
 

PVN47-VZ ทวัรเ์วียดนาม เวียดนามใต-้ดาลทั-

มุยเน่ 4วนั VZ (พกัดาลทั 2คืน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เวยีดนามใต ้ดาลทั-มยุเน ่4วนั 3คนื 
เมอืงตากอากาศดาลทั เมอืงทีม่อีากาศเย็นตลอดท ัง้ปี 

(พกัหร ุ4 ดาว ทีเ่มอืงดาลทั 2คนื) 

เมอืงแหง่การพกัผอ่นรมิทะเล & ทะเลทราย มยุเน ่



 

รวมคา่รถจิป๊ตะลยุทะเลทราย มยุเน ่
 

แถมฟร ี!!! กระเป๋าชอปป้ิงสดุเก ๋พบัเก็บได ้จขุองไดเ้ยอะ + หมวกแกป๊ 
 

หมายเหต ุ
หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ  เพือ่บนิไปและกลบัจากกรงุเทพฯ  กรณุา
สอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นทําการจองและขอความกรณุาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิ

ประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ  
ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ  การลา่ชา้ของสายการบนิ  การยุบเทีย่วบิ นรวมกนั  ตารางการเดนิทางมี

การเปลีย่นแปลง  ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการ
บนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั  ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี้  อยูเ่หนอืการ
ควบคมุของบรษิทัฯ  บรษิทัฯ  ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผ ิ ดชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ  ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ 

จะคอนเฟิรม์กรุป้ ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 

 
วนัที ่1  กรุงเทพ(สวุรรณภูม)ิ-ดาลทั-ฟานเทยีต-มยุเน ่

08.30 น. คณะพรอ้มกัน  ณ อาคารผูโ้ดยสาร ขาออกระหวา่งประเทศ  สนามบนิ สุวรรณภูม ิ

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ  Viet Jet Air พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ  คอยใหก้ารตอ้นรับและ
อํานวยความสะดวก 

11.10 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงดาลทั  ประเทศ เวยีดนาม  โดยสายบนิ  Viet Jet Air เทีย่วบนิที่  
VZ940 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง) 

12.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงดาลทั หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้  

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั (เมนูเฝอเวยีดนาม) 

 
นําทา่นเดนิทางสู่  เมอืงมยุเน่  ในจังหวัด  ฟานเทยีต  เป็นเมอืงชายทะเลตากอากาศและ
แหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่คีวามสวยงามและมชีือ่เสยีงทางภาคใตข้องเวยีดนาม  ระหวา่งการเดนิ

ทางผา่นชมธรรมชาตแิละวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวเวยีดนาม  นําทา่นสมัผัสอากาศ
บรสิทุธิ ์ณ ทา่เรอืมยุเน ่ทีอ่บอวนไปดว้ยบรรยากาศแบบชาวประมงเวยีดนามแท ้ๆ  ซึง่กลับ

เขา้ฝ่ังหลังออกหาปลาในยามคํ่าคนื  นําทา่นชม  ทะเลทรายแดง  ทีเ่กดิจากการรวมตัวกัน
ของทรายสชีมพแูดงจนเป็นลานทรายกวา้งทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงมยุเน่  

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

 
 

 
 

 
 
 

 
 

วนัที ่2  มยุเน-่ทะเลทรายขาวมยุเน-่ดาลทั-นํา้ตกดาทนัลา-พระราชวงัฤดรูอ้น 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําทา่นชม “แกรนดแ์คนยอ่นแหง่เวยีดนาม” ลําธาร FAIRY STREAM ทีเ่กดิจากการ
กัดเซาะของน้ําและลมเป็นลําธารลกึกวา่ 20 เมตร เปิดใหเ้ห็นชัน้ของดนิและทรายหลากสี  
ซึง่ทัง้หมดลว้นเกดิขึน้เองตามธรรมชาติ  นําทา่นสู ่ทะเลทรายขาว  กองเนนิภเูขาทรายสี

