
#11764 ทัวรเวียดนามใต ดาลัด มุยเน 3 วัน 2 คืน ทะเลทราย
มุยเน นํ้าตกดาทันลา บิน VZ
ทัวรเวียดนามใต ดาลัด มุยเน ลําธาร FAIRY STREAM ทะเลทรายแดง หมูบาน
ชาวประมง ทะเลทรายขาว นั่งรถรางนํ้าตกดาทันลา สวนดอกไมไฮเดรนเยีย นั่ง
กระเชาไฟฟา บานเพ้ียน ชอปปงตลาดไนทบารซา สวนดอกไมเมืองหนาว



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานดาลัด - มุยเน - หมูบานชาวประมงมุยเน - ลําธาร
นางฟา Fairly Stream - ทะเลทรายแดง   

Peace,
Paris, Nam
Hai (ติดริม
ทะเล)

2 ทะเลทรายขาว - ดาลัด - รถรางโรลเลอรโคสเตอร - น้ําตกดาตันลา - กระเชาไฟฟาดาลัด -
วัดตัก๊ลัม - บานเพ้ียน - ทุงดอกไฮเดรนเยียร - ตลาดไนทบาซารดาลัด   

Swiss bel
hotel หรือ
เทียบเทา

3 สวนดอกไมเมืองหนาวดาลัด - ทาอากาศยานดาลัด - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

21 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63 ฿9,499 ฿9,499 ฿9,499 ฿2,500

26 ส.ค. 63 - 28 ส.ค. 63 ฿8,888 ฿8,888 ฿8,888 ฿2,500

28 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63 ฿9,499 ฿9,499 ฿9,499 ฿2,500

29 ส.ค. 63 - 31 ส.ค. 63 ฿9,499 ฿9,499 ฿9,499 ฿2,500

2 ก.ย. 63 - 4 ก.ย. 63 ฿8,888 ฿8,888 ฿8,888 ฿2,500

4 ก.ย. 63 - 6 ก.ย. 63 ฿9,499 ฿9,499 ฿9,499 ฿2,500

9 ก.ย. 63 - 11 ก.ย. 63 ฿8,888 ฿8,888 ฿8,888 ฿2,500

11 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63 ฿9,499 ฿9,499 ฿9,499 ฿2,500

16 ก.ย. 63 - 18 ก.ย. 63 ฿8,888 ฿8,888 ฿8,888 ฿2,500

18 ก.ย. 63 - 20 ก.ย. 63 ฿9,499 ฿9,499 ฿9,499 ฿2,500

23 ก.ย. 63 - 25 ก.ย. 63 ฿8,888 ฿8,888 ฿8,888 ฿2,500

25 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63 ฿9,499 ฿9,499 ฿9,499 ฿2,500

26 ก.ย. 63 - 28 ก.ย. 63 ฿9,499 ฿9,499 ฿9,499 ฿2,500

2 ต.ค. 63 - 4 ต.ค. 63 ฿9,499 ฿9,499 ฿9,499 ฿2,500

7 ต.ค. 63 - 9 ต.ค. 63 ฿8,888 ฿8,888 ฿8,888 ฿2,500

9 ต.ค. 63 - 11 ต.ค. 63 ฿9,499 ฿9,499 ฿9,499 ฿2,500

10 ต.ค. 63 - 12 ต.ค. 63 ฿9,499 ฿9,499 ฿9,499 ฿2,500

11 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63 ฿9,499 ฿9,499 ฿9,499 ฿2,500



14 ต.ค. 63 - 16 ต.ค. 63 ฿8,888 ฿8,888 ฿8,888 ฿2,500

16 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63 ฿9,499 ฿9,499 ฿9,499 ฿2,500

21 ต.ค. 63 - 23 ต.ค. 63 ฿9,499 ฿9,499 ฿9,499 ฿2,500

19 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65 ฿8,888 ฿8,888 ฿8,888 ฿2,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานดาลัด - มุยเน -
หมูบานชาวประมงมุยเน - Sand Dune-Fairly Stream - ทะเล
ทรายแดง

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

08.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร สายการบิน Vietjetair โดยมี
เจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน

11.10 น. นําทานเดินทางสู เมืองดาลัด โดยเท่ียวบินท่ี VZ940

บาย

12.55น. เดินทางถึงสนามบินเมืองดาลัด นําทานผานดานตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร

รับประทานอาหารเท่ียง เมนูเฝอ

จากนั้นเดินทางสูมุยเน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3-4ชม)

