
 

 
 
 

 
  



 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิเลยีงเคอืง – เมอืงดาลดั – น ัง่รถรางโลเลอรโ์คสเตอร ์– น า้ตกดาตนัลา – ซนันี่

ฟารม์ – บนัไดสวรรค ์– กะเชา้ไฟฟ้าชมเมอืง – วดัต ัก๊ล ัม้ – ตลาดดาลดัไนทม์ารเ์ก็ต  

 

08.00  พรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม  ิชัน้ 4 เคาน์เตอร์สายการบนิ THAIVIETJET AIR (VZ) โดยมีเจา้หนา้ที่ของ
บรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

 
* ใชเ้วลาบนิประมาณ 1 ช ัว่โมง 40 นาท ีสายการบนิไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง * 

 
11.10  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดาลดั ประเทศเวยีดนามโดยเทีย่วบนิ VZ940   

12.55  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานเลยีงเคอืง LIEN KHUONG เมืองดาลัดประเทศเวยีดนาม หลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืง 
เมอืงดาลัทเป็นเมอืงทีแ่สนโรแมนตกิ ซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็น หุบเขาแห่งความรัก สัมผัสบรรยากาศทีแ่สนโรแมนตกิ โอบลอ้มไป

ดว้ยขุนเขา แมกไมน้านาพันธ ์และทะเลสาบ ดว้ยเนนิเขาเขยีวขจสีลับซับซอ้น ทะเลสาบในสายหมอกบางๆและป่าสนอัน

หอมกรุ่นดาลัทไดช้ือ่วา่เป็นแหลง่ท่องเทีย่วทีโ่รแมนตกิทีส่ดุในเวยีดนาม มอีณุหภมูติลอดทัง้ปี 15-25 องศา 
 

 
 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงดาลดั หลังจากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ น า้ตกดาตนัลา DATANLA ซึง่เป็นน ้าตกในเมืองดาลัดที่

สวยงาม ท่านสามารถเก็บภาพประทับใจไดห้ลายมุมภายในบรเิวณน ้าตก มีรา้นคา้กาแฟเล็ก ใหท้่านไดน่ั้งชลิๆจิบกาแฟ 
พักผอ่นชมบรรยากาศธรรมชาตโิดยรอบ  

 



 

 
 
และพเิศษสดุทุกท่านจะได ้น ัง่รถรางโรลเลอรโ์คสเตอร ์ROLLER COASTER ลงไปชมน ้าตก ผ่านหุบเขา และป่าไม่เขยีว

ขจ ีทา่นจะไดร้ับประสบการณ์แปลกใหม่ทีไ่ม่ควรพลาด รถรางสามารถน่ังได ้1-2 ทา่น ตอ่คัน 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัคาคาร  

 

 
 
หลังจากนัน้น าท่านสู ่ซนันี ่ฟารม์ เป็นฟารม์ดอกไม ้และคาเฟ่ ส าหรับท่านทีช่ ืน่ชอบกาแฟ หรอืเครือ่งดืม่ต่างๆ ทีฟ่ารม์แห่ง

นี้ก็จะมบีรกิารจ าหน่ายแกท่า่น นอกจากสวนดอกไม ้และคาเฟ่แลว้ อกีหนึง่จุดไฮไลทนั์น้ก็คอื บนัไดลอยฟ้า เป็นบันไดทีย่ืน่



 
สงูขึน้ไปบนฟ้า เมือ่ท่านถ่ายรูปจะราวกับว่าท่านก าลังจะเดนิขึน้บนกอ้นเมฆเลยก็ว่าได ้และววิดา้นบนท่านก็จะไดส้ัมผัสกับ

บรรยากาศธรรมของเมอืงดาลัดทีเ่ต็มไปดว้ยภเูขารายลอ้มทา่น อัดแน่นไปดว้ยธรรมชาตสิเีขยีว  

 

 
 

จากนัน้น าท่าน น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า ชมววิเมอืงดาลัทจากทีสู่งขึน้ไปเพื่อเขา้ชม วดัต ัก๊ลมั วัดพุทธในนกิายเซน แบบญี่ปุ่ น 