ขาวกระจา่งตากวา้งใหญส่ดุสายตา  มองไปทางไหนจะเห็นเพยีงผนืทรายและทอ้งฟ้า
เทา่นัน้ ไมไ่กลกันมแีหลง่น้ําจดื (โอเอซสิ) สําหรับใหนั้กทอ่งเทีย่วใชพั้กผอ่น  ถา่ยรปู และ



 

ชมววิ ทีท่า่นจะไดเ้พลดิเพลนิกับกจิกรรมหลากหลายไมว่า่จะเป็น  เชา่รถจี๊ป  หรอืรถ ATV 
ตะลยุเนนิทราย  หรอืสนุกสนานกับการเลน่แซนดด์นูลืน่ไถลจากจากเนนิทรายสงูกวา่  40 

เมตร  จากนัน้นําทา่นเดนิทา งกลับสู ่เมอืงดาลทั  เมอืงตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีงอันและโร
แมนตคิทีส่ดุและของเวยีดนามเนื่องจากตัง้อยูบ่นทีส่งูจากระดับน้ําทะเลประมาณ  1,500 
เมตร ทําใหอ้ากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปีแมก้ระทัง้ในฤดรูอ้น อณุหภมูเิฉลีย่ประมาณ  15-25 

องศาเซสเซยีส แวดลอ้มดว้ยขนุเขา ไร ่กาแฟ และสวนดอกไม ้อาคารบา้นเรอืนตา่งๆปลกู
สรา้งรปูแบบสถาปัตยกรรมฝรั่งเศส เนื่องจากในสมัยอาณานคิม Alexdra Yersin  ไดค้น้พบ

เมอืงดาลัด และเห็นวา่บรรยากาศคอ่นขา้งด ีทางฝรั่งเศสจงึได ้ เขา้มาพัฒนาและสรา้งเมอืง
ดาลัท เพือ่ใหเ้ป็นเมอืงตากอากาศสําหรับชาวฝรั่งเศส  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําทา่น น ัง่รถราง (Roller Coaster) ผา่นผนืป่าอันรม่รืน่เขยีวชอุม่ลงสูห่บุเขาเบือ้งลา่ง  
เพือ่ชมและสมัผัสกับความสวยงามของ  นํา้ตกดาทนัลา  (Thac Datanla) น้ําตกขนาด

ไมใ่หญม่ากแตม่ชีือ่เสยีง อกีหนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วยอดนยิมของดาลัดทีไ่มค่วรพลาด !! 
นําทา่นสู ่สถานกีระเชา้ไฟฟ้า เคเบลิคาร ์กระเชา้ไฟฟ้าแหง่นี้เป็นกระเชา้ไฟฟ้าทีท่ันสมัย

ทีส่ดุของประเทศเวยีดนาม และมคีวามปลอดภยัสงูทีส่ดุทา่นจะได ้ชมววิของเมอืงดาลัด ที่
มองเห็นได ้ทัง้เมอืง ทีต่ัง้อยูท่า่มกลางหบุเขาอันสวยงาม  นําทา่นชม วดัติก๊กลาม เป็นวัด

ทีส่รา้งอยูบ่นเนนิเขาเหนือ ทะเลสาบเตวยีนลาม  แวดลอ้มไปดว้ยใบไมด้อกไม ้  นานาพันธุ์ 
กับทวิสนทีย่นืตน้ตระหง่านปกคลมุทกุหบุเขา  จากนัน้นําทา่นชม  พระราชวงัฤดรูอ้น  
พระราชวังตากอากาศของกษัตรยิเ์บา๋ได๋  จักรพรรดิอ์งคส์ดุทา้ยของเวยีดนาม  ซึง่สถานที่

แหง่นี้เป็นพระราชวังสดุทา้ย  ทีส่รา้งขึน้ในสมัยเรอืงอํานาจของฝรั่งเศส  กอ่นทีจ่ะเกดิ
สงครามเวยีดนาม  แลว้ทําใหจั้กรพรรดิบ์า๋วไดต้อ้งลีภ้ยัไปอยูฝ่รั่งเศส  แลว้ไมไ่ดก้ลั บมา

