
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวยีดนามใต ้ดาลทั-มุยเน ่4วนั 3คนื 

เมอืงตากอากาศดาลทั เมอืงทีม่อีากาศเย็นตลอดท ัง้ปี  

(พกัหรุ 4 ดาว ทีเ่มอืงดาลทั 2คนื) 

เมอืงแหง่การพกัผอ่นรมิทะเล & ทะเลทราย มุยเน ่

รวมคา่รถจิป๊ตะลุยทะเลทราย มุยเน ่

แถมฟร ี!!! กระเป๋าชอปป้ิงสุดเก ๋พบัเก็บได ้จุของไดเ้ยอะ + หมวกแกป๊ 

 

หมายเหตุ 

หากท่านมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซื้อต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณา

สอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่่อนท าการจองและขอความกรุณาใหท้่านซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิ

ประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ 

ไม่ว่าจะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมี

การเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบว่าอยู่เหนอืการความคุมของทางสายการ

บนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการ

ควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่รบัผดิชอบและไมค่นืค่าใชจ้่ายใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ 

จะคอนเฟิรม์กรุป้ ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 

 

 



วนัที ่1  กรุงเทพ(สุวรรณภูม)ิ – ดาลทั – ฟานเทยีต – มุยเน ่

08.30 น.  คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูมเิคาน ์อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ เตอรส์ายการ

บนิ Viet Jet Air พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

11.10 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงดาลทั ประเทศเวยีดนาม โดยสายบนิ Viet Jet Air เทีย่วบนิที ่VZ940  

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง) 

12.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงดาลทั หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั (เมนูเฝอเวยีดนาม) 

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงมุยเน่ ในจังหวัด ฟานเทยีต เป็นเมืองชายทะเลตากอากาศและแหล่ง

ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและมีชือ่เสยีงทางภาคใตข้องเวียดนาม ระหว่างการเดนิทางผ่านชม

ธรรมชาตแิละวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวเวยีดนาม  

น าท่านสัมผัสอากาศบรสิทุธิ ์ณ ทา่เรอืมุยเน ่ทีอ่บอวนไปดว้ยบรรยากาศแบบชาวประมงเวยีดนาม

แท ้ๆ  ซึง่กลับเขา้ฝ่ังหลังออกหาปลาในยามค ่าคนื  

น าท่านชม ทะเลทรายแดง ทีเ่กดิจากการรวมตัวกันของทรายสชีมพูแดงจนเป็นลานทรายกวา้งที่มี

ชือ่เสยีงของเมอืงมุยเน่  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่Peace Resort, Muine (ตดิรมิทะเล) หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่2  มุยเน ่– ทะเลทรายขาวมุยเน ่– ดาลทั – น า้ตกดาทนัลา – พระราชวงัฤดูรอ้น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านชม “แกรนดแ์คนยอ่นแหง่เวยีดนาม” ล าธาร FAIRY STREAM ทีเ่กดิจากการกัดเซาะ

ของน ้าและลมเป็นล าธารลกึกว่า 20 เมตร เปิดใหเ้ห็นชัน้ของดนิและทรายหลากส ีซึง่ทัง้หมดลว้น

เกดิขึน้เองตามธรรมชาต ิน าท่านสู ่ทะเลทรายขาว กองเนนิภูเขาทรายสขีาวกระจ่างตากวา้งใหญ่

สุดสายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพียงผืนทรายและทอ้งฟ้าเท่านั้น ไม่ไกลกันมีแหล่งน ้าจืด 

(โอเอซสิ) ส าหรับใหนั้กท่องเที่ยวใชพ้ักผ่อน  ถ่ายรูป และชมวิว ที่ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกับ

กจิกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็น เชา่รถจี๊ป หรอืรถ ATV ตะลุยเนนิทราย หรอืสนุกสนานกับการเล่น

แซนดดู์นลืน่ไถลจากจากเนนิทรายสงูกว่า 40 เมตร  

จากนัน้น าท่านเดนิทางกลับสู ่ เมอืงดาลทั เมอืงตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีงอันและโรแมนตคิทีสุ่ดและ

ของเวียดนามเน่ืองจากตัง้อยู่บนที่สูงจากระดับน ้าทะเลประมาณ 1,500 เมตร ท าใหอ้ากาศเย็น

สบายตลอดทัง้ปีแมก้ระทัง้ในฤดูรอ้น อุณหภูมเิฉลี่ยประมาณ 15-25 องศาเซสเซยีส แวดลอ้มดว้ย

ขุนเขา ไร่ กาแฟ และสวนดอกไม ้อาคารบา้นเรือนต่างๆปลูกสรา้งรูปแบบสถาปัตยกรรมฝรั่งเศส 

เน่ืองจากในสมัยอาณานคิม Alexdra Yersin  ไดค้น้พบเมอืงดาลัด และเห็นว่าบรรยากาศค่อนขา้งดี 

ทางฝรั่งเศสจงึไดเ้ขา้มาพัฒนาและสรา้งเมอืงดาลัท เพือ่ใหเ้ป็นเมอืงตากอากาศส าหรับชาวฝรั่งเศส  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่าน น ัง่รถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอันร่มรืน่เขยีวชอุ่มลงสู่หุบเขาเบื้องล่าง เพื่อชม

และสัมผัสกับความสวยงามของ น า้ตกดาทนัลา (Thac Datanla) น ้าตกขนาดไม่ใหญ่มากแต่มี

ชือ่เสยีง อกีหนึง่ในสถานทีท่่องเทีย่วยอดนยิมของดาลัดทีไ่ม่ควรพลาด!!  

