#16161 ทัวรเวียดนามใต โฮจิมินห มุยเน ดาลัด 4 วัน 3 คืน
สวนดอกไฮเดรนเยีย นั่งรถจิ๊ปตะลุยทะเลทรายขาว บิน VJ
ทัวรเวียดนามใต โฮจิมินห มุยเน ดาลัด Café Apartment ตลาดเบนถัน ลอง
เรือแมนํ้าไซงอน โบสถนอรทเทรอดาม ไปรษณียกลาง อนุสาวรียทาน
ประธานาธิบดีโฮจิมินห ทะเลทรายแดง รถรางโรลเลอรโคสเตอร นํ้าตกดาทันลา
บานเพี้ยน

สรุปการเดินทาง
วันที่

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

1

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ - ทา อากาศยานโฮจิมินห - คาเฟ อพารตเมนตโฮจิมินห - ตลาดเบน
ถัน - ลองเรือแมนํ้า ไซงอน

2

โบสถนอรทเทรอดาม - ศาลาไปรษณี ยกลาง - อนุสาวรียทา นประธานโฮจิมินห - มุยเน ฟานเถียต - นั่งรถตะลุยทะเลทราย - หมูบา นชาวประมงมุยเน - ทะเลทรายแดง - ลํา ธาร
นางฟ า Fairly Stream - ทะเลทรายขาว









โรงแรม



Liberty
Hotel,
Hochiminh
City หรือ
เทียบเทา



Peace
Resort,
Muine หรือ
เทียบเทา

3

ดาลัด - รถรางโรลเลอรโคสเตอร - นํ ้า ตกดาตันลา - กระเชา ไฟฟ า ดาลัด - วัดตัก
๊ ลัม - บา น
เพี้ยน - ตลาดไนทบาซารดาลัด







La
Sapinette
Hotel,
Dalat หรือ
เทียบเทา

4

สวนดอกไมเมืองหนาวดาลัด - ทุงดอกไฮเดรนเยียร - ฟารมเลี้ยงชะมดเวียดนาม - ทา
อากาศยานดาลัด - ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

