มืองหนาว ที่ไดท้ าการรวบรวมไวอ้ย่าง
มากมายทัง้ไมด้อก ไมป้ระดับ ไมต้น้ และกลว้ยไม ้
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ดาลดัไนทม์ารเ์ก็ต 
(DALAT NIGHT MARKET) ใหท้่านไดเ้ดนิชม
ของพื้นเมืองมากมายอาทิเครื่องนุ่งห่มกันหนาว 
ของทานเล่นทอ้งถิ่น    เดินชอ้ปป้ิงกับอากาศ
หนาวเย็นฟินๆ 

เย็น          บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (1) 
พกัที ่  RIVER PRINCE หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
 

วนัที ่2 สวนดอกไมทุ้ง่ไฮเดรนเยยีร-์กระเชา้ไฟฟ้า-วดัต ัก๊ล ัม้-น ัง่รถรางโรลเลอร์
โคสเตอร-์น า้ตกดาตนัลา-โบสถส์ชีมพ-ูรา้น OTOP  

เชา้           บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
น าทา่นเทีย่วชม ทุง่ไฮเดรนเยยี (HYDENYIA GARDEN) อกีหนึง่ทุง่ดอกไม ้ทีไ่มค่วร
พลาดมาถา่ยรปูกัน อยา่งที ่ทุง่ไฮเดรนเยยี ขอ้ดขีองทีน่ี ่คอื มันจะบานตลอดทัง้ปี 
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จากนัน้น าทา่นสูส่ถานี กระเชา้ไฟฟ้า (CABLE CAR) เป็นกระเชา้ไฟฟ้าขนาดไมใ่หญม่าก 
สามารถจไุด ้3-5 คนตอ่ตู ้ ระหวา่งทีก่ระเชา้น าทา่นลอยฟ้าไประหวา่งทาง ทา่นจะไดเ้ห็นววิ
ของเมอืงดาลัทแบบ 360 องศา เป็นเมอืงทีส่วยงาม เต็มไปดว้ยธรรมชาตทิีอ่ดุมสมบรูณ์ 
ผอ่นคลายในตูก้ระเชา้และถา่ยภาพกับววิสวยงามของเมอืงดาลัท หลังจากนัน้น าทา่น
เดนิทางสู ่วดัต ัก๊ลมั (TRUC LAM MONASTERY) วดัพทุธนกิายเซนแหง่ดาลัด หนึง่ใน
สถานทีย่อดนยิมทีเ่มอืงดาลัท ประเทศเวยีดนาม ทีจ่ะตอ้งไปเยอืน ทีว่ดัแหง่นีเ้ป็นวดัพทุธ
นกิายเซนทีต่ัง้อยูบ่นยอดเขา ทีเ่ต็มไปดว้ยป่าสน เป็นวดัสไตลญ์ีปุ่่ นอยูท่า่กลางธรรมชาติ
สวยงาม และอากาศเย็นสบายตลอดปี จงึเป็นอกีหนึง่แลนดม์ารค์ของเมอืงดาลัททีจ่ะตอ้งไป
เช็คอนิ เป็นวดัทีเ่ต็มไปดว้ยธรรมชาตทิีส่วยงาม  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
เทีย่ง         บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