ตัง้อยู่บนเทอืกเขาเฟืองฮว่าง ภายในวัดมสีิง่กอ่สรา้งที่สวยงาม สะอาด เป็นระเบยีบ ทัศนียภาพโดยรอบ ลอ้มรอบไปดว้ย
ดอกไมท้ี่ผลดิอกบานสะพรั่ง นับไดว้่าเป็นวหิารที่นิยมและงดงามที่สุดในเมืองดาลัด ดา้นหลังของวัดยังมี ศาลาพระแกว้

มรกต องคจ์ าลองทีม่าจากประเทศไทยมาประดษิฐาน ณ วัดแหง่นี้ 

 
 



 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

 

หลังจากรับประทานอาหารน าท่านเดนิเล่นตลาดกลางคนื ไนท ์มารเ์ก็ต (NIGHT MARKET) เมอืงดาลัด ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้
พืน้เมอืง ของทีร่ะลกึ และชมิอาหารพืน้เมอืงตามอัธยาศัย สนิคา้ทีเ่ป็นทีน่ยิมอยา่งมากนัน้คอืเครือ่งนุ่งหม่กันหนาว ไหมพรมเป้นตน้ 

 
พกัที ่ LA SAPIENTTE HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง เมอืงดาลดั – สวนดอกไฮเดรนเยยี – สวนดอกไมเ้มอืงหนาว – พระราชวงัฤดูรอ้น – หมู่บา้นดนิเหนยีว – 

เมอืงญาจาง – ญาจางไนทม์ารเ์ก็ต  

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 
น าท่านเดนิทางสู ่สวนดอกไฮเดรนเยยี เป็นสวนดอกไมท้ีม่ดีอกไฮเดรนเยียสสีันสวยสดใสเบ่งบานสะพรั่งไปท่ัวสวน และ

เป็นอกีหนึง่สัญญาลักษณ์ของเมืองดาลัดที่ดงึดูดนักท่องเที่ยวทีม่าเยือนเมืองแห่งนี้ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการเก็บภาพ
ความสวยงามนี่ไวเ้ป็นทีร่ะลกึอย่างเต็มอิม่ 

 

 
 

น าทา่นเทีย่วชม สวนดอกไมเ้มอืงหนาว หรอื DALAT FLOWER GRADENS  ดาลัดไดร้ับการขนานนามใหเ้ป็นเมืองแห่ง

ดอกไม ้ที่นี่จงึมีดอกไมบ้านสะพรั่งไปท่ัวเมืองตลอดทัง้ปี และหากตอ้งการที่จะเห็นพรรณไมข้องดาลัดก็จะตอ้งไป สวน
ดอกไมเ้มอืงหนาว ทีไ่ดท้ าการรวบรวมไวอ้ย่างมากมายทัง้ไมด้อก ไมป้ระดับ ไมต้น้ และกลว้ยไม ้ทีม่มีากมาย 

 



 

 
 
 จากนัน้เดนิทางสู ่พระราชวงัฤดรูอ้น ของจักรพรรดเิบา๋ได ่ซึง่เป็นจักรพรรดอิงคส์ดุทา้ยของเวยีดนาม ซึง่สถานทีแ่ห่งนี้เป็น

พระราชวังสดุทา้ย ทีส่รา้งขึน้ในสมัยเลอืงอ านาจของฝรั่งเศส กอ่นทีจ่ะเกดิสงครามเวยีดนาม จงึท าใหจ้ักรพรรดเิบ๋าได่ตอ้ง

ยา้ยไปอยูท่ีฝ่รั่งเศส แลว้ไมก่ลับมาเหยยีบแผน่ดนิบา้นเกดิอกีเลย 
 

 
  

 
 



 

 
  
 น าท่านชม หมู่บา้นดนิเหนยีว Clay Pot Village หมู่บา้นดนิเหนียวที่ถูกบันทกึในกนิเนสบุ๊กสถาปัตยกรรมที่สรา้ง จากดนิ

เหนียวกลางป่าเป็นเรือ่งราวเกีย่วกับทีม่าของดาลัด ผลงานทีโ่ดด่เดน่ทีส่ดุคอืบา้นดนิเหนียวทีส่รา้งบนพืน้ที ่90 ตารางเมตร  