8 พ.ค. 65 - 11 พ.ค. 65

฿10,999

฿10,999

฿10,999

฿4,500

9 พ.ค. 65 - 12 พ.ค. 65

฿14,999

฿14,999

฿14,999

฿4,500

23 พ.ค. 65 - 26 พ.ค. 65

฿14,999

฿14,999

฿14,999

฿4,500

6 มิ.ย. 65 - 9 มิ.ย. 65

฿14,999

฿14,999

฿14,999

฿4,500

12 มิ.ย. 65 - 15 มิ.ย. 65

฿14,999

฿14,999

฿14,999

฿4,500

20 มิ.ย. 65 - 23 มิ.ย. 65

฿14,999

฿14,999

฿14,999

฿4,500

27 มิ.ย. 65 - 30 มิ.ย. 65

฿14,999

฿14,999

฿14,999

฿4,500

4 ก.ค. 65 - 7 ก.ค. 65

฿12,999

฿12,999

฿12,999

฿4,500

17 ก.ค. 65 - 20 ก.ค. 65

฿14,999

฿14,999

฿14,999

฿4,500

26 ก.ค. 65 - 29 ก.ค. 65

฿12,999

฿12,999

฿12,999

฿4,500

8 ส.ค. 65 - 11 ส.ค. 65

฿14,999

฿14,999

฿14,999

฿4,500

12 ส.ค. 65 - 15 ส.ค. 65

฿12,999

฿12,999

฿12,999

฿4,500

22 ส.ค. 65 - 25 ส.ค. 65

฿14,999

฿14,999

฿14,999

฿4,500

5 ก.ย. 65 - 8 ก.ย. 65

฿14,999

฿14,999

฿14,999

฿4,500

11 ก.ย. 65 - 14 ก.ย. 65

฿14,999

฿14,999

฿14,999

฿4,500

19 ก.ย. 65 - 22 ก.ย. 65

฿14,999

฿14,999

฿14,999

฿4,500

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานโฮจิมินห - คาเฟ
อพารตเมนตโฮจิมินห - ตลาดเบนถัน - ลองเรือแมนํ้าไซงอน
เชา
08.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิเคาน เตอรสายการบิน Viet Jet
Air พบเจาหน าที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก
11.45 น. ออกเดินทางสู เมืองโฮจิมินห ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน Viet Jet Air เที่ยวบินที่ VJ8032 (ใชระยะ
เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
บาย
13.10 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองโฮจิมินห หลังผานพิธีต รวจคนเขาเมืองแลว
นํ าทานเดินทางสูต ัวเมือง โฮจิมินห เป็ นศูนยกลางของเศรษฐกิจหลักของประเทศเวียดนาม
รับประทานอาหารขนมปั ง(บั๋นหมี่) ขนมปั งเวียดนามที่ไดรับอิทธิพลมาจากประเทศฝรั่งเศส หรือเรียกอีกชื่อวา "แซนดวิช
เวียดนาม" (บริการบนรถ)
นํ าทานแวะถายรูปเช็คอิน Café Apartment ซึ่งเป็ นจุดเช็คอินยอดนิ ยมสุดฮิต
จากนั ้นชอปปิ้ งเลือกซื้อของฝากสินคาพื้นเมือง รองเทา กระเป า เสื้อผา และอาหารอื่นๆมากมาย ณ ตลาดเบนถัน
คํ่า
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัต ตาคารบนเรือลองไปตามแมนํ้าไซงอน ชมบรรยากาศสองฟากฝั่ งยามคํ่าคืนของเมืองโฮจิมินห
ซิต ี้ หรือจะเลือกสนุกสนานกับวงดนตรีพื้นเมืองทีบรรเลงเพลงอยางสนุกสนาน
พักที่ Liberty Hotel, Hochiminh City หรือเทียบเทา



เชา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน บนรถโดยสาร เมนู ขนมปั ง(บั๋นหมี่) หรือ แซนดวิชเวียดนาม

ทาอากาศยานโฮจิมินห
มีช่ อ
ื เรียกอีกอยางวาทาอากาศยานเตินเซินเญิ้ต (Tan Son Nhat) ที่นี่ถ ือกําเนิ ดขึ้นเมื่อ
ตนทศวรรษที่ 1930 (พ.ศ. 2473-2482) โดยรัฐบาลภายใตอาณัต ิของฝรั่งเศสไดสรางทา
อากาศยานขนาดเล็กขึ้นในหมูบานเตินเซินเญิ้ต จึงเป็ นที่รูจักในชื่อนี้ ทาอากาศยานโฮจิมิ
นหถ ือเป็ นหนึ่ งในประตูเขาออกระหวางประเทศที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่ งของประเทศ
เวียดนาม

คาเฟอพารตเมนตโฮจิมินห
เป็ นจุดเช็คอินยอดนิ ยมสุดฮิต เมื่อมาเที่ยวโฮจิมินห มีลักษณะเป็ นอารต เมนทเกาที่มีอยู 9
ชั้น ที่ถ ูกดัดแปลงใหมใหเป็ นรานตางๆ ไมวาจะเป็ นรานอาหาร รานกาแฟ รานเสริมสวย
และรานอื่นๆ มารวมอยูในอาคารแหงเดียว

ตลาดเบนถัน
เป็ นตลาดที่มีประวัต ิศาสตรยาวนาน ซึ่งเมื่อกอนเป็ นแคเพียงพอคาขางถนนที่ยืนรวมกัน
ใกลๆ กับแมนํ้าไซงอน ที่นี่เป็ นตลาดหลักของเมืองโฮจิมินห ซึ่งถูกเปลี่ยนสถานที่ต ั้งมา
อยูจุดลาสุด และถูกตั้งชื่อวา "ตลาดเบนถัน"



ลองเรือแมนํ้าไซงอน

คํ่า

ลองเรือไปตามแมนํ้าไซงอน ตลอดเสนทางทานจะไดอิ่มอรอยไปอาหารคํ่าสไตลเวียดนาม
และเพลิดเพลินไปกับดนตรีสดแนวโฟลกและการเตนรําพื้นเมืองที่แสดงใหเห็นถึง
วัฒนธรรมและมรดกที่เป็ นเอกลักษณของเวียดนาม

 รับประทานอาหารเย็น บนเรือนํ าเที่ยว
 Liberty Hotel, Hochiminh City หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2