น าท่านน่ัง รถรางโรลเลอรโ์คสเตอร ์(ROLLER COASTER) สามารถน่ังไดค้ันละ 2 
ท่าน สามารถบังคับความเร็วไดด้ว้ยตัวเอง ท่านจะไดผ้มกับแนวตน้สน้นอ้ยใหญ่สับกัน 
ท่ามกลางบรรยากาศของเมอืงดาลัดที่มคีวามเย็นตลอดปี สัมผัสกับอากาศบรสิุทธิ ์เมื่อ
เดนิทางถงึปลายทางทา่นจะไดพ้บกับ น า้ตกดาตนัลา (DATANLA WATERFALL) เป็น
น ้าตกในเมอืงดาลัท สายลมพัดพาละอองน ้าตกกระทบบนผวิท่านรูส้กึสดชืน่เปรยีบเสมอืน
ไดช้ารจ์พลังธรรมชาตเิขา้สูร่า่งกายโดยแท ้อกีทัง้ยังม ีCafé จ าหน่ายเครือ่งดืม่  
** ราคาทวัรร์วมคา่รถรางโรลเลอรโ์คสเตอรแ์ลว้ ** 
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น าทา่นเดนิทางชม โบสถส์ชีมพ ู (DOMAINE DE MARIE CONVENT) หรอื โบสถ์
โดเมนเดมาร ี ตัง้อยูบ่นเนนิเขา  โบสถแ์หง่นีส้รา้งขึน้ระหวา่งปี พ.ศ.2483 – 2485 ใน
ปัจจบุันมนัีกทอ่งเทีย่วจ านวนไมน่อ้ยมาเยอืนทีน่ี่ ทัง้ทีเ่ป็นครสิตช์นและนักทอ่งเทีย่วท่ัวไป 
แตส่ ิง่ทีท่ าใหโ้บสถแ์หง่นีเ้ป็นทีน่่าจดจ าของนักทอ่งเทีย่วก็คอืความสวยงามและตัวอาคาร
ของโบสถเ์ป็นสชีมพใูหใ้หก้ารถา่ยรปูกับโบสถไ์มใ่ชเ่รือ่งน่าเบือ่อกีตอ่ไป 
หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นสนิคา้ผลติภณัฑ ์OTOP ของเมอืงดาลทั ใหท้า่นได ้
เลอืกซือ้ของฝากเชน่ ชา ขนม ธัญพชื ตา่งๆเป็นตน้ 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (4) 
พกัที ่ RIVER PRINCE หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
 

วนัที ่3 ฟารม์เลีย้งชะมด-จตัรุสัลามเวยีน-สนามบนิเลยีนเคอืง-สวุรรณภมู ิ
เชา้           บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

จากนัน้น าท่านชม ฟารม์เลีย้งชะมด (CIVET FARM) ท่านจะไดพ้บกับชะมดตัวเป็นๆ 
หลากสายพันธุ ์ชมเมล็ดกาแฟ วธิกีารผลติ และขัน้ตอนการชงกาแฟชะมด ใหท้่านไดซ้ือ้
กาแฟคั่วสดๆ และน่ังชมิท่ามกลางบรรยากาศทีโ่อบลอ้มไปดว้ยธรรมชาต ิท่านยังสามารถ
ใหอ้าหาร และถา่ยรปูกับชะมดไดอ้กีดว้ย จากนัน้น าทา่นถา่ยรปูเช็คอนิ ณ จตัรุสัลามเวยีน 
ลานคนเดนิทีม่พีืน้ทีร่วม 72,000 ตารางเมตร เป็นศนูยก์ลางของวยัรุน่หรอืจุดนัดพบของคน
เวยีดนามทีจ่ะมาท ากจิกรรมตา่งๆร่วมกัน จุดเดน่ของลานแหง่นี้คอืมสีถาปัตยกรรมเดน่ ๆ 2 
อย่างคอื The Giant Wild Sunflowers ตัง้ตระหง่านอยู่ โดยสรา้งเป็นโดมดอก
ทานตะวัน โดยดา้นลา่งจะมหีา้ง BIG C เปิดใหบ้รกิารอยู่ และโดมทีส่องคอื The Giant  
Artichoke  สรา้งเป็นโดมดอกอารต์กิโชคซึง่เป็นดอกไมป้ระจ าเมอืงดาลัด ภายในจะเป็น
รา้นกาแฟน่ารักๆทีม่ชี ือ่วา่ Doha Café และท่านยังสามารถมองเห็นทะเลสาบซวนฮวาง 
ไดจ้ากมมุนีอ้กีดว้ย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูส่นามบนิ เพือ่เดนิทางกลับประเทศ
ไทย *บรกิารขนมปงัเวยีดนามใหท้กุทา่นทีส่นามบนิ ทา่นละ 1 ชิน้ 

13.40 น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ VIETJET AIR (VZ) เทีย่วบนิที ่
VZ941 