เหยยีบผนืแผน่ดนิบา้นเกดิอกีเลย 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
  จากน่ันนําทา่นเดนิทางสูย่า่น ชอ้ปป้ิงตลาดไนทบ์ารซ์า่  ของเมอืงดาลัท ใหท้า่นไดเ้ลอืก

ซือ้สนิคา้ นานาชนดิ ตามอัธยาศัย 
พกัที ่La Sapinette Hotel, Dalat หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4ดาว 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

วนัที ่3  ดาลทั-สวนดอกไฮเดรนเยยี-บา้นเพีย้ง-วดัลงิเฟือก-โบสถไ์ก ่
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
  จากนัน้นําทา่นชม สวนดอกไฮเดรนเยยี ใหท้า่นอสิระชมความงามในทุง่ดอกไฮเดรนเยยี  

กับบรรยากาศเมอืงหนาวกลางหบุเขาดาลัท  อกีหนึง่จดุทีม่าเมอืงนี้แลว้ตอ้งแวะถา่ยรปู
สวยๆเช็คอนิ  นําทา่นเขา้ชม บา้นเพีย้น  (Crazy House) บา้นสไตลแ์ปลกๆทีอ่อกแบบ

โดยฝีมอืลกูสาวประธานาธบิดคีนที่  2 ของเวยีดนาม  ซึง่เรยีนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรัง่  
เศสโดยไดแ้รงบันดาลใจจากนยิายเรือ่งดัง “Alice in Wonderland” 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นชม  สถานรีถไฟดาลทั  เป็นสถานีรถไฟทีเ่กา่แก่  สรา้นขึน้โดยชาวฝรั่งเศสในชว่ง  
ศ.ศ.1932 เสน้ทางสายนี้มคีวามยาว 84 กม. สถานีมรีปูแบบสถาปัตยกรรมทีไ่มซ้ํ่ากันมสีาม

หลังคามกุ สถานีไดร้ับการยอมรับวา่เป็นวัฒนธรรมประจําชาตอิันเกา่แก่ ปัจจบุันเป็นสถานที่
ทอ่งเทีย่วของเมอืง ดาลัท  ใหท้า่นจะเก็บภาพสวยๆกับสถานีรถไฟเกา่  หัวรถจักรเดมิ  

จากนัน้นําทา่นชม วดัลงิเฟือก หรอื วดัมงักรทอง สรา้งเมือ่ปี ค.ศ.1950 สรา้งจากการนํา
กระเบือ้งเหลอืใชม้าทบุๆ มาใชป้ระดับสรา้งวัด  



 

จากนัน้นําทา่นไหว ้ เจา้แมก่วนอมิ  ทีศ่ักดิส์ทิธิ์  องค์เจา้แมก่วนอมิที่ ไดส้รา้งจากดอกไม ้
กระดาษ (ดอกกระดาษเป็นดอกไมช้นดิหนึง่ เหมอืนดอกบานไมรู่โ้รย เมือ่แหง้แลว้ลักษณะ

คลา้ยๆ กระดาษ) ชมเจดรีะฆงั ทีช่าวบา้นมคีวามเชือ่วา่  ถา้เขยีนชือ่ตดิไวท้ีร่ะฆงั  จะทําให ้
เรามชีือ่เสยีงและมคีวามสขุ  จากนัน้แวะถา่ยรปูดา้นนอกคูก่ับ โบสถไ์ก่ ทีต่ัง้อยูเ่นนิเขาใน
ยา่นใจกลางเมอืง เป็นเสมอืนสญัลักษณ์ประจําเมอืงดาลัท เป็นโบสถข์องชาวครสิตโ์ปแตส

แตนทเ์พยีงไมก่ีแ่หง่ในเวยีดนาม  มีความงดงามในการตกแตง่สไตลต์ะวันตกทําใหนั้ก
เดนิทางไมค่วรพลาดไปชม 

 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พรอ้มเสรฟิไวนด์าลทั 

พักที ่La Sapinette Hotel, Dalat หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4ดาว 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