กิจกรรม

โบสถนอรทเทรอดาม - ศาลาไปรษณียกลาง - อนุสาวรียทาน
ประธานโฮจิมินห - มุยเน - ฟานเถียต - นั่งรถตะลุยทะเลทราย หมูบานชาวประมงมุยเน - ทะเลทรายแดง - ลําธารนางฟา Fairly
Stream - ทะเลทรายขาว
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
นํ าทานชม โบสถนอรทเทรอดาม โบสถหลังคาสูงที่สรางในสมัยที่เวียดนามยังอยูในอาณานิ คมของฝรั่งเศส โดยสรางเพื่อให
เป็ นโบสถประจําเมืองไซงอนและไดสรางตามตนแบบของประเทศฝรั่งเศส
นํ าทานชม ไปรษณียกลาง ซึ่งถูกสรางขึ้นอยางวิจิต รตระการตา
จากนั ้นชม อนุสาวรียทานประธานาธิบดีโฮจิมินห ตั้งอยูดานหน าศาลากลาง กอสรางดวย สถาปั ต ยกรรมแบบฝรั่งเศส

นํ าทานเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศสู เมืองมุยเน เมืองชายหาดริมทะเล
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเดินทางสู เมืองฟานเทียต เป็ นเมืองชายทะเลตากอากาศและแหลงทองเที่ยวที่มีความสวยงามและมีช่ อ
ื เสียงทางภาค
ใตของเวียดนาม ระหวางการเดินทางผานชมธรรมชาติและวิถ ีชีวิต ความเป็ นอยูของชาวเวียดนาม
นํ าทานสัมผัสอากาศบริสุทธิ ์ ณ ทาเรือมุยเน ที่อบอวนไปดวยบรรยากาศแบบชาวประมงเวียดนามแทๆ ซึ่งกลับเขาฝั่ งหลัง
ออกหาปลาในยามคํ่าคืน
นํ าทานชม ทะเลทรายแดง ที่เกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีชมพูแดงจนเป็ นลานทรายกวางที่มีช่ อ
ื เสียงของเมืองมุยเน
นํ าทานชม “แกรนดแคนยอนแหงเวียดนาม” ลําธาร FAIRY STREAM ที่เกิดจากการกัดเซาะของนํ้ าและลมเป็ นลําธารลึก
กวา 20เมตร เปิ ดใหเห็นชั้นของดินและทรายหลากสี ซึ่งทั้งหมดลวนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
นํ าทานสู ทะเลทรายขาว กองเนิ นภูเขาทรายสีขาวกระจางตากวางใหญสุดสายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพียงผืนทรายและ
ทองฟ าเทานั ้น ไมไกลกันมีแหลงนํ้ าจืด (โอเอซิส) สําหรับใหนักทองเที่ยวใชพักผอน ถายรูป และชมวิว ที่ทานจะไดเพลิดเพลินกับ
กิจกรรมหลากหลายไมวาจะเป็ น เชารถจีป
๊ หรือรถ ATV ตะลุยเนิ นทราย หรือสนุกสนานกับการเลนแซนดดูนลื่นไถลจากจาก
เนิ นทรายสูงกวา 40 เมตร (รวมคารถจิป
๊ โดยสารได 5-6 ทาน/1คัน)
คํ่า
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร
พักที่ Peace Resort, Muine หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

โบสถนอรทเทรอดาม
โบสถนี้ต ั้งอยูบริเวณกลางเมืองโฮจิมินห บนถนน Han Thuyen ไดรับการกอสรางตั้งแต
ปี พ.ศ. 2420 ใชระยะเวลาการสราง 6 ปี โบสถนี้ไมมีการประดับดวยกระจกสีเหมือน
โบสถคริสตที่อ่ น
ื เพราะไดรับความเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สําหรับโบสถแหงนี้ ได
รับการยกยองวามีความงดงามมากที่สุดแหงหนึ่ งในเวียตนาม โดยในแตละวันมีนักทอง
เที่ยวมาเยือนมากมาย ที่นี่ถ ือเป็ นสัญลักษณที่สําคัญอยางหนึ่ งของโฮจิมินห