นําทานชม “แกรนดแคนยอนแหงเวียดนาม” ลําธาร FAIRY STREAM ท่ีเกิดจากการกัดเซาะของน้ําและลมเป็นลําธารลึก
กวา 20 เมตร เปิดใหเห็นชั้นของดินและทรายหลากสี ซ่ึงท้ังหมดลวนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

นําทานเดินทางสู ทะเลทรายแดง ท่ีเกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีชมพูแดงจนกลายเป็นลานทรายกวางท่ีมีชื่อเสียงของ
เมืองมุยเน

จากนั้นเขาสู หมูบานชาวประมง (ผานชม) สถานท่ีทองเท่ียวแหงน้ี จะเป็นการทองเท่ียวเชิงวิถีชีวิต ของชาวมุยเน สัมผัสวีถี
การหาสัตวทะเล แลวเอามาขึ้นฝ่ังบริเวณน้ี ชาวบานท่ีหามาได ก็จะเอาสัตวทะเล ขึ้นมาคัดแยก ชนิด ขนาด ใหเราไดเห็นกันริม
ชายหาดเลยครับ

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Peace, Paris, Nam Hai ระดับ 3 ดาว (ติดริมทะเล)

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู เฝอ

ทาอากาศยานดาลัด บาย

เป็นทาอากาศยานท่ีตั้งอยูในเขต Đức Trọng โดยอยูหางจากเมืองดาลัดไปทางใต
ประมาณ 30 กิโลเมตร ทาอากาศยานน้ีถูกสรางโดยฝรั่งเศสเมื่อปี พ.ศ. 2476 โดยมีเพียง
รันเวยกรวด และชาวอเมริกันไดมาสรางใหมและเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2552 โดยมีอาคารผู
โดยสารใหมขนาด 12,400 ตารางเมตร



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทะเลทรายขาว - ดาลัด - รถรางโรลเลอรโคสเตอร - น้ําตกดา
ตันลา - กระเชาไฟฟาดาลัด - วัดตั๊กลัม - บานเพี้ยน - ทุงดอก
ไฮเดรนเยียร - ตลาดไนทบาซารดาลัด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

มุยเน

หมูบานชาวประมงมุยเน

ลําธารนางฟา Fairly Stream

ทะเลทรายแดง

เป็นเมืองตากอากาศชั้นดีของประเทศเวียดนาม ตั้งอยูชายฝ่ังทะเลของจังหวัดบิ่ญถวน ใน
ภูมิภาคภาคกลางตอนใตของประเทศเวียดนาม ซ่ึงอยูหางจากเมืองโฮจิมินห ประมาณ
230 กิโลเมตร (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองแหงน้ีมีชื่อเสียงในเรื่องของ
ชายหาดท่ีเงียบสงบ และทะเลทรายอันกวางใหญ

ท่ีน่ีเป็นหมูบานท่ีมีจุดจอดพักเรือของชาวประมง ซ่ึงเราจะไดเห็นเรือประมงเต็มไปหมด
ไฮไลทของท่ีน่ีคือเรือกระดงรูปทรงกลมซ่ึงเป็นเรือพ้ืนบานของเวียดนาม

เป็นธารน้ําสีแดงธรรมชาติท่ีเป็นจุดทองเท่ียวแลนมารคหน่ึงเมื่อไดมาเยือนมุยเน ท่ีน่ีนัก
ทองเท่ียวจะไดเห็นความงดงามของผืนน้ําตื้นอันสดชื่น ชั้นดินท่ีสูงลดล่ันกัน สลับกับ
สีสันของดินทรายท่ีสวยงาม

ทะเลทรายแดง มีขนาดกวางใหญทอดตัวยาวตั้งแตริมฝ่ังทะเลเขาไปในตัวแผนดิน
ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 50 เฮกเตอร เวลาท่ีเหมาะสมในการเท่ียวชมคือชวงเชา หรือชวง
หลังจาก 15.00 น. เป็นตนไป เพราะกระแสลมไมแรงและแดดไมรอนมากจนเกินไป

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Peace, Paris, Nam Hai (ติดริมทะเล)

 กิจกรรม เชา

่



รับประทานอาหาราเชาท่ี โรงแรม

นําทานเดินทางสู ทะเลทรายขาว เนินภูเขาทรายสีขาวกระจางตา มองไปทางไหนก็ จะเห็นเพียงผืนทรายอันกวางใหญ และ
ทองฟาเทานั้น ไมไกลกันมีแหลงน้ําจืด (โอเอซิส) สําหรับใหนักทองเท่ียวใชพักผอนถายรูปและชมวิว

อิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลาย ไมวาจะเป็น การเชารถจีป๊หรือ รถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนาน
กับการเลนแซนดดูนล่ืนไถลจากจากเนินทรายสูงกวา 40 เมตร (กิจกรรมตางๆและคาทิป ยังไมรวมในรายการ) ฟรีคารถจิบ๊ลุย
ทะเลทรายขาว

จากนั้นเดินทางกลับเมืองดาลัด (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3-4ชม)

บาย

รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร

นําทานน่ัง รถราง (Roller Coaster) ผานผืนปาอันรมรื่นเขียวชอุมลงสูหุบเขาเบื้องลางเพ่ือชมและสัมผัสกับความสวยงาม
ของ น้ําตกดาทันลา (ThacDatanla)น้ําตกขนาดไมใหญมากแตมีชื่อเสียงอีกหน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียวยอดนิยมของดาลัดท่ีไม

จากนั้น นําทานชม สวนดอกไมไฮเดรนเยีย ท่ีเบงบานอยูเต็มพ้ืนท่ี ซ่ึงถือวาสวนไฮ เดรนเยียแหงน้ีเป็นสถานท่ีทองเท่ียวอัน
ดับตนๆท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวใหเดินทางมาเย่ียมชมไดเป็นอยางดี และใหทานเพลิดเพลินเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

นําทานสู สถานีกระเชาไฟฟา“เคเบิลคาร”ท่ีทันสมัยท่ีสุดในประเทศเวียดนามขึ้นสูจุดชมวิวใหเวลาทานไดชมและถายรูปวิว
เมืองดาลัดในมุมมองท่ีสุดพิเศษไวเป็นท่ีระลึก

นําทานชม วัดตัก๊ลัม (Thien Vien Truc Lam) ท่ีน่ีคือวัดพุทธในนิกายเซน (ZEN) แบบญ่ีป ุน มหายานคะ ซ่ึงแมจะเป็น
พุทธเชนนิกายเถรวาทแบบบานเรา แตธรรมเนียมปฏิบัติหลายๆ ก็มีความแตกตางกันอยูบาง

นําทานเขาชม บานเพ้ียน (Crazy House) บานสไตลแปลกๆท่ีออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนท่ี 2 ของ
เวียดนาม ซ่ึงเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรั่งเศสโดยไดแรงบันดาลใจจากนิยายเรื่องดัง “Alice in Wonderland”

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พรอมเสริฟไวนดาลัด

จากนั้นเดินทางสูยาน ชอปป้ิงตลาดไนทบารซา ของเมืองดาลัดใหทานไดเลือกซ้ือสินคา นานาชนิด ตามอัธยาศัย

พักท่ี Swiss bel hotel หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว

ทะเลทรายขาว

ดาลัด

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ทะเลทรายขาว เป็นทะเลทรายสีขาวอันกวางใหญท่ีตั้งอยูทางดานเหนือของเมืองมุยเน
หางไปประมาณ 20 กิโลเมตร มีทะเลสาบท่ีสวยงามขนาบขางของเนินทราย เรียกวา
"ทะเลสาบ Bau Trang" ซ่ึงครอบคลุมเน้ือท่ีมากถึง 70 เฮกเตอร กวางประมาณ 500
เมตร และลึกประมาณ 19 เมตร ในทะเลทรายมีทะเลสาบเล็กๆ อยูตรงกลาง ภายใน
ทะเลสาบเต็มไปดวยดอกบัวสีสันสดใส

เป็นเมืองหลวงของจังหวัดเลียนเคือง ตั้งอยูสูงเหนือระดับน้ําทะเล 1,500 เมตร บน
ท่ีราบสูงลางเบียน ดาลัดเป็นหน่ึงในเมืองทองเท่ียวยอดนิยมท่ีสุดตลอดกาลของเวียดนาม
ชื่อเมืองนั้นแปลวาเมืองแหงสนพันตน และยังถูกเรียกวาเมืองท่ีแหงใบไมผลิ ซ่ึงมาจาก
อากาศท่ีเย็นสบายกําลังดีตลอดท้ังปี

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



รถรางโรลเลอรโคสเตอร

นํ้าตกดาตันลา

กระเชาไฟฟาดาลัด

วัดต๊ักลัม

บานเพี้ยน

ทุงดอกไฮเดรนเยียร

ใหทานเพลิดเพลินกับรถรางโรลเลอรโคสเตอร ทาทายความหวาดเสียว ผานผืนปาอัน
รมรื่นเขียวชอุมลงสูหุบเขาเบื้องลางของน้ําตกดาทันลา