   
 

วนัที ่4  ดาลทั-สวนดอกไม-้ฟารม์ชะมด-กรุงเทพ (สวุรรณภูม)ิ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําทา่นเดนิทางชม สวนดอกไมเ้มอืงหนาว ของเมอืง
ดาลัทสมัผัสดอกไมเ้มอืงหนาวทีอ่วดโฉม  รปูทรงและ
สสีนัแปลกตา  ซึง่เป็นสายพันธ์  มาจากยโุรปสมัผัสกับ

บรรยากาศทีแ่สนโรแ มนตกิ  นําทา่นชม  ฟารม์เลีย้ง
ชะมด  ดกูระบวนการผลติกาแฟจากขีช้ะมด  ทีข่ ึน้ชือ่

ของเมอืงดาลัท  ทัง้เอกลักษ์พรอ้มวธิกีารเลีย้งชะมด
หลากหลายสายพันธุอ์ยา่งใกลช้ดิ  และสามารถเลอืก

ซือ้ผลติภณัธก์าแฟขีช้ะมดกลับเป็นของฝากได ้  
จากนัน้นําทา่นเดนิทางไปสูส่นามบนิเมอืงดาลทั เพือ่
เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 

12.55 น. ออกเดนิทางจาก สนามบนิดาลัท  กลับกรงุเทพฯ  โดยสายบนิ  Viet Jet Air เทีย่วบนิที่  
VZ941 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง) 

15.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 
 

 
 



 

 

 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 3คนื 
01-04 ม.ค. 63 12,900 12,900 3,500 

02-05 ม.ค. 63 11,999 11,999 3,500 

16-19 ม.ค. 63 11,999 11,999 3,500 

17-20 ม.ค. 63 11,999 11,999 3,500 

18-21 ม.ค. 63 11,999 11,999 3,500 

25-28 ม.ค. 63 14,900 14,900 3,500 

30 ม.ค.-02 ก.พ. 63 12,900 12,900 3,500 

31 ม.ค.-03 ก.พ. 63 11,999 11,999 3,500 

01-04 ก.พ. 63 11,999 11,999 3,500 

06-09 ก.พ. 63 13,900 13,900 3,500 

07-10 ก.พ. 63 14,900 14,900 3,500 

08-11 ก.พ. 63 14,900 14,900 3,500 

13-16 ก.พ. 63 11,999 11,999 3,500 

14-17 ก.พ. 63 11,999 11,999 3,500 

15-18 ก.พ. 63 11,999 11,999 3,500 

20-23 ก.พ. 63 11,999 11,999 3,500 

21-24 ก.พ. 63 11,999 11,999 3,500 

22-25 ก.พ. 63 11,999 11,999 3,500 

27 ก.พ.-01 ม.ีค. 63 11,999 11,999 3,500 

28 ก.พ.-02 ม.ีค. 63 11,999 11,999 3,500 

29 ก.พ.-03 ม.ีค. 63 11,999 11,999 3,500 

05-08 ม.ีค. 63 11,999 11,999 3,500 

06-09 ม.ีค. 63 11,999 11,999 3,500 

 

สาํคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากชําระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะคํานงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 

 
 



 