15.25  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทับใจ 

 
(โปรดอา่นรายละเอยีดใหค้รบถว้นกอ่นท าการจอง) 
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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 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว  

03-05 เมษายน 2566 9,999 9,999 3,000 

05-07 เมษายน 2566 12,999 12,999 3,000 

07-09 เมษายน 2566 12,999 12,999 3,000 

10-12 เมษายน 2566 12,999 12,999 3,000 

12-14 เมษายน 2566 15,999 15,999 4,500 

14-16 เมษายน 2566 16,999 16,999 4,500 

17-19 เมษายน 2566 9,999 9,999 3,000 

19-21 เมษายน 2566 9,999 9,999 3,000 

21-23 เมษายน 2566 11,999 11,999 3,000 

24-26 เมษายน 2566 9,999 9,999 3,000 

26-28 เมษายน 2566 9,999 9,999 3,000 

28-30 เมษายน 2566 13,999 13,999 4,500 

01-03 พฤษภาคม 2566 13,999 13,999 4,500 

03-05 พฤษภาคม 2566 13,999 13,999 4,500 

08-10 พฤษภาคม 2566 9,999 9,999 3,000 

10-12 พฤษภาคม 2566 9,999 9,999 3,000 

12-14 พฤษภาคม 2566 10,999 10,999 3,000 

15-17  พฤษภาคม 2566 9,999 9,999 3,000 

17-19 พฤษภาคม 2566 9,999 9,999 3,000 

22-24 พฤษภาคม 2566 9,999 9,999 3,000 

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

ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่  
ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  

ทา่นละ 1,200 บาท/ทรปิ/ทา่น 
สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
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24-26 พฤษภาคม 2566 9,999 9,999 3,000 

26-28 พฤษภาคม 2566 10,999 10,999 3,000 

29-31 พฤษภาคม 2566 9,999 9,999 3,000 

31พฤษภาคม-02 มถินุายน 2566 10,999 10,999 3,000 

05-07 มถินุายน 2566 11,999 11,999 3,000 

07-09 มถินุายน 2566 9,999 9,999 3,000 

09-11 มถินุายน 2566 10,999 10,999 3,000 

12-14 มถินุายน 2566 9,999 9,999 3,000 

14-16 มถินุายน 2566 9,999 9,999 3,000 

19-21 มถินุายน 2566 9,999 9,999 3,000 

21-23 มถินุายน 2566 9,999 9,999 3,000 

23-25 มถินุายน 2566 10,999 10,999 3,000 

26-28 มถินุายน 2566 9,999 9,999 3,000 

28-30 มถินุายน 2566 9,999 9,999 3,000 

03-05 กรกฎาคม 2566 9,999 9,999 3,000 

05-07 กรกฎาคม 2566 9,999 9,999 3,000 

07-09 กรกฎาคม 2566 10,999 10,999 3,000 

10-12 กรกฎาคม 2566 9,999 9,999 3,000 

12-14 กรกฎาคม 2566 9,999 9,999 3,000 

14-16 กรกฎาคม 2566 10,999 10,999 3,000 

17-19 กรกฎาคม 2566 9,999 9,999 3,000 

19-21 กรกฎาคม 2566 9,999 9,999 3,000 

24-26 กรกฎาคม 2566 9,999 9,999 3,000 

26-28 กรกฎาคม 2566 12,999 12,999 3,000 

28-30 กรกฎาคม 2566 14,999 14,999 4,500 

31 กรกฎาคม-2 สงิหาคม 2566 14,999 14,999 4,500 

02-04 สงิหาคม 2566 12,999 12,999 3,000 

07-09 สงิหาคม 2566 11,999 11,999 3,000 

09-11 สงิหาคม 2566 10,999 10,999 3,000 

11-13 สงิหาคม 2566 14,999 14,999 4,500 

14-16 สงิหาคม 2566 12,999 12,999 3,000 

16-18 สงิหาคม 2566 11,999 11,999 3,000 

18-20 สงิหาคม 2566 12,999 12,999 3,000 

21-23 สงิหาคม 2566 10,999 10,999 3,000 

23-25 สงิหาคม 2566 10,999 10,999 3,000 

25-27 สงิหาคม 2566 11,999 11,999 3,000 

28-30 สงิหาคม 2566 10,999 10,999 3,000 

30 สงิหาคม-01 กนัยายน 2566 10,999 10,999 3,000 

01-03 กนัยายน 2566 11,999 11,999 3,000 
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04-06 กนัยายน 2566 10,999 10,999 3,000 