น้ําตกดาตันลา ไดชื่อวาเป็นน้ําตกท่ีสวยท่ีสุดในดาลัด อยูนอกเมืองไปทางทิศใตประมาณ
5 กิโลเมตร น้ําตกดาตันลาเป็นน้ําตกท่ีไมใหญมากแตมีความสวยงามเน่ืองจากสภาพ
แวดลอมตางๆ ท่ีเกื้อหนุนทําใหมีนักทองเท่ียวแวะมาเท่ียวชมกันเป็นจํานวนมาก

เป็นกระเชาไฟฟาเคเบิลคารบนเทือกเขาโรบินฮิลล บนกระเชานักทองเท่ียวจะไดชมวิว
เมืองดาลัดจากท่ีสูง และยังสามารถน่ังไปยังวัดตัก๊ลัม ซ่ึงเป็นวัดพุทธในนิกาย ZEN แบบ
ญ่ีป ุนได

วัดตัก๊ลัมวัดพุทธในนิกายเซนแบบญ่ีป ุน ตั้งอยูบนเทือกเขาเฟืองฮวาง ภายในวัดมีสิ่ง
กอสรางท่ีสวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ ทัศนียภาพโดยรอบลอมรอบไปดวยดอกไมท่ีผลิ
ดอกบานสะพรั่ง นับไดวาเป็นหน่ึงในวัดท่ีนิยมและงดงามท่ีสุดในเมืองดาลัด

ท่ีน่ีถูกสรางขึ้นมาโดยสถาปนิคชาวเวียดนามโดนคิดวาจะออกแบบแนว "เทพนิยาย" โดยท่ี
ตัวตึกหนาตาออกมาเหมือนตนไม และดวยการออกแบบและตกแตงภายในท่ีแปลก
ประหลาด ทําใหขึ้นชื่อเรื่องความเพีย๊น

เป็นสวนดอกไมท่ีมีดอกไฮเดรนเยียรสีสันสวยสดใสเบงบานสะพรั่งไปท่ัวสวน และเป็น
อีกหน่ึงสัญลักษณของเมืองดาลัดท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวท่ีมาเยือนเมืองแหงน้ี ใหทานได
เพลิดเพลินกับการเก็บภาพความสวยงามน่ีไวเป็นท่ีระลึกอยางเต็มอ่ิม

 คํ่า



วันท่ี 3 สวนดอกไมเมืองหนาว - ทาอากาศยานนานาชาติดาลัด - ทา
อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ ทะเลทรายขาว กิจกรรมตางๆและคาทิป ยังไมรวมในรายการ

ตลาดไนทบาซารดาลัด

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร พรอมเสริฟไวนดาลัด

 Swiss bel hotel หรือเทียบเทา

ไนทมาเก็ตท่ีเมืองดาลัดเขาจะมีถนนคนเดินท่ีอยูริมถนนเสนลางดานหนาตลาดดาลัด มี
รานเสื้อผา รานขายอาหารมากมายริมถนน มีจักรยานใหเชาป่ันเลน มีศิลปินมารับวาดรูป
เหมือน เขียนหนังสือภาษาเวียดนาม และอ่ืนๆ มากมายใหนักทองเท่ียวเดินชมกันไดตาม
อัธยาศัย

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหาราเชาท่ี โรงแรม

นําทานเขาชม สวนดอกไมเมืองหนาวและถายรูปกับหมูมวลไมดอกเมืองหนาวนานาพันธุท่ีอวดโฉมรูปทรงและสีสันอันสุด
ตระการตาตลอดท้ังปีในบรรยากาศท่ีแสนโรแมนติกของเมืองดาลัด

สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู สนามบินเมืองดาลัด เตรียมตัวเดินทางสูกรุงเทพฯ

บาย

13.35 น. เหินฟาสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Vietjetair เท่ียวบินท่ี VZ941

15.20 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพดวยความประทับใจ

สวนดอกไมเมืองหนาวดาลัด

ทาอากาศยานดาลัด

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสวนดอกไมประจําเมืองดาลัด สรางขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2509 เป็นสวนดอกไมขนาดใหญ
ไกลทะเลสาบ โดยอยูหางประมาณ 2 กิโลเมตรจากใจกลางเมือง ภายในสวนมีดอกไม
หลายชนิดใหผูเขาชมไดอ่ิมเอิบไปกับความสวยงามของดอกไมชนิดตางๆ นับพันชนิด

เป็นทาอากาศยานท่ีตั้งอยูในเขต Đức Trọng โดยอยูหางจากเมืองดาลัดไปทางใต
ประมาณ 30 กิโลเมตร ทาอากาศยานน้ีถูกสรางโดยฝรั่งเศสเมื่อปี พ.ศ. 2476 โดยมีเพียง
รันเวยกรวด และชาวอเมริกันไดมาสรางใหมและเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2552 โดยมีอาคารผู
โดยสารใหมขนาด 12,400 ตารางเมตร

 บาย



 หมายเหตุ ** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

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

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล, การปิดดาน,ภัยธรรมชาติ หรือกรณีท่ีทาน

ถูกปฏิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองหรือเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและตางประเทศ  ซ่ึงอยูนอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ      

หากทานใชบริการของทางบริษัทฯ ไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ ได
ชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว

หากเกิดทรัพยสินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายท่ีเกิดจากความประมาทของตัวนักทองเท่ียวเอง

ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากทานไมเดินทางพรอมคณะไมวาจะดวยเหตุใดก็ตาม ไมสามารถนํามาเล่ือนวันเดินทางหรือคืน
เงินได

หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานอยางนอย 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางออกนอก
ประเทศได

การชําระเงิน
ชําระมัดจําในวันท่ีจองท่ีน่ังละ 5,000 บาท พรอมหนังสือเดินทาง (หรือสําเนา) สวนท่ีเหลือชําระท้ังหมดอยางนอย 30 วันกอนการ

เดินทาง (ในวันเวลาทําการ)

กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือ  ตางประเทศ รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษ  เชน Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคาทัวรท้ังเต็มจํานวนหรือบางสวน ในกรณี
ท่ีทานจองแลวยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น
 

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับเสนทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร (เครื่องเหมาลําตองไป-กลับพรอมคณะเทานั้น)

คาสัมภาระน้ําหนักทานละ 20 กก. / ถือขึ้นเครื่อง 7กก.

คาท่ีพักตามระบุในรายการ หองละ 2 หรือ 3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพ่ิมเงินพักหองเด่ียว) 

คาภาษีสนามบินและคาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงแลว และทางบริษัทขอเก็บเพ่ิมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับ  คาธรรมเนียมเพ่ิม
กอนการเดินทาง

คาอาหารตามรายการระบุ

คารถรับ-สงนําเท่ียวตามรายการ และ คาเขาชมสถานท่ีตามรายการระบุ

หัวหนาทัวรท่ีชํานาญเสนทางนําทานทองเท่ียวตลอดรายการในตางประเทศ

ประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
 

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหองพัก , รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่ง

เพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากทานตองการสั่งเพ่ิม กรุณาจายเพ่ิมเองตางหาก )

คาสัมภาระท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 500 บาท ขึ้นอยูกับอัตราแลกเปล่ียน (กรุณา
ติดตอสายการบินโดยตรง)

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย  3%  

คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ ทานละ 800 บาทตลอดการเดินทาง

วีซา
พาสสปอรตจะตองมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
่ ้ ่ ้ ้ ์



รายการทองเท่ียวน้ีอาจเปล่ียนแปลงหรือสลับกันไดตามความเหมาะสม ท้ังน้ีถือเป็นเอกสิทธิข์องผูจัดโดยยืดถือตามสภาพการณ
และประโยชนของทานเป็นสําคัญ

คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ ทานละ 800 บาทตลอดการเดินทาง หัวหนาทัวรไทย แลวแตความพึงพอใจในการบริการ

เท่ียวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยมิตองแจงให ทราบลวงหนา

ถาทานเดินทางมาถึงสถานท่ีนัดพบชากวาเวลานัดหมายเกินกวา 1 ชม.ดวยเหตุอันใดก็ตามแต ทางบริษัทฯจะถือวาทานสละสิทธิ ์
การเดินทาง และไมติดใจเรียกรองขอเงินคืนใดๆท้ังสิ้น

ขอสงวนสิทธิถาผูเดินทางไมถึง 10 ทาน จะไมมีหัวหนา / แตถา 15 ทานขึ้น จะมีหัวหนาทัวรตลอดการเดินทาง

การยกเลิก
ไมมีการคืนเงินมัดจําและยอดเต็มในทุกกรณี 

หากไมไดรวมบริการทานอาหาร หรือคาตั๋วเขาชมใดๆ ในกรณีจอยทัวรไมสามารถคืนเงินได เน่ืองจากคาบริการท่ีเวียดนามเป็นแบบ
เหมาจาย