ศาลาไปรษณียกลาง
ศาลาไปรษณียนี้ต ั้งอยูบริเวณใจกลางเมืองโฮจิมินห ใกลกับโบสถนอรทเธอดาม ที่นี่ไดรับ
การกอสรางขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2439 โดยอาณานิ คมฝรั่งเศส แลวเสร็จในปี พ.ศ. 2444 มี
การออกแบบและกอสรางในสไตลฝรั่งเศส และไดรับการออกแบบตกแตงอยางงดงาม
ดวยกระจกสี มีความโอโถงและออนชอยทวามั่นคง จนทําใหนักออกแบบมากมายตองมา
ศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับการออกแบบตกแตงอาคารแหงนี้ ภายในตัวอาคารมีการระดับภาพ
แผนที่ทางทะเลโบราณ และภาพของอดีต ผูนําประเทศโฮจิมินห มีการบริการทั้งการสง
จดหมาย แสตมป เพื่อการสะสม โปสการด โทรศัพทระหวางประเทศในอัต ราคาบริการ
มาตรฐาน

อนุสาวรียทานประธานโฮจิมินห
ศาลาทําการเมืองโฮจิมินห หรือ เมื่อกอนชื่อวา Hôtel de Ville de Saïgon (ภาษา
ฝรั่งเศส) สรางเมื่อ 2445-2451 โดยชาวฝรั่งเศสในสไตลยุโรป เพื่อเมืองไซงอน และได
ถูกนํ ามาเปลี่ยนชื่อเมื่อปี พ.ศ. 2518 โดยรัฐบาลประชาชน

มุยเน
เป็ นเมืองตากอากาศชั้นดีของประเทศเวียดนาม ตั้งอยูชายฝั่ งทะเลของจังหวัดบิ่ญถวน ใน
ภูมิภาคภาคกลางตอนใตของประเทศเวียดนาม ซึ่งอยูหางจากเมืองโฮจิมินห ประมาณ
230 กิโลเมตร (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองแหงนี้ มีช่ อ
ื เสียงในเรื่องของ
ชายหาดที่เงียบสงบ และทะเลทรายอันกวางใหญ



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ฟานเถียต
เป็ นอีกหนึ่ งเมืองทองเที่ยวที่มีช่ อ
ื เสียง และยังเป็ นเมืองหลวงของจังหวัดบิ่ญถวน (Binh
Thuan) อีกหนึ่ งจังหวัดที่มีช่ อ
ื เสียงในเรื่องของทิวทัศน และหาดทรายที่สวยงาม โดยจัง
หวัดบิ่ญถวนนั ้นตั้งอยูทางตะวันออกเฉี ยงใตของเวียดนาม และอยูจากโฮจิมินหซิต ี้ไปทาง
ทิศเหนื อ ประมาณ 200 กิโลเมตร ฟานเถียต”เป็ นเมืองหลวงของจังหวัด Binh Thuan
อยูไมไกลจากมุยเน ที่มีช่ อ
ื เสียงดานทิวทัศน สวยงามแตที่นี่ดูเหมือนเป็ นชุมชนที่หนาแน น
และมีความเป็ นเมืองกวามุยเน พอสมควร

นั่งรถตะลุยทะเลทราย
สัมผัสประสบการณอันตื่นเตนกับการนั่ งรถตะลุยทะเลทราย พรอมชมวิวอันงดงามของ
ทองทะเลทรายและเนิ นทรายอันสวยงาม

หมูบานชาวประมงมุยเน
ที่นี่เป็ นหมูบานที่มีจุดจอดพักเรือของชาวประมง ซึ่งเราจะไดเห็นเรือประมงเต็มไปหมด
ไฮไลทของที่นี่คือเรือกระดงรูปทรงกลมซึ่งเป็ นเรือพื้นบานของเวียดนาม

ทะเลทรายแดง
ทะเลทรายแดง มีขนาดกวางใหญทอดตัวยาวตั้งแตริมฝั่ งทะเลเขาไปในตัวแผนดิน
ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 50 เฮกเตอร เวลาที่เหมาะสมในการเที่ยวชมคือชวงเชา หรือชวง
หลังจาก 15.00 น. เป็ นตนไป เพราะกระแสลมไมแรงและแดดไมรอนมากจนเกินไป

ลําธารนางฟา Fairly Stream
เป็ นธารนํ้ าสีแดงธรรมชาติที่เป็ นจุดทองเที่ยวแลนมารคหนึ่ งเมื่อไดมาเยือนมุยเน ที่นี่นัก
ทองเที่ยวจะไดเห็นความงดงามของผืนนํ้ าตื้นอันสดชื่น ชั้นดินที่สูงลดลั่นกัน สลับกับ
สีสันของดินทรายที่สวยงาม