07-10 ม.ีค. 63 11,999 11,999 3,500 

12-15 ม.ีค. 63 11,999 11,999 3,500 

13-16 ม.ีค. 63 11,999 11,999 3,500 

14-17 ม.ีค. 63 11,999 11,999 3,500 

19-22 ม.ีค. 63 11,999 11,999 3,500 

20-23 ม.ีค. 63 11,999 11,999 3,500 

21-24 ม.ีค. 63 11,999 11,999 3,500 

03-06 เม.ย. 63 13,900 13,900 4,000 

09-12 เม.ย. 63 13,900 13,900 4,000 

10-13 เม.ย. 63 13,900 13,900 4,000 

11-14 เม.ย. 63 15,900 15,900 4,000 

12-15 เม.ย. 63 15,900 15,900 4,000 

17-20 เม.ย. 63 11,999 11,999 4,000 

18-21 เม.ย. 63 11,999 11,999 4,000 

22-25 เม.ย. 63 11,999 11,999 4,000 

24-27 เม.ย. 63 11,999 11,999 4,000 

01-04 พ.ค. 63 15,900 15,900 4,000 

03-06 พ.ค. 63 13,900 13,900 4,000 

04-07 พ.ค. 63 12,999 12,999 4,000 

10-13 พ.ค. 63 12,999 12,999 4,000 

15-18 พ.ค. 63 11,999 11,999 4,000 

22-25 พ.ค. 63 11,999 11,999 4,000 

31 พ.ค.-03 ม.ิย. 63 11,999 11,999 4,000 

05-08 ม.ิย. 63 11,999 11,999 4,000 

12-15 ม.ิย. 63 11,999 11,999 4,000 

19-22 ม.ิย. 63 11,999 11,999 4,000 

26-29 ม.ิย. 63 11,999 11,999 4,000 

03-06 ก.ค. 63 13,900 13,900 4,000 

10-13 ก.ค. 63 11,999 11,999 4,000 

17-20 ก.ค. 63 11,999 11,999 4,000 

24-27 ก.ค. 63 12,999 12,999 4,000 

25-28 ก.ค. 63 13,900 13,900 4,000 

26-29 ก.ค. 63 12,999 12,999 4,000 

27-30 ก.ค. 63 12,999 12,999 4,000 

28-31 ก.ค. 63 12,999 12,999 4,000 

02-05 ส.ค. 63 9,999 9,999 4,000 

09-12 ส.ค. 63 11,999 11,999 4,000 

21-24 ส.ค. 63 11,999 11,999 4,000 

28-31 ส.ค. 63 11,999 11,999 4,000 

11-14 ก.ย. 63 11,999 11,999 4,000 

18-21 ก.ย. 63 11,999 11,999 4,000 

25-28 ก.ย. 63 11,999 11,999 4,000 

02-05 ต.ค. 63 13,900 13,900 4,000 



 

07-10 ต.ค. 63 11,999 11,999 4,000 

10-13 ต.ค. 63 13,900 13,900 4,000 

11-14 ต.ค. 63 12,999 12,999 4,000 

12-15 ต.ค. 63 12,999 12,999 4,000 

13-16 ต.ค. 63 12,999 12,999 4,000 

14-17 ต.ค. 63 12,999 12,999 4,000 

17-20 ต.ค. 63 12,999 12,999 4,000 

20-23 ต.ค. 63 12,999 12,999 4,000 

21-24 ต.ค. 63 13,900 13,900 4,000 

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

ราคาเด็กทารก 

อายุตํา่กวา่ 2ปี 
5,900 บาท 

 
 
 

ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมอีายุไมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  
(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 

 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่รถนําเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือรายการทัวร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศัพท ์
ฯลฯ 

 คา่ปรับ สําหรับน้ําหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิกําหนด (20 กโิลกรัม) 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง  

 คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิในภายหลัง 
 คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ 1,000 บาทตอ่ทปิ 
   ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 
เง ือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่ 
 กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  30 วันกอ่นการเดนิทาง  และกรณุาเตรยีมเงนิมัดจํา  5,000 บาท 

พรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว้ 

 การชําระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ  จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่  30 วัน ทา่นควร
จัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ที่
พักและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ชําระทุกทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 

ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  
สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 
 



 

 หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที่ กอ่น
ออกบัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 
 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล

สมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูล
คณะทัวรท์ัง้หมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไมส่ามารถ ยกเลกิ ได  ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่  และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผู ้

เดนิทางได ้ 15วัน กอ่นการเดนิทาง) 

 
หมายเหต ุ
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้  5 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่ง

นอ้ย 15 ทา่น ในกรณีนี้บรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไม่อาจ

แกไ้ขได ้ และจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้ับบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบ

ของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 
 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ 

ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 
 

บรกิารเพิม่เตมิ Wifiเลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทรปิ 
 
 