06-08 กนัยายน 2566 10,999 10,999 3,000 

08-10 กนัยายน 2566 11,999 11,999 3,000 

11-13 กนัยายน 2566 10,999 10,999 3,000 

13-15 กนัยายน 2566 10,999 10,999 3,000 

15-17 กนัยายน 2566 11,999 11,999 3,000 

18-20 กนัยายน 2566 10,999 10,999 3,000 

20-22 กนัยายน 2566 10,999 10,999 3,000 

22-24 กนัยายน 2566 11,999 11,999 3,000 

25-27 กนัยายน 2566 10,999 10,999 3,000 

27-29 กนัยายน 2566 10,999 10,999 3,000 

29 กนัยายน-01 ตลุาคม 2566 12,999 12,999 3,000 

02-04 ตลุาคม 2566 11,999 11,999 3,000 

04-06 ตลุาคม 2566 12,999 12,999 3,000 

06-08 ตลุาคม 2566 13,999 13,999 4,500 

09-11 ตลุาคม 2566 11,999 11,999 3,000 

11-13 ตลุาคม 2566 13,999 13,999 4,500 

13-15 ตลุาคม 2566 15,999 15,999 4,500 

16-18 ตลุาคม 2566 14,999 14,999 4,500 

18-20 ตลุาคม 2566 14,999 14,999 4,500 

23-25 ตลุาคม 2566 14,999 14,999 4,500 

25-27 ตลุาคม 2566 13,999 13,999 4,500 

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

ราคาเด็กทารก อายตุ า่กวา่ 2 ปี 4,900 บาท 

ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 
ไมม่รีาคาเด็ก และไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้ 

ราคา 9,999 และราคา 10,999 ไมม่รีาคาจอยแลนด ์ 

เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารไป-กลับ ตามรายการทีร่ะบ ุ(รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และธรรมเนยีมเชือ้เพลงิ) 
 คา่สมัภาระน ้าหนักท่านละ 20 กก. / ถอืขึน้เครือ่ง 7 กก. 
 คา่โรงแรมทีพั่กหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่วระหวา่งการเดนิทางวงเงนิประกันทา่นละ 1,000,000 

บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ **คา่ประกันอบุตัเิหตแุละคา่รักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีที่
ไดรั้บอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตัวและไมคุ่ม้ครองโรค
ประจ าตัวของผูเ้ดนิทาง 
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อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกี

ครัง้ (เนื่องจากทางเวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ี่
ประสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศเวยีดนามไมเ่กนิ 30 วนั) 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับชาวตา่งชาต ิทีไ่ม่ไดรั้บการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศ
เวยีดนาม 

 คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกโปรแกรมขายไปแลว้ 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืรายการทัวร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศัพท ์

ฯลฯ 
 คา่ปรับส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด  
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  
 ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่, คนขับรถ, 1,200 บาท/ท่าน/ทรปิ  คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึ

พอใจของทา่น 

 
เง ือ่นไขการออกเดนิทาง 

ในแตล่ะเสน้ทางจะมกีารก าหนดผูเ้ดนิทางขัน้ต ่าของการออกเดนิทาง โดยในทัวรน์ี้ ก าหนดใหม้ี
ผูเ้ดนิทางขัน้ต ่า 15 ท่าน หากมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึทีก่ าหนด บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิม่ค่า
ทัวร ์หรอื เลือ่นการเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากทา่นมไีฟลท์บนิภายในประเทศแตม่ไิด ้
แจง้ใหเ้ราทราบล่วงหนา้ก่อนทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ ดังนั้นกรุณาสอบถาม
ยนืยันการออกเดนิทางกอ่นจองไฟลบ์นิภายในประเทศทกุครัง้ 
 

