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เวยีดนามใต ้ดาลดั มยุเน ่ญาตราง 4วนั3คนื 

บนิตรงสูเ่มอืงดาลทั โดยสายการบนิ VIETJET AIR 
เทีย่วสดุคุม้ รวม 3 เมอืงตากอากาศแหง่การพกัผอ่น  

เมอืงตากอากาศดาลดั ชมทุง่ดอกไฮเดรนเยยี 
เมอืงตากอากาศญาตราง พกัผอ่นชวิๆรมิทะเล 

สนุกกบัเครือ่งเลน่ Vin Pearl Theme Park  
เมอืงมยุเน ่เมอืงแหง่การพกัผอ่นรมิทะเล & ทะเลทราย  

พเิศษ !!! น ัง่รถจิป๊ตะลยุทะเลทรายมยุเน ่
แถมฟร ี!! กระเป๋ากิฟ๊เกช๋อปป้ิง+หมวกสดุเท ่เวยีดนาม 

WIFI FREE ON BUS  น า้ด ืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด  
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หมายเหต ุ
หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณา
สอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิ
ประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการ
บนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทาง
มกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณแ์ลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการ
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-ฟานเทยีต-มยุเน ่

08.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิสุวรรณภูม ิ

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Viet Jet Air พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ

อ านวยความสะดวก (เนื่องจากตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถล็อกที่

น่ัง หรือเลอืกทีน่ั่งได ้ทีน่ั่งอาจจะไม่ไดต้ดิกันและไม่สามารถเลอืกชว่งทีน่ั่งบนเครื่องบนิ

ได ้ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขของสายการบนิ ทางบรษัิทไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได)้ 

11.10 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงดาลทั ประเทศเวยีดนาม โดยสายบนิ Viet Jet Air เที่ยวบินที่ 

VZ940 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง) 

12.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงดาลทั หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้  
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั (เมนูเฝอ เวยีดนาม) 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงมุยเน ่ในจังหวัด ฟานเทยีต เป็น
เมืองชายทะเลตากอากาศและแหล่งท่องเทีย่วที่มคีวาม
สวยงามและมชีือ่เสยีงทางภาคใตข้องเวยีดนาม ระหว่าง
การเดนิทางผ่านชมธรรมชาตแิละวถิชีวีติความเป็นอยูข่อง
ชาวเวยีดนาม น าทา่นสมัผสัอากาศบรสิุทธิ ์ณ ทา่เรอื
มุยเน่ ที่อบอวนไปดว้ยบรรยากาศแบบชาวประมง
เวียดนามแท ้ๆ  ซึง่กลับเขา้ฝ่ังหลังออกหาปลาในยามค ่า
คนื น าท่านชม ทะเลทรายแดง ทีเ่กดิจากการรวมตัวกัน
ของทรายสชีมพูแดงจนเป็นลานทรายกวา้งที่มีชือ่เสยีง
ของเมอืงมุยเน่ แลว้น าท่าน ชม “แกรนดแ์คนยอ่นแหง่
เวยีดนาม” ล าธาร FAIRY STREAM ทีเ่กดิจากการกดั
เซาะของน ้าและลมเป็นล าธารลกึกว่า 20 เมตร เปิดให ้
เห็นชัน้ของดนิและทรายหลากส ีซึง่ทัง้หมดลว้นเกดิขึน้
เองตามธรรมชาต ิ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่Peace Resort, Muine (ตดิรมิทะเล) หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่2  ฟานเทยีต-ทะเลทรายขาวมยุเน-่ญาตราง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านสู ่ทะเลทรายขาว กองเนนิภูเขาทรายสขีาวกระจ่างตากวา้งใหญ่สดุสายตา มอง

ไปทางไหนจะเห็นเพียงผนืทรายและทอ้งฟ้าเท่านัน้ ไม่ไกลกันมแีหล่งน ้าจดื (โอเอซสิ) 

ส าหรับใหนั้กท่องเทีย่วใชพ้ักผ่อน  ถ่ายรูป และ

ชมวิว  ที่ท่านจะได เ้พลิดเพลินกับกิจกรรม

หลากหลายไม่ว่าจะเป็น เช่ารถจี๊ ป หรือรถ ATV 

ตะลุยเนนิทราย หรอืสนุกสนานกับการเล่นแซนด์

ดนูลืน่ไถลจากจากเนนิทรายสงูกวา่ 40 เมตร  

จากนัน้น าท่านเดนิทางไปสูเ่มอืงญาตราง เมอืง

ตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีอกีแหง่หนึง่ของเวยีดนาม  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสักการะองคพ์ระหยกสขีาว ที่ Long Son Pagoda ซึง่เป็นองค์

พระทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเมอืงญาตราง ตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่บนเชงิเขา ใหท้่านไดสักการะ พระ

ถ่ายภ่ายภายในวัด ทีม่ีพ่ืน้ทีบ่รเิวณกวา้งขวาง จากนัน้ไปเทีย่วชมเกาะ Vinpearl Land 

โดยน่ังกระเชา้ขา้มทะเล (กระเชา้ขา้มทะเลยาวทีส่ดุในโลก) อสิระใหท้่านไดส้นุกสนาน

กบัเครือ่งเลน่ในสวนสนุกทีท่ันสมัยทีส่ดุของประเทศเวยีดนาม  

**รวมคา่เคเบิล้คารข์า้มเกาะ และคา่เครือ่งเลน่แลว้** 
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เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่Rosaka Nha Trang hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่3  ญาตราง-ดาลทั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงดาลทั เมืองตากอากาศทีม่ีชือ่เสยีงอันและโรแมนตคิที่สุดและ

ของเวียดนามเนื่องจากตัง้อยู่บนที่สูงจากระดับน ้าทะเลประมาณ 1,500 เมตร ท าให ้

อากาศเย็นสบายตลอดทั ้ง ปีแมก้ระทั ้งในฤดู

รอ้น อณุหภมูเิฉลีย่ประมาณ 15-25 องศาเซสเซยีส 

แวดลอ้มดว้ยขุนเขา ไร่ กาแฟ และสวนดอกไม ้

อ า ค า ร บ ้า น เ รื อ น ต่ า ง ๆ ป ลู ก ส ร ้า ง รู ป แ บ บ

สถาปัตยกรรมฝรั่งเศส เนื่องจากในสมัยอาณา

นิคม Alexdra Yersin  ไดค้น้พบเมืองดาลัด และ

เห็นว่าบรรยากาศค่อนขา้งด ีทางฝรั่งเศสจงึได ้ เขา้

มาพัฒนาและสรา้งเมอืงดาลัด เพือ่ใหเ้ป็นเมอืงตาก

อากาศส าหรับชาวฝรั่งเศส ถึงดาลัทน าท่าน น ัง่

รถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอันร่มรื่น

เขยีวชอุ่มลงสูหุ่บเขาเบือ้งล่าง เพื่อชมและสัมผัสกับความสวยงามของ น า้ตกดาทนัลา 

(Thac Datanla) น ้าตกขนาดไมใ่หญม่ากแตม่ชีือ่เสยีง อกีหนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วยอด

นยิมของดาลัดทีไ่มค่วรพลาด!! 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  น าท่านสู่ สถานกีระเชา้ไฟฟ้า เคเบลิคาร ์กระเชา้ไฟฟ้าแห่งน้ีเป็นกระเชา้ไฟฟ้าที่

ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนาม และมีความปลอดภัยสูงที่สุดท่านจะได ้ชมววิของ

เมอืงดาลัด ทีม่องเห็นได ้ทัง้เมอืง ทีต่ัง้อยู่ท่ามกลางหบุเขาอันสวยงาม  น าท่านชม วดัติ๊

กกลาม เป็นวัดทีส่รา้งอยู่บนเนินเขาเหนือ ทะเลสาบเตวยีนลาม แวดลอ้มไปดว้ยใบไม ้

ดอกไม ้นานาพันธุ ์กับทวิสนทีย่นืตน้ตระหง่านปก

คลุมทุกหุบเขา จากนัน้น าท่านชม พระราชวงัฤดู

รอ้น พระราชวังตากอากาศของกษัตริย์เบ๋าได๋ 

จักรพรรดิอ์งคส์ดุทา้ยของเวยีดนาม ซึง่สถานทีแ่หง่

นี้เป็นพระราชวังสุดทา้ย ที่สรา้งขึ้นในสมัยเรือง

อ านาจของฝรั่งเศส กอ่นทีจ่ะเกดิสงครามเวยีดนาม 

แลว้ท าใหจ้ักรพรรดิบ์๋าวไดต้อ้งลีภ้ัยไปอยู่ฝรั่งเศส 

แลว้ไมไ่ดก้ลับมาเหยยีบผนืแผน่ดนิบา้นเกดิอกีเลย  
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  จากนั้นน าท่านเขา้ชม บา้นเพีย้น (Crazy House) บา้นสไตลแ์ปลกๆทีอ่อกแบบโดย

ฝีมอืลูกสาวประธานาธบิดคีนที ่2 ของเวยีดนาม ซึง่เรยีนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรัง ่เศส

โดยไดแ้รงบันดาลใจจากนิยายเรื่องดัง “Alice in Wonderland” จากนั้นน าท่านชมทุ่ง

ดอกไฮเดรนเยยีที่เบ่งบานอยู่เต็มพื้นที่ ใหท้่านอิสระเก็บภาพความประทับใจตาม

อัธยาศัย (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พรอ้มเสรฟิไวนด์าลทั 