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัคาคาร 

 
 หลังจากนัน้น าท่านเดนิทาสู ่เมอืงญาจาง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม.)“หยกเขยีวแห่งประเทศเวยีดนาม” ระหว่างทาง

ทา่นไดช้มววิทวิทัศน์ทีส่วยงามของประเทศเวยีดนาม เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทางทะเล อยูใ่นจังหวัดคัญ้ฮหว่า ประเทศเวยีดนาม 

มีชายหาดและทะเลที่เหมาะแก่การด าน ้า ชือ่ญาจาง คนมักอ่านเป็น นาตรัง หรือ หน่าตรัง เพราะเขา้ใจว่าตัวเขียนเป็น
ภาษาอังกฤษ แต่ทีจ่รงิเป็นภาษาเวยีดนาม บรเิวณเมอืงเคยเป็นสว่นของอาณาจักรจ าปา ซึง่มหีลักฐานเป็นปราสาทหนิแบบ

จามที่หลงเหลอือยู่ เป็นเมืองที่มีรายไดห้ลักจากการท่องเที่ยว มีสถานพักตากอากาศที่ตดิอันดับ 1 ใน 12 สถานพักตาก
อากาศรมิหาดทีห่รูทีส่ดุในโลก 

 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
 

 หลังรับประมานอาหารน าท่านไปชอ้ปป้ิง ญาจางไนทม์ารเ์ก็ต เป็นตลาดพืน้เมอืง ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิดืม่ด ่าชอ้ปป้ิง ทาม
กลางบรรยากาศของเมอืงญาจาง 

 
พกัที ่ NAGAR NHA TRANG HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 
 

 
 

 

 



 

วนัทีส่าม เมอืงญาจาง – วดัลองเซนิ – วดัโพนากาจาม – เจดยีโ์พนากา – โบสถป์ราสาทหนิ – เมอืงมยุเน ่– ล าธารนางฟ้า 

– ทะเลทรายขาว (B/L/D) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
 

 น าท่านชม วดัลองเซนิ ใหท้่านไดส้ักการะองคพ์ระหยกสขีาว ทีซ่ ึง่เป็นองคพ์ระที่ใหญ่ที่สุดของเมืองญาตราง ตัง้เด่นเป็น

สง่าอยูบ่นเชงิเขา 
 

 
 

 น าทา่นชม วดัโพนากาจาม (PO NAGAR CHAM) ถกูสรา้งขึน้ระหว่างศตวรรษที ่8 ถงึ 11 โดยชาวจามผูเ้คยครองทีร่าบทาง
ตอนกลางของเวยีดนาม ชาวจามซึง่เป็นชาวฮนิดูมีตน้ก าเนิดมาจากภาษาสันสกฤต พวกเขามชีือ่เสยีงในดา้นทักษะในการ

ประตมิากรรมและสถาปัตยกรรมและทิง้มรดกของสิง่ประดษิฐแ์ละการตัง้ถิน่ฐานของพระวหิารไมเ่พยีง แตใ่นเวยีดนามเท่านัน้ 

แต่ยังรวมถงึกัมพูชาและไทย เจดยีโ์พนากา ถูกสรา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิกเ่ทพธดิา Po Nagar แปลว่า "แม่ของประเทศ" ซึง่
เป็นผูส้อนทักษะการท านาและการทอผา้แกช่าวจาม หอคอยเป็นโครงสรา้งอฐิสแีดงรูปสีเ่หลีย่มจัตรุัสพรอ้มกรอบรองรับทีย่ืน่

ออกและหลังคาเรยีว 
 



 

 
 

 
  

 น าท่านชม โบสถป์ราสาทหนิ เป็นโบสถท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในเมอืงญาจาง ตัง้อยู่บนยอดเขาสงูที่สามารถมองเห็นสถานีรถไฟญา
จาง ถกูสรา้งขึน้ในสไตลโ์กธคิของฝรั่งเศสโดย PRIEST LOUIS VALLET ในชว่งตน้ศตวรรษที ่19  

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัคาคาร  



 
 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงมุยเน่ มรีะยะทางประมาณ 200 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมงครึง่) ตัง้อยู่ชายฝ่ัง