 หากกรุ๊ปคอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 
หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางแลว้นั้น ท่านจะไม่สามารถเลื่อนการเดนิทางได ้ไม่ว่าจะเกิด
เหตุการณ์ใดๆ ตอ่ท่านก็ตาม อันเนื่องมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ประกอบจากตัวเลขการ
จองการเดนิทางของทา่น หากทา่นถอนตัวออก ท าใหก้รุ๊ปมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจท าให ้
กรุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้ดังนัน้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิม์อินุญาตใหเ้ลือ่นวันเดนิทาง
ใดๆ ไดทั้ง้ส ิน้และเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดตามจ านวนเงนิของราคาทัวร ์ 
 

 การช าระเงนิหมายถงึการยนืยันจ านวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรับเปลีย่นได ้  
การช าระเงนิเขา้มานัน้ หมายถงึท่านไดย้อมรับขอ้เสนอและยนืยันจ านวนตามทีท่่านไดจ้องเขา้
มา หากท่านช าระเงนิเขา้มาแลว้จะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงจ านวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมี
ความจ าเป็นจะตอ้งเปลี่ยนแปลงท่านจะยนิยอมใหท้างบริษัทฯ คิดค่าใชจ้่ายที่ทางบริษัท
เสยีหาย รวมถงึคา่เสยีเวลาในการขาย อยา่งนอ้ยทีส่ดุเทา่จ านวนเงนิมัดจ า ทัง้นีทั้ง้นัน้ใหเ้ป็นไป
ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯ  
 

เง ือ่นไขการจอง การส ารองทีน่ ัง่ และการช าระเงนิ 
 กรุณาเตรยีมเงนิมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 2-3 

วัน กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่
ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 การช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ท่านควร
จัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของ
คา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 เมือ่ท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและ
ขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมดนีแ้ลว้ 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ั่ง ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งส าเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) [หากไม่ส่งส าเนา
หนังสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบค่าเสยีหายอันเกดิ
จากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิทัง้ส ิน้ 

 หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่อ่น
ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 
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 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรค
ประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน 
ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทาง
เป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ (แต่
สามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

 หากมีการยกเลกิการเดนิทางโดยไม่ใช่ความผดิของบรษัิททัวร์ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่
รับผดิชอบ และไม่คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ เช่น สถานทูต
ปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่ง
นอ้ย 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่สว่น
ใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่
กับชว่งพเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรุณาสอบถามกับ
เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

หมายเหต ุ
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊

ไดอ้ย่างนอ้ย 25 ทา่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้
ตอ้งการ 

 ในกรณีทา่นเดนิทางมาถงึสถานทีนั่ดพบชา้กวา่เวลานัดหมายเกนิกวา่ 1 ชั่วโมง ดว้ยเหตอุันใดก็
ตามแต่ ทางบรษัิทฯจะถือว่าท่านสละสทิธกิารเดนิทาง และไม่ตดิใจเรียกรอ้งขอเงนิคืนใดๆ 
ทัง้ส ิน้  

 ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ หากทา่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมว่า่จะดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม 
ไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัเดนิทางหรอืคนืเงนิได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตุ
ตา่งๆ  

 รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารอง
โรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึง่อาจจะ
ปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพัก
ส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้
ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่
เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพัก
เดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

 บรกิารน ้าดืม่ทา่นวนัละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วนั 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็น
สุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรั้บ
บาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิัยบางประการ เชน่ การ
ลา่ชา้จากสายการบนิ การปิดดา่นเขา้-ออกเมอืง การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ 
เป็นตน้ 

 หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไมค่รบ อาท ิไม่เทีย่วในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ 
เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบรษัิทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทสแบบเหมาขาด
กอ่นออกเดนิทางแลว้  

 หากเกดิทรัพยส์นิสญูหายจากการโจรกรรมหรือเกดิอุบัตเิหตุสญูหายทีเ่กดิจากความประมาณ
ของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธคิวามรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้   

 หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดอืน บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบหากอายเุหลอื
ไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่
วา่เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 
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*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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