
#11741 ทัวรเวียดนามใต ดาลัด 3 วัน 2 คืน นํ้าตกดาตันลา
ชมทุงดอกไฮเดรนเยีย นั่งกระเชาไฟฟาชมวิวเมืองดาลัด บิน VZ
ทัวรเวียดนามใต ดาลัด โลเลอรโคสเตอร ตลาดไนทมารเก็ต สวนดอกไฮเดรนเยีย
สวนดอกไมเมืองหนาวดาลัด พระราชวังฤดูรอน บานเพ้ียน วัดหลิงเฝอก โบสถ
รูปไก ฟารมเล้ียงชะมด



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานนานาชาติดาลัด - น้ําตกดาตันลา -
รถรางเวียดนาม - กระเชาไฟฟาดาลัด - วัดตัก๊ลัม - ตลาดกลางคืน   

 LA SAPINETTE /
VIETSOVPRETO /
RIVER PRINCE
HOTEL หรือเทียบเทา

2 ทุงดอกไฮเดรนเยียร - สวนดอกไมเมืองหนาว - พระราชวังฤดูรอน จักรพร
รดิเ์บาได - บานเพีย้น (Crazy House) - สถานีรถไฟดาลัด - วัดลิงเฝือก วัด
มังกรทอง - โบสถไกดาลัด

  

   LA SAPINETTE /
VIETSOVPRETO /
RIVER PRINCE
HOTEL หรือเทียบเทา

3 ฟารมเลีย้งชะมดเวียดนาม - ทาอากาศยานนานาชาติดาลัด - ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

3 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 ฿8,999 ฿8,999 ฿8,999 ฿2,500

24 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 ฿8,999 ฿8,999 ฿8,999 ฿2,500

31 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 ฿8,999 ฿8,999 ฿8,999 ฿2,500

14 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 ฿8,999 ฿8,999 ฿8,999 ฿2,500

21 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 ฿8,999 ฿8,999 ฿8,999 ฿2,500

28 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 ฿8,999 ฿8,999 ฿8,999 ฿2,500

5 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿2,500

12 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿2,500

16 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿2,500

19 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿2,500

26 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿2,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานนานาชาติ
ดาลัด - น้ําตกดาตันลา - รถรางเวียดนาม - กระเชาไฟฟาเคเบิล
คาร - วัดตั๊กลัม - ตลาดกลางคืน

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

08.30 น. พรอมกันท่ี ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคานเตอรสายการบิน THAIVIETJET AIR โดยมีเจาหนาท่ีของบริ
ษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน

11.10 น. นําทานเหินฟาสู เมืองดาลัด ประเทศเวียดนามโดยเท่ียวบิน VZ940

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคาร

12.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานเลียงเคือง LIEN KHUONG เมืองดาลัดประเทศเวียดนาม หลังผานพิธีการตรวจคนเขา
เมือง เมืองดาลัทเป็นเมืองท่ีแสนโรแมนติก ซ่ึงไดชื่อวาเป็น หุบเขาแหงความรัก

นําทานเดินทางสู น้ําตก DATANLA ซ่ึงเป็นน้ําตกท่ีขนาดไมใหญมาก แตสวยงาม ทานสามารถเก็บภาพประทับใจไดหลาย
มุมภายในบริเวณน้ําตก มีรานคากาแฟเล็ก ใหทานไดน่ังชิลๆจิบกาแฟ พักผอนชมบรรยากาศธรรมชาติโดยรอบ

นําทานน่ัง รถราง ROLLER COASTER ลงไปชมน้ําตก ผานหุบเขา และปาไมเขียวขจี ทานจะไดรับประสบการณแปลก
ใหมท่ีไมควรพลาด รถรางสามารถน่ังได 1-2 ทาน ตอคัน

นําทาน น่ังกระเชาไฟฟา ชมวิวเมืองดาลัท

นําทานเขาชม วัดตัก๊ลัม วัดพุทธในนิกายเซน แบบญ่ีป ุน ตัง้อยูบนเทือกเขาเฟืองฮวาง ภายในวัดมีสิ่งกอสรางท่ีสวยงาม
สะอาด เป็นระเบียบ ทัศนียภาพโดยรอบ ลอมรอบไปดวยดอกไมท่ีผลิดอกบานสะพรัง่ นับไดวาเป็นวิหารท่ีนิยมและงดงามท่ีสุด
ในเมืองดาลัด

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินเลนตลาดกลางคืน ไนท มารเก็ต (NIGHT MARKET) เมืองดาลัด ใหทานไดเลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมือง ของท่ีระลึก
และชิมอาหารพ้ืนเมืองตามอัธยาศัย

พักท่ี LA SAPINETTE / VIETSOVPRETO / RIVER PRINCE HOTEL * หรือระดับเทียบเทา*

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



่ ๋ ๋ ่ ๋ ๋ ่

ทาอากาศยานนานาชาติดาลัด

นํ้าตกดาตันลา

รถรางเวียดนาม

กระเชาไฟฟาดาลัด

วัดต๊ักลัม

สนามบินน้ีถูกสรางโดยชาวฝรัง่เศสเมื่อปีพศ2476 โดยเป็นรันเวยกรวด และชาวอเมริกัน
ไดมาสรางใหมเมื่อไมนานมาน้ีและเสร็จเมื่อกี 2552 โดยไมมีเท่ียวบินเยอะ

น้ําตกดาตันลา ( Datalla Water Fall ) น้ําตกท่ีสวยท่ีสุดในดาลัด ซ่ึงอยูนอกเมืองไปทาง
ทิศใตประมาณ 5 กิโลเมตร น้ําตกดาตันลาเป็นน้ําตกท่ีไมใหญมากแตมีความสวยงาม
เน่ืองจากสภาพแวดลอมตางๆ ท่ีเกื้อหนุนทําใหมีนักทองเท่ียวแวะมาเท่ียวชมกันเป็น
จํานวนมาก

รถรางเวียดนาม (Roller Coaster) ใหทานเพลิดเพลินกับรถราง ผานผืนปาอันรมรื่น
เขียวชอุมลงสูหุบเขาเบื้องลาง ทาทายความหวาดเสียว

น่ังกระเชาไฟฟา“เคเบิลคาร (Cable car)” บนเทือกเขาโรบินฮิล (Robin Hill) ชมวิวเมือ
งดาลัทจากท่ีสูงและยังสามารถน่ังไปยังวัด Truc Lam Medutation Monastery (Thien
Vien Truc Lam) ซ่ึงเป็นวัดพุทธในนิกาย ZEN แบบญ่ีป ุน

วัดตัก๊ลัมวัดพุทธในนิกายเซน แบบญ่ีป ุน ตัง้อยูบนเทือกเขาเฟืองฮวาง ภายในวัดมีสิ่ง
กอสรางท่ีสวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ ทัศนียภาพโดยรอบ ลอมรอบไปดวยดอกไมท่ีผลิ
ดอกบานสะพรัง่ นับไดวาเป็นวิหารท่ีนิยมและงดงามท่ีสุดในเมืองดาลัด

ตลาดกลางคืน คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

  LA SAPINETTE / VIETSOVPRETO / RIVER PRINCE HOTEL หรือเทียบเทา

ตลาดกลางคืน (Ky lua Night Market) ใหทานทองราตรีตลาดกลางคืนอยางเต็มอ่ิมจุใจ
มีสินคาใหทานเลือกชอปป้ิงมากมาย ไมวาจะเป็นสินคาพ้ืนเมือง หรือของท่ีระลึกอ่ืนๆ
มากมาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทุงดอกไฮเดรนเยียร - สวนดอกไมเมืองหนาว - พระราชวังฤดู
รอน จักรพรรด์ิเบาได - บานเพี้ยน (Crazy House) - สถานี
รถไฟดาลัด - วัดลิงเฝอก วัดมังกรทอง - โบสถไก

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม เชา

บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู สวนดอกไฮเดรนเยีย เป็นสวนดอกไมท่ีมีดอกไฮเดรนเยียสีสันสวยสดใสเบงบานสะพรัง่ไปท่ัวสวน และ
เป็นอีกหน่ึงสัญญาลักษณของเมืองดาลัดท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวท่ีมาเยือนเมืองแหงน้ี ใหทานไดเพลิดเพลินกับการเก็บภาพความ
สวยงามน่ีไวเป็นท่ีระลึกอยางเต็มอ่ิม

นําทานเท่ียวชม DALAT FLOWER GRADENS หรือ สวนดอกไมเมืองหนาว ดาลัดไดรับการขนานนามใหเป็นเมืองแหง
ดอกไม ท่ีน่ีจึงมีดอกไมบานสะพรัง่ไปท่ัวเมืองตลอดทัง้ปี

นําทานเดินทางสู พระราชวังฤดูรอน ของจักรพรรดิเบาได ซ่ึงเป็นจักรพรรดิองคสุดทายของเวียดนาม ซ่ึงสถานท่ีแหงน้ีเป็น
พระราชวังสุดทาย ท่ีสรางขึน้ในสมัยเลืองอํานาจของฝรัง่เศส กอนท่ีจะเกิดสงครามเวียดนาม จึงทําใหจักรพรรดิเบาไดตองยายไป
อยูท่ีฝรัง่เศส แลวไมกลับมาเหยียบแผนดินบานเกิดอีกเลย

นําทานเดินทางชม CRAZY HOUSE บานหนาตาแปลกประหลาด โดยศิลปินชาวเวียดนาม ซ่ึงมีชื่อเสียงโดงดัง ใหทานได
เพลิดเพลินกับการถายรูป และเดินตามทางจากบันไดดานลาง จนขึน้ไปบนหลังคาไดเลย ภายดานใน มีเกสเฮาสเล็กๆไมกี่หอง
สวนใหญจะเป็นชาวตางชาติ ท่ีนิยมมาพักอาศัยอยู และยังมีรานกาแฟ เบเกอรี่

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟเกา แหงเมืองดาลัด สถานีรถไฟน้ีปัจจุบันเป็นแคสถานท่ีทองเท่ียวไมไดใชงานจริงแลว ตัว
อาคารถูกออกแบบ สถาปัตยกรรมยุคโคโลเนียลส สไตลกึ่งฝรัง่เศส ถูกสรางขึน้มาในชวงในชวงปี คศ. 1932 ปัจจุบันชาว
เวียดนามชอบมาใชสถานท่ีน้ีในการถายรูปพรีเวดด้ิง

นําทานชม วัดหลิงเฝือก หรือ เจดีย Long Phoc Lat ภายในอาคารมีหองโถงกวางใหญมี 2 แถว ใชอุปกรณการสรางสวน
ใหญเป็นหินโมเสค ดานบนเป็นรูปแกะสลักท่ีมีประวัติของ Shakyamuni และประวัติของ Lotus Sutras บริเวณวัด มีจุดเด
นมากๆอีก1จุดคือ มังกรท่ีมีขนาดยาว 49 ม.

นําทานแวะถายรูปท่ี โบสถรูปไก เป็นโบสถคริสตท่ีมีลักษณะภายนอกเป็นรูปเหมือนไก นักทองเท่ียวชาวไทย จึงเรื่อกตอๆ
กันมา ทานสามารถเขาไปถายภายในอาคารได กรณีท่ีไมมีการประกอบพิธีอยู

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักท่ี LA SAPINETTE / VIETSOVPRETO / RIVER PRINCE HOTEL * หรือระดับเทียบเทา*

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



ทุงดอกไฮเดรนเยียร

สวนดอกไมเมืองหนาว

พระราชวังฤดูรอน จักรพรรดิ์เบาได

บานเพี้ยน (Crazy House)

เป็นสวนดอกไมท่ีมีดอกไฮเดรนเยียสีสันสวยสดใสเบงบานสะพรัง่ไปท่ัวสวน และเป็นอีก
หน่ึงสัญลักษณของเมืองดาลัดท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวท่ีมาเยือนเมืองแหงน้ี ใหทานได
เพลิดเพลินกับการเก็บภาพความสวยงามน่ีไวเป็นท่ีระลึกอยางเต็มอ่ิม

สรางเมื่อปี พ.ศ. 2509 เป็นสวนดอกไมขนาดใหญไกล ทะเลสาบสวนหวง ประมาณ
2กิโลเมตรจากใจกลางเมือง มีดอกไมหลายชนิดใหผูเขาชมไดอ่ิมเอิบไปกับความสวยงาม

หน่ึงในตึกของจักรพรรดิเ์บาไดท่ียังดํารงไวอยู ซ่ึงพระราชวังน้ีเอาไวใชหลบรอน แตตัง้แต
พศ2593 ฝรัง่เสศไดเขามายังเวียดนาม และสถานท่ีน้ียังถูกใชเปนสถานท่ีประทับของ
พระราชา และสถานท่ีทําการ

ถูกสรางขึน้มาโดยสถาปนิคชาวเวียดนามโดนคิดวาจะออกแบบแนว "เทพนิยาย" โดยท่ีตัว
ตึกหนาตาออกมาเหมือนตนไม และดวยการออกแบบและตกแตงภายในท่ีแปลก
ประหลาด ทําใหขึน้ชื่อเรื่องความเพีย๊น

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

สถานีรถไฟดาลัด

วัดลิงเฝอก วัดมังกรทอง

 บาย

กอสรางขึน้ตัง้แตปี 2486 เป็นสถานีรถไฟขนาดเล็กท่ีมีความนาสนใจอยูท่ีรถไฟ
เครื่องจักรไอน้ําแบบดัง้เดิม ท่ียังตองใชถานไมในการเผาไหมของเครื่องจักร โดยนักทอง
เท่ียวสามารถด่ืมด่ํากับประสบการณน่ังรถไฟเครื่องจักรไอน้ําผานพ้ืนท่ีชนบทเป็นระยะ
ทางราว 5 กิโลเมตร เขาไปสูหมูบานเล็ก ๆ ท่ีมีชื่อวา Trai Mat โดยรถไฟเครื่องจักรไอน้ํา
น้ีจะเปิดใหบริการเพียง 5 เท่ียวตอวันเทาน้ัน และจําตองมีผูโดยสารไมนอยกวา 4-5 คน
จึงจะสามารรถเปิดการเดินรถในแตละเท่ียวได

วัดลิงเฟือก หรือ วัดมังกรทอง สรางเมื่อปีค.ศ.1950 สรางจากการนํากระเบื้องเหลือใชมา
ทุบๆรวมกัน จากน้ันก็นํามาสรางวัดใหชาวบานไดสักการะกัน และในปัจจุบันไดเปิดใหนัก
ทองเท่ียวทัง้ในและนอกประเทศ ไดเขามากราบไหวกันภายในวัดลิงเฟือกแหงน้ี และเป็น
ท่ีรูจักไปท่ัวทิศ ภายในบริเวณวัดลิงเฟือกจะดูมีความสะอาด จัดเรียงอยางสวยงาม ทําให
นักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวตางชื่นชอบและมีความศัทธาในวัดลิงเฟือกแหงน้ี



วันท่ี 3 ฟารมเล้ียงชะมดเวียดนาม - ทาอากาศยานนานาชาติดาลัด - ทา
อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

โบสถไกดาลัด
เรียกสถานท่ีแหงน้ีจะเรียกวา Con Ga ออกเสียงวา “กอง หญา” แปลวา “ไก” วาแตวา
โบสถน้ีมีเรียกกันอยูหลายชื่อ แลวแตจะเรียก ยกตัวอยางเชน Cock Church (ชื่อน้ีแปล
ตรงตัววาโบสถไก) ชื่อตอมาและเป็นชื่อท่ีคนดาลัดนิยมเรียกกันก็คือ Con Ga Church
(ชื่อน้ีใชเรียกแบบคนเวียดนามไดเลยวา กอง หญา) ท่ีเรียกแบบน้ีก็เป็นเพราะวาบนยอด
สูงสุดของยอดโบสถ จะมีตัวไกท่ีหลอไวและประดับไวอยูบนยอดสุดของสถานท่ีแหงน้ี ซ่ึง
หากใครมาเย่ียมชมท่ีเมืองดาลัดจะเห็นโบสถน้ีอยางชัดเจนแตไกลเลย และยังเป็นโบสถท่ี
ใหญท่ีสุดของเมืองดาลัด ซ่ึงถูกสรางและออกแบบโดยชางชาวฝรัง่เศส

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

    LA SAPINETTE / VIETSOVPRETO / RIVER PRINCE HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานชม ฟารมเลีย้งชะมด ทานจะไดพบกับชะมดตัวเป็นๆ หลากสายพันธุ ชมเมล็ดกาแฟ วิธีการผลิต และขัน้ตอนการชง
กาแฟชะมด ใหทานไดซ้ือกาแฟสด และน่ังชิมทามกลางบรรยากาศท่ีโอบลอมไปดวยธรรมชาติ ทานยังสามารถใหอาหาร และถาย
รูปกับชะมดไดอีกดวย

บาย

13.35 น. นําทานเขาสู สนามบิน LIEN KHUONG เมืองดาลัด กลับสูกรุงเทพฯ เท่ียวบินท่ี VZ941 (ไมมีอาหารและเครื่อง
ด่ืมบริการบนเครื่อง แตมีจําหนาย)

15.20 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พรอมความประทับใจ

ฟารมเลี้ยงชะมดเวียดนาม
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ฟารมเลีย้งชะมด เป็นฟารมเลีย้งชะมดขนาดไมใหญมาก ทานจะไดพบกับชะมดตัวเป็นๆ
หลากสายพันธุ ชมเมล็ดกาแฟ วิธีการผลิต และขัน้ตอนการชงกาแฟชะมด ใหทานไดซ้ือ
กาแฟสดน่ังชิมทามกลางบรรยากาศท่ีโอบลอมไปดวยธรรมชาติ และกลวยไมนานาพันธุ
ทัง้น้ีทานยังสามารถถายรูปกับชะมดไดอีกดวย

ทาอากาศยานนานาชาติดาลัด บาย

สนามบินน้ีถูกสรางโดยชาวฝรัง่เศสเมื่อปีพศ2476 โดยเป็นรันเวยกรวด และชาวอเมริกัน
ไดมาสรางใหมเมื่อไมนานมาน้ีและเสร็จเมื่อกี 2552 โดยไมมีเท่ียวบินเยอะ



 หมายเหตุ ไมมีอาหารและเครื่องด่ืมบริการบนเครื่อง แตมีจําหนาย

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
1.ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน

2.ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทัง้หมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทัง้หมดใหแกทาน

3.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนัก
ทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดิน
ทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซา  แตหากทางนักทองเท่ียวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา
ท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีท่ีจะใหบริการตอไป

4.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง
และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระ
เงินมัดจํา

5.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทัง้น้ีบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเป็นสําคัญ

6.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึน้ของนักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน

7.อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึน้ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตัว๋เครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง
คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ 

8.มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 
 

การชําระเงิน
1.นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพ่ือสํารองท่ีน่ัง 

2.นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนท่ีเหลือทัง้หมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน(ในวันเวลาทําการ) กรณี
นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ
ใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ

3.การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

อัตรานี้รวม:
คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ           

คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี

คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.      

คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ

คาท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน    

คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ    

คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ            

คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง 

คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด

มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

่



คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,000 บาท/ทริป/ตอทาน

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
 

วีซา
หนังสือเดินทาง หรือพาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ

หมายเหตุ
** หากทานท่ีตองออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสาย

การบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา **

*** ขอบพระคุณทุกทานท่ีใชบริการ ***

** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ปี3,900 บาท**

**คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรทานละ 1,000 บาท /ทริป/ตอทาน**

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทาน้ัน ไมเชนน้ันทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทัง้
สิน้ เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตัว๋ไปใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครัง้
เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง

การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ
เล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา

กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืนมัดจําทัง้หมด เน่ืองจากทางบริ
ษัทฯ ไดชําระคาตัว๋เครื่องบินเต็มใบใหกับสายการบินเป็นท่ีเรียบรอย ยกเวนคาภาษีน้ํามันท่ียังมิไดชําระ คาทัวรสวนท่ีเหลือ กรุณาชําระ
21 วันกอนการเดินทาง

หมายเหตุ : ตัว๋เมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟันดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน

ขอแนะนํากอนการเดินทาง

1.กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิน้ และรวมกันทุก
ชิน้ไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ
จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

2.สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาท่ี
โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

3.IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึน้ไปบนเครื่องบินดังน้ี แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใสกระเปาติดตัว
ถือขึน้เครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณท่ีจํากัด ไดแก

3.1 แบตเตอรี่สํารองท่ีมีความจุไฟฟานอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh สามารถนําขึน้เครื่องไดไมมีการจํากัดจํานวน 

3.2 แบตเตอรี่สํารองท่ีมีความจุไฟฟา 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําขึน้เครื่องไดไมเกินคนละ 2 กอน

3.3 แบตเตอรี่สํารองท่ีมีความจุไฟฟามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําขึน้เครื่องในทุกกรณี

4. หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี

 
 

การยกเลิก
1.กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเป็นลายลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ

2.กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ
อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ

่



อํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนําเงินเขา
ใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

2.1.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว

2.1.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการท่ีชําระแลว

2.1.3ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวทัง้หมดทัง้น้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจาก
คาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังตัว๋เครื่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ

3.การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย
การบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทัง้หมด  

4.การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท

5.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียวเดินทางไมถึง 15 คน