ทะเลของจังหวัดบิญ่ถ่วน BINH THUAN ในภูมภิาคใต ้ของประเทศเวยีดนาม เป็นเมืองตากอากาศชายทะเลในจังหวัดบิ่
ญถว่นทางภาคตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศเวยีดนาม ตัง้อยูใ่กลกั้บฟานเทีย้ต เมอืงหลักของจังหวัด 

 

 
 
น าท่านเดนิทางสู ่ล าธารนางฟ้า หรอืภาษาอักฤษเรียกว่า FAIRY STREAM มลีักษณะคลา้ยแพะเมืองผหีรือเสาหนินา

นอ้ยของเมอืงไทย แตแ่ปลกตรงทีม่ลี าธารระหวา่งกลาง ใหท้า่นไดถ้อดรองเทา้เดนิลุยทรายทีผ่สมผสานกับน ้าในล าธารให ้

ความรูส้กึผอ่นคลาย และเพลดิเพลนิ ไดส้มัผัสบรรยากาศววิสวยๆของธรรมชาตสิองขา้งทาง 
 

 



 
 

 น าท่านเดนิทางสู ่ทะเลทรายขาว กองภูเขาทรายสขีาวสุดขอบฟ้าเหมือนทะเลทราย ซาฮารา ใหท้่านไดอ้สิระกับการ

ถา่ยรูปหรอืเลอืกใชบ้รกิารกจิกรรมจากรถจิ๊บแลว้ยังมบีรกิารกจิกรรมอืน่ๆซึง่ไมร่วมอยูใ่นรายการทัวร ์อาท ิขับรถเอทวีตีะลุย
ทะเลทราย สไลเดอรบ์อรด์ (ไมร่วมคา่กจิกรรมรถจิบ๊ ราคาคนัละประมาณ 1,500 บาท น ัง่ได ้4-5 ทา่น) 

 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

 
พกัที ่ TIEN DAT HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงมยุเน ่– เมอืงโฮจมินิห ์– โบสถน์อรท์เธอรด์าม – ไปรษณียก์ลาง – ตลาดเบน๋ถ ัน่ – สนามบนิเตนิเซนิเญิต้ – 

สนามบนิสุวรรณภูม ิ– กรงุเทพฯ  

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 
 หลังรับประมานอาหารเชา้น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงโฮจมินิห ์ไซง่่อนในอดตีเคยเป็นเมอืงในการปกครองของเขมรมาก่อน

เรยีกวา่ ไพรนคร ตอ่มาเมือ่เวยีดนามเขา้มายดึครองดนิแดนนี้ จงึไดเ้ปลีย่นชือ่เมอืงเป็นภาษาเวยีดนามว่า ยาดิง่ (ซาดิง่) และ
ต่อมาเปลีย่นชือ่ว่า ไซ่ง่อน กาลเวลาหลายรอ้ยปีต่อมาอีก เมื่อแยกประเทศเวยีดนาม ออกเป็นสองส่วน ไซ่ง่อนเป็นเมือง

หลวงของเวยีดนามใต ้เมือ่เวยีดนามเหนือยดึไดจ้งึเปลีย่นชือ่เป็น นครโฮจมินิห ์ตามชือ่ผูน้ าเวยีดมนิห ์คอื โฮจมินิห ์

 

 
 
 น าทา่นชม โบสถน์อรท์เทอดาม ใชเ้ป็นหอสวดมนตส์ าหรับชาวเวยีดนามและชาวต่างประเทศทีเ่ป็นครสิตศ์าสนกิชน ทัง้นี้ มี

ทัง้ผูท้ีม่าท่องเทีย่วหรอืไดเ้ดนิทางมาท างานในเวยีดนามอกีดว้ย โบสถ ์ฯ ไดอ้อกแบบมาจากประเทศฝรั่งเศสและเริม่ท าการ
กอ่สรา้งเมือ่วันที ่7 เดอืนตลุาคม พ.ศ. 2420 แลว้เสร็จเมือ่วันที ่11 เดอืนพ.ศ. 2423 เมษายน ความยาวของโบสถ ์133 เมตร 

กวา้ง 35 เมตร และสงู 21 เมตร เฉพาะหอระฆังทัง้สองหอทีอ่ยูห่นา้โบสถนั์น้ต่างสงูถงึ 57 เมตร คา่ใชจ่้ายในขณะนัน้เป็นเงนิ

ฝรั่งทัง้หมด 2.5 ลา้น โบสถ ์ฯ แหง่นี้ถอืเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกทีส่วยงามยิง่ในนครโฮจมินิหอ์กีแหง่ 
 



 

 
 
 น าท่านชม ไปรษณียก์ลาง ทียั่งคงความงดงามตามสถาปัตยกรรมดัง้เดมิ ท่านสามารถสง่ไปรษณียก์ลับมายังประเทศไทย

เพือ่เป็นของทีล่ะลกึได ้

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัคาคาร พเิศษ...เมนูบฟุเฟ่ตอ์าหารเวยีดนาม  

 

 
 



 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ตลาดเบ๋นถ ัน่ ซึง่ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงโอจมินิห ์เป็นตลาดทีม่ขีนาดใหญ่และมอีายเุกอืบรอ้ยปี ทีน่ี้มี

สนิคา้สารพัดชนดิทัง้สนิคา้พืน้เมอืง สนิคา้น าเขา้ของทีร่ะลกึ อาหาร เครือ่งดืม่ ตา่งๆ 

 
 ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิเตนิเซนิเญิต้ 

17.35  น าทา่นเดนิทางกลับ สูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่VJ805 
19.05  ถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 

 
หากท่านทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้ก่อนท าการออกต ัว๋เนือ่งจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

 ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ชบ้รกิาร  
 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

ราคาผูใ้หญ ่/ เด็ก 

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาทวัร ์

ไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 

07 – 10 พฤษภาคม 2563 11,999 3,500 8,999 

04 – 07 มถินุายน 2563 11,999 3,500 8,999 

 
** บรกิารน า้ดืม่วนัละ 1 ขวดในวนัทีม่รีายการทอ่งเทีย่ว** 

**เด็กทารกอายุไมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) 3,900 บาท/ทา่น** 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 

การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่น
การเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 46 วันก่อนการเดนิทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบรษัิทจะไม่คืนมัดจ าไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทัง้สิน้ 

เพราะว่าทางบรษัิทไดท้ าการจ่ายค่าตั๋วไปใหกั้บการสายการบนิเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นก่อนการจองทัวร์ทุกครัง้ เพือ่

ประโยชนแ์กต่ัวทา่นเอง  
 

กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด เนือ่งจาก
ทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นที่

เหลอื กรณุาช าระ 30 วนักอ่นการเดนิทาง  
 

หมายเหต ุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 2. คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น   คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 



 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 
 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 1500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 
 

1. นกัทอ่งเทีย่วตอ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาท/ตอ่ทา่น เพือ่ส ารองทีน่ ัง่  

2. นักท่องเทีย่วตอ้งช าระเงนิค่าบรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน กรณีนักท่องเทีย่วไม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิ
ไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวร์
นัน้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี

นัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 
 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเที่ยว(ผูม้ีชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร 

ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่ว (ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็น
เอกสารการขอรับเงนิคนืที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐาน

ประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมี
เงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 46 วัน ขึน้ไป คืนเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารที่ช าระแลว้ ** ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบั
วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั ** 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 31-45 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 1-30 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
 

** หมายเหตุ: คา่ใชจ้า่ยทีจ่่ายจรงิของผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่ว ไดแ้ก ่คา่ธรรมเนยีมการขอวซี่า คา่มดัจ าของบตัรโดยสาร
เครือ่งบนิ คา่ทีพ่กั คา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ **  

 

3. การเดนิทางที่ตอ้งการันตมีัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบนิ 
หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี

นัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหกั้บ
นักทอ่งเทีย่วทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับ

ประเทศที่มีวซี่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยนิดทีี่จะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าที่ทาง
บรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 



 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่หนังสอืเดนิทาง 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วมไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหกั้บทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ
เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบัุตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 

ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครื่องบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่า

ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลด
ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนื้อสตัว ์ไสก้รอกฯ 
เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก 

 
 

 