  จากน่ันน าทา่นเดนิทางสูย่่าน ชอ้ปป้ิงตลาดไนทบ์ารซ์า่ ของเมอืงดาลัทใหท้า่นไดเ้ลอืก

ซือ้สนิคา้ นานาชนดิ ตามอัธยาศัย 

พักที ่La Sapinette Hotel, Dalat หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4ดาว 

 

 

 

 

 

วนัที ่4  ดาลทั-สวนดอกไม-้กรงุเทพ (สวุรรณภมู)ิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าทา่นเดนิทางชม สวนดอกไมเ้มอืงหนาว ของเมอืง

ดาลัทสัมผัสดอกไมเ้มอืงหนาวทีอ่วดโฉม รูปทรงและ

สสีันแปลกตา ซึง่เป็นสายพันธ ์มาจากยุโรปสัมผัสกับ

บรรยากาศที่แสนโรแมนตกิ จากนั้นน าท่านเดนิทาง

ไปสู่สนามบินเมืองดาลทั  เพื่อ เดินทางกลับสู่

กรงุเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 

13.35 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิดาลัท กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิ Viet Jet Air เที่ยวบนิที่ 

VZ941 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง) 

15.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 
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อตัราคา่บรกิาร 
วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 3คนื 

01-04 ม.ค. 63 13,900 13,900 3,500 

02-05 ม.ค. 63 12,999 12,999 3,500 

16-19 ม.ค. 63 12,999 12,999 3,500 

17-20 ม.ค. 63 12,999 12,999 3,500 

18-21 ม.ค. 63 12,999 12,999 3,500 

25-28 ม.ค. 63 15,900 15,900 3,500 

30 ม.ค.-02 ก.พ. 63 13,900 13,900 3,500 

31 ม.ค.-03 ก.พ. 63 12,999 12,999 3,500 

01-04 ก.พ. 63 12,999 12,999 3,500 

06-09 ก.พ. 63 14,900 14,900 3,500 

07-10 ก.พ. 63 15,900 15,900 3,500 

08-11 ก.พ. 63 15,900 15,900 3,500 

13-16 ก.พ. 63 12,999 12,999 3,500 

14-17 ก.พ. 63 12,999 12,999 3,500 

15-18 ก.พ. 63 12,999 12,999 3,500 

20-23 ก.พ. 63 12,999 12,999 3,500 

21-24 ก.พ. 63 12,999 12,999 3,500 

22-25 ก.พ. 63 12,999 12,999 3,500 

27 ก.พ.-01 ม.ีค. 63 12,999 12,999 3,500 

28 ก.พ.-02 ม.ีค. 63 12,999 12,999 3,500 

29 ก.พ.-03 ม.ีค. 63 12,999 12,999 3,500 

05-08 ม.ีค. 63 12,999 12,999 3,500 

06-09 ม.ีค. 63 12,999 12,999 3,500 

07-10 ม.ีค. 63 12,999 12,999 3,500 

12-15 ม.ีค. 63 12,999 12,999 3,500 

13-16 ม.ีค. 63 12,999 12,999 3,500 

14-17 ม.ีค. 63 12,999 12,999 3,500 

19-22 ม.ีค. 63 12,999 12,999 3,500 

20-23 ม.ีค. 63 12,999 12,999 3,500 

21-24 ม.ีค. 63 12,999 12,999 3,500 

03-06 เม.ย. 63 14,900 14,900 4,000 

09-12 เม.ย. 63 14,900 14,900 4,000 

10-13 เม.ย. 63 14,900 14,900 4,000 

11-14 เม.ย. 63 16,900 16,900 4,000 

12-15 เม.ย. 63 16,900 16,900 4,000 

17-20 เม.ย. 63 12,999 12,999 4,000 

18-21 เม.ย. 63 12,999 12,999 4,000 

22-25 เม.ย. 63 12,999 12,999 4,000 

24-27 เม.ย. 63 12,999 12,999 4,000 

01-04 พ.ค. 63 16,900 16,900 4,000 

03-06 พ.ค. 63 14,900 14,900 4,000 

04-07 พ.ค. 63 13,999 13,999 4,000 
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10-13 พ.ค. 63 13,999 13,999 4,000 

15-18 พ.ค. 63 12,999 12,999 4,000 

22-25 พ.ค. 63 12,999 12,999 4,000 

31 พ.ค.-03 ม.ิย. 63 12,999 12,999 4,000 

05-08 ม.ิย. 63 12,999 12,999 4,000 

12-15 ม.ิย. 63 12,999 12,999 4,000 

19-22 ม.ิย. 63 12,999 12,999 4,000 

26-29 ม.ิย. 63 12,999 12,999 4,000 

03-06 ก.ค. 63 14,900 14,900 4,000 

10-13 ก.ค. 63 12,999 12,999 4,000 

17-20 ก.ค. 63 12,999 12,999 4,000 

24-27 ก.ค. 63 13,999 13,999 4,000 

25-28 ก.ค. 63 14,900 14,900 4,000 

26-29 ก.ค. 63 13,999 13,999 4,000 

27-30 ก.ค. 63 13,999 13,999 4,000 

28-31 ก.ค. 63 13,999 13,999 4,000 

02-05 ส.ค. 63 10,999 10,999 4,000 

09-12 ส.ค. 63 12,999 12,999 4,000 

21-24 ส.ค. 63 12,999 12,999 4,000 

28-31 ส.ค. 63 12,999 12,999 4,000 

11-14 ก.ย. 63 12,999 12,999 4,000 

18-21 ก.ย. 63 12,999 12,999 4,000 

25-28 ก.ย. 63 12,999 12,999 4,000 

02-05 ต.ค. 63 14,900 14,900 4,000 

07-10 ต.ค. 63 12,999 12,999 4,000 

10-13 ต.ค. 63 14,900 14,900 4,000 

11-14 ต.ค. 63 13,999 13,999 4,000 

12-15 ต.ค. 63 13,999 13,999 4,000 

13-16 ต.ค. 63 13,999 13,999 4,000 

14-17 ต.ค. 63 13,999 13,999 4,000 

17-20 ต.ค. 63 13,999 13,999 4,000 

20-23 ต.ค. 63 13,999 13,999 4,000 

21-24 ต.ค. 63 14,900 14,900 4,000 

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

ราคาเด็กทารก 
อายตุ า่กวา่ 2ปี 4,900 บาท 

ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 

(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 
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อตัราคา่บรกิารรวม 

▪ คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
▪ คา่ทีพ่ักหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั 
▪ คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
▪ คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
▪ คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
▪ คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

▪ ค่าใชจ้่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์              
คา่โทรศัพท ์ฯลฯ 

▪ คา่ปรับส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด (20 กโิลกรัม) 
▪ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  
▪ คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิในภายหลัง 
▪ ค่าทปิคนขบัรถ ผูช้่วยคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ 1,000 บาท ต่อท่าน/ต่อทปิ (บงัคบัตาม

ระเบยีบธรรมเนยีมของประเทศ) 
▪ คา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลจากไทย แลว้แตส่นิน า้ใจของทา่น (ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และ

คนขบัรถ แตไ่มบ่งัคบัทปิ) 
▪   ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

 
เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

▪ กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมดัจ า 5,000 บาท 
พรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้ 

▪ การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบรษัิทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควร
จัดเตรียมค่าทัวรใ์หเ้รียบรอ้ยก่อนก าหนด เน่ืองจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของ
คา่ทีพ่ักและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

▪ หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่กอ่น
ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

▪ หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่
สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล
สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแล
คณะทัวรท์ัง้หมด 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

▪ ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลีย่นชือ่ผู ้

เดนิทางได ้15 วัน กอ่นการเดนิทาง) 

▪ กรณีเจ็บป่วยกะทันหัน จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล

รับรอง ทางบรษัิทจะท าการเลื่อนการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้น้ีท่านตอ้งเสีย

คา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางได ้ตามความเป็นจรงิ  

▪ ในกรณีเจ็บป่วยกระทันหันกอ่นล่วงหนา้เพยีง 7 วันท าการ ทางบรษัิทฯ ของสงวนสทิธิใ์นการคนื

เงนิทกุกรณี 

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

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

สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
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หมายเหต ุ

▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่าง
นอ้ย 10 ทา่น ในกรณีนี้บรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

▪ เมือ่มกีารออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ไมส่ามารถรฟัีนได ้อันเนื่องมาจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
▪ หากท่านไม่ไดร้่วมบรกิารทานอาหาร หรอืค่าตั๋วเขา้ชมใด  ๆในกรณีจอยทัวร ์ไม่สามารถคนืเงนิได ้เนื่องจาก

คา่บรกิารทีเ่วยีดนามเป็นแบบเหมาจ่าย 
▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจ

แกไ้ขได ้และจะไมร่ับผดิชอบใด  ๆในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้ับบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบ
ของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตุสุดวสิัยบางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลต่าง  ๆเป็น
ตน้ 

▪ กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตุผล
ใด  ๆก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 
 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 

บรกิารเพิม่เตมิ เลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทรปิ 

 

 