ทะเลทรายขาว
ทะเลทรายขาว เป็ นทะเลทรายสีขาวอันกวางใหญที่ต ั้งอยูทางดานเหนื อของเมืองมุยเน
หางไปประมาณ 20 กิโลเมตร มีทะเลสาบที่สวยงามขนาบขางของเนิ นทราย เรียกวา
"ทะเลสาบ Bau Trang" ซึ่งครอบคลุมเนื้ อที่มากถึง 70 เฮกเตอร กวางประมาณ 500
เมตร และลึกประมาณ 19 เมตร ในทะเลทรายมีทะเลสาบเล็กๆ อยูต รงกลาง ภายใน
ทะเลสาบเต็มไปดวยดอกบัวสีสันสดใส



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Peace Resort, Muine หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 3


กิจกรรม

ทะเลทรายขาว (รวมคารถจิป
๊ โดยสารได 5-6 ทาน/1คัน)

ดาลัด - รถรางโรลเลอรโคสเตอร - นํ้าตกดาตันลา - กระเชา
ไฟฟาดาลัด - วัดตั๊กลัม - บานเพี้ยน - ตลาดไนทบาซารดาลัด
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
นํ าทานเดินทางสู เมืองดาลัท เมืองตากอากาศที่มีช่ อ
ื เสียงอันและโรแมนติคที่สุดและของเวียดนามเนื่ องจากตั้งอยูบนที่สูง
จากระดับนํ้ าทะเลประมาณ 1,500 เมตร ทําใหอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี แมกระทั้งในฤดูรอน แวดลอมดวยขุนเขา ไร กาแฟ
และสวนดอกไม อาคารบานเรือนตางๆปลูกสรางรูปแบบสถาปั ต ยกรรมฝรั่งเศส
นํ าทาน นั่ งรถราง (Roller Coaster) ผานผืนป าอันรมรื่นเขียวชอุมลงสูหุบเขาเบื้องลาง เพื่อชมและสัมผัสกับความสวยงาม
ของ นํ้ าตกดาทันลา (Thac Datanla) นํ้ าตกขนาดไมใหญมากแตมีช่ อ
ื เสียง อีกหนึ่ งในสถานที่ทองเที่ยวยอดนิ ยมของดาลัดที่
ไมควรพลาด!!
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานสู สถานี กระเชาไฟฟ า เคเบิลคาร กระเชาไฟฟ าแหงนี้ เป็ นกระเชาไฟฟ าที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนาม และมี
ความปลอดภัยสูงที่สุดทานจะได ชมวิวของเมืองดาลัด ที่มองเห็นได ทั้งเมือง ที่ต ั้งอยูทามกลางหุบเขาอันสวยงาม
นํ าทานชม วัดติก
๊ กลาม เป็ นวัดที่สรางอยูบนเนิ นเขาเหนื อ ทะเลสาบเตวียนลาม แวดลอมไปดวยใบไมดอกไม นานาพันธุ กับ
ทิวสนที่ยืนตนตระหงานปกคลุมทุกหุบเขา
นํ าทานเขาชม บานเพี้ยน (Crazy House) บานสไตลแปลกๆที่ออกแบบโดยฝี มือลูกสาวประธานาธิบดีคนที่ 2 ของ
เวียดนาม ซึ่งเรียนจบสถาปั ต ยกรรมมาจากฝรั่งเศส โดยไดแรงบันดาลใจจากนิ ยายเรื่องดัง “Alice in Wonderland”
คํ่า
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร พรอมเสริฟไวน ดาลัท
นํ าทานเดินทางสูยานชอปปิ้ ง ตลาดไนทบารซา ของเมืองดาลัดใหทานไดเลือกซื้อสินคา นานาชนิ ด ตามอัธยาศัย
พักที่ La Sapinette Hotel, Dalat หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ดาลัด
เป็ นเมืองหลวงของจังหวัดเลียนเคือง ตั้งอยูสูงเหนื อระดับนํ้ าทะเล 1,500 เมตร บน
ที่ราบสูงลางเบียน ดาลัดเป็ นหนึ่ งในเมืองทองเที่ยวยอดนิ ยมที่สุดตลอดกาลของเวียดนาม
ชื่อเมืองนั ้นแปลวาเมืองแหงสนพันตน และยังถูกเรียกวาเมืองที่แหงใบไมผลิ ซึ่งมาจาก
อากาศที่เย็นสบายกําลังดีต ลอดทั้งปี