น าท่านสู่ สถานกีระเชา้ไฟฟ้า เคเบลิคาร ์กระเชา้ไฟฟ้าแห่งน้ีเป็นกระเชา้ไฟฟ้าที่ทันสมัยทีส่ดุ

ของประเทศเวียดนาม และมีความปลอดภัยสูงทีสุ่ดท่านจะได ้ชมววิของเมอืงดาลัด ที่มองเห็นได ้

ทัง้เมอืง ทีตั่ง้อยู่ท่ามกลางหุบเขาอันสวยงาม   

น าท่านชม วดัติก๊กลาม เป็นวัดที่สรา้งอยู่บนเนินเขาเหนือ ทะเลสาบเตวียนลาม แวดลอ้มไปดว้ย

ใบไมด้อกไม ้นานาพันธุ ์กับทวิสนทีย่นืตน้ตระหง่านปกคลุมทุกหุบเขา  



จากนั้นน าท่านชม พระราชวงัฤดูรอ้น พระราชวังตากอากาศของกษัตรยิ์เบ๋าได๋ จักรพรรดิอ์งค์

สุดทา้ยของเวียดนาม ซึง่สถานที่แห่งน้ีเป็นพระราชวังสุดทา้ย ที่สรา้งขึน้ในสมัยเรืองอ านาจของ

ฝรั่งเศส ก่อนที่จะเกดิสงครามเวียดนาม แลว้ท าใหจ้ักรพรรดิบ์๋าวไดต้อ้งลี้ภัยไปอยู่ฝรั่งเศส แลว้

ไม่ไดก้ลับมาเหยยีบผนืแผ่นดนิบา้นเกดิอกีเลย 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

  จากน่ันน าท่านเดนิทางสูย่่าน ชอ้ปป้ิงตลาดไนทบ์ารซ่์า ของเมอืงดาลัทใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ 

นานาชนดิ ตามอัธยาศัย 

พกัที ่La Sapinette Hotel, Dalat หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่3  ดาลทั-สวนดอกไฮเดรนเยยี-บา้นเพีย้ง-วดัลงิเฟือก-โบสถไ์ก ่

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

  จากนั้นน าท่านชม สวนดอกไฮเดรนเยยี ใหท้่านอิสระชมความงามในทุ่งดอกไฮเดรนเยีย กับ

บรรยากาศเมอืงหนาวกลางหุบเขาดาลัท อกีหนึง่จุดทีม่าเมอืงน้ีแลว้ตอ้งแวะถ่ายรูปสวยๆเช็คอนิ น า

ท่านเขา้ชม บ้านเพี้ยน (Crazy House) บา้นสไตล์แปลกๆที่ออกแบบโดยฝีมือลูกสาว

ประธานาธบิดคีนที ่2 ของเวยีดนาม ซึง่เรยีนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรัง่ เศสโดยไดแ้รงบันดาลใจ

จากนยิายเรือ่งดัง “Alice in Wonderland” 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชม สถานรีถไฟดาลทั เป็นสถานีรถไฟทีเ่กา่แก ่สรา้นขึน้โดยชาวฝรั่งเศสในชว่ง ศ.ศ.1932 

เสน้ทางสายน้ีมคีวามยาว 84 กม. สถานีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมทีไ่ม่ซ ้ากันมสีามหลังคามุก สถานี

ไดร้ับการยอมรับว่าเป็นวัฒนธรรมประจ าชาติอันเก่าแก่ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเมือง

ดาลัท ใหท้่านจะเก็บภาพสวยๆกับสถานีรถไฟเกา่ หัวรถจักรเดมิ  

จากนัน้น าท่านชม วดัลงิเฟือก หรอื วดัมงักรทอง สรา้งเมือ่ปี ค.ศ.1950 สรา้งจากการน ากระเบือ้ง

เหลอืใชม้าทุบๆ มาใชป้ระดับสรา้งวัด  

จากนั้นน าท่านไหวเ้จา้แม่กวนอมิ ที่ศักดิส์ทิธิ ์องคเ์จา้แม่กวนอมิที่ไดส้รา้งจากดอกไมก้ระดาษ 

(ดอกกระดาษเป็นดอกไมช้นดิหนึง่ เหมอืนดอกบานไม่รูโ้รย เมือ่แหง้แลว้ลักษณะคลา้ยๆ กระดาษ) 

ชมเจดรีะฆัง ทีช่าวบา้นมคีวามเชือ่ว่า ถา้เขยีนชือ่ตดิไวท้ีร่ะฆัง จะท าใหเ้รามชีือ่เสยีงและมคีวามสุข 

จากนั้นแวะถ่ายรูปดา้นนอกคู่กับโบสถไ์ก่ ที่ตั ้งอยู่เนินเขาในย่านใจกลางเมือง เป็นเสมือน

สัญลักษณ์ประจ าเมืองดาลัท เป็นโบสถ์ของชาวครสิตโ์ปแตสแตนทเ์พียงไม่กีแ่ห่งในเวียดนาม มี

ความงดงามในการตกแต่งสไตลต์ะวันตกท าใหนั้กเดนิทางไม่ควรพลาดไปชม 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พรอ้มเสรฟิไวนด์าลทั 

พกัที ่La Sapinette Hotel, Dalat หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



วนัที ่4  ดาลทั-สวนดอกไม-้ฟารม์ชะมด-กรุงเทพ (สุวรรณภูม)ิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านเดนิทางชม สวนดอกไมเ้มอืงหนาว ของเมืองดาลัท

สัมผัสดอกไมเ้มืองหนาวที่อวดโฉม รูปทรงและสสีันแปลกตา 

ซึง่เป็นสายพันธ ์มาจากยุโรปสัมผัสกับบรรยากาศทีแ่สนโรแมน

ตกิ  

น าท่านชม ฟารม์เลีย้งชะมด ดูกระบวนการผลติกาแฟจากขี้

ชะมด ที่ขึน้ชือ่ของเมืองดาลัท ทัง้เอกลักษ์พรอ้มวธิีการเลี้ยง

ชะมดหลากหลายสายพันธุอ์ย่างใกลช้ดิ และสามารถเลือกซือ้

ผลติภัณธก์าแฟขีช้ะมดกลับเป็นของฝากได ้ 

จากนัน้น าท่านเดนิทางไปสู ่สนามบนิเมอืงดาลทั  

12.55 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิดาลัท กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิ Viet Jet Air เทีย่วบนิที ่VZ941 

 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง) 

15.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 3คนื 

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 

22-25 ก.พ. 63 11,999 11,999 3,500 

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

05-08 ม.ีค. 63 11,999 11,999 3,500 

12-15 ม.ีค. 63 11,999 11,999 3,500 

19-22 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 

 

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 

 
 



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 

อายุต า่กวา่ 2ปี 
4,900 บาท 

 

 



 

 

ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมอีายุไมเ่กนิ 2 ปีบรบูิรณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  

(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

อตัราคา่บรกิารรวม 

▪ ค่าตั วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 

▪ ค่าทีพ่ักหอ้งคู่ ดังทีร่ะบุในรายการหรอืระดับเดยีวกัน 

▪ ค่าอาหาร ดังทีร่ะบุในรายการ 

▪ ค่าเขา้ชม ดังทีร่ะบุในรายการ 

▪ ค่ารถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบุในรายการ 

▪ ค่าประกันอุบัตเิหตุในระหว่างการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

▪ ค่าใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ ค่าอาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือรายการทัวร ์ค่าซักรดี ค่ามนิบิาร ์ค่าโทรศัพท ์ฯลฯ 

▪ ค่าปรับ ส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด (20 กโิลกรัม) 

▪ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง  

▪ ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิในภายหลัง 

▪ คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ 1,000 บาทตอ่ทปิ 

▪   ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 
 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

▪ กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรียมเงนิมัดจ า 5,000 บาท พรอ้มกับ

เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้ 

▪ การช าระค่าทัวร์สว่นทีเ่หลือทางบรษัิทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรยีมค่า

ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยก่อนก าหนด เน่ืองจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าทีพ่ักและตั วเครื่องบนิ 

มฉิะนัน้จะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

▪ หากท่านที่ตอ้งการออกตั วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออกบัตร

โดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

▪ หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการ

เดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัว

ของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

▪ ไม่สามารถยกเลกิได ้เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้15

วัน กอ่นการเดนิทาง) 

 

หมายเหตุ 

▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 

ท่าน ในกรณีน้ีบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผดิชอบใด  ๆในกรณีที่สูญหาย สูญเสยี หรือไดร้ับบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละ

อุบัตเิหตุสดุวสิัยบางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลต่างๆ  เป็นตน้ 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม  
(ช าระทุกทา่น ยกเวน้ ทารกอายุไมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

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

สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ีดู่แลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 
 



▪ กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตุผลใดๆ  ก็ตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทัวรท์ัง้หมด 

 

 

บรกิารเพิม่เตมิ Wifi เลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทรปิ 

 

 