รถรางโรลเลอรโคสเตอร
ใหทานเพลิดเพลินกับรถรางโรลเลอรโคสเตอร ทาทายความหวาดเสียว ผานผืนป าอัน
รมรื่นเขียวชอุมลงสูหุบเขาเบื้องลางของนํ้ าตกดาทันลา

นํ้าตกดาตันลา
นํ้ าตกดาตันลา ไดช่ อ
ื วาเป็ นนํ้ าตกที่สวยที่สุดในดาลัด อยูนอกเมืองไปทางทิศใตประมาณ
5 กิโลเมตร นํ้ าตกดาตันลาเป็ นนํ้ าตกที่ไมใหญมากแตมีความสวยงามเนื่ องจากสภาพ
แวดลอมตางๆ ที่เกื้อหนุนทําใหมีนักทองเที่ยวแวะมาเที่ยวชมกันเป็ นจํานวนมาก



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

กระเชาไฟฟาดาลัด
เป็ นกระเชาไฟฟ าเคเบิลคารบนเทือกเขาโรบินฮิลล บนกระเชานั กทองเที่ยวจะไดชมวิว
เมืองดาลัดจากที่สูง และยังสามารถนั่ งไปยังวัดตัก
๊ ลัม ซึ่งเป็ นวัดพุทธในนิ กาย ZEN แบบ
ญี่ปุนได

วัดตั๊กลัม
วัดตัก
๊ ลัมวัดพุทธในนิ กายเซนแบบญี่ปุน ตั้งอยูบนเทือกเขาเฟื องฮวาง ภายในวัดมีสิ่ง
กอสรางที่สวยงาม สะอาด เป็ นระเบียบ ทัศนี ยภาพโดยรอบลอมรอบไปดวยดอกไมที่ผลิ
ดอกบานสะพรั่ง นั บไดวาเป็ นหนึ่ งในวัดที่นิยมและงดงามที่สุดในเมืองดาลัด

บานเพี้ยน
ที่นี่ถ ูกสรางขึ้นมาโดยสถาปนิ คชาวเวียดนามโดนคิดวาจะออกแบบแนว "เทพนิ ยาย" โดยที่
ตัวตึกหน าตาออกมาเหมือนตนไม และดวยการออกแบบและตกแตงภายในที่แปลก
ประหลาด ทําใหขึ้นชื่อเรื่องความเพีย๊ น



คํ่า

ตลาดไนทบาซารดาลัด
ไนทมาเก็ต ที่เมืองดาลัดเขาจะมีถ นนคนเดินที่อยูริมถนนเสนลางดานหน าตลาดดาลัด มี
รานเสื้อผา รานขายอาหารมากมายริมถนน มีจักรยานใหเชาปั่ นเลน มีศิลปิ นมารับวาดรูป
เหมือน เขียนหนั งสือภาษาเวียดนาม และอื่นๆ มากมายใหนักทองเที่ยวเดินชมกันไดต าม
อัธยาศัย

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 La Sapinette Hotel, Dalat หรือเทียบเทา

วันที่ 4



กิจกรรม

สวนดอกไมเมืองหนาวดาลัด - ทุงดอกไฮเดรนเยียร - ฟารม
เลี้ยงชะมดเวียดนาม - ทาอากาศยานดาลัด - ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
นํ าทานเดินทางชม สวนดอกไมเมืองหนาว ของเมืองดาลัทสัมผัสดอกไมเมืองหนาวที่อวดโฉม รูปทรงและสีสันแปลกตา ซึ่ง
เป็ นสายพันธ มาจากยุโรปสัมผัสกับบรรยากาศที่แสนโรแมนติก
นํ าทานชม สวนดอกไฮเดรนเยีย ใหทานอิสระชมความงามในทุงดอกไฮเดรนเยีย กับบรรยากาศเมืองหนาวกลางหุบเขาดาลัท
อีกหนึ่ งจุดที่มาเมืองนี้ แลวตองแวะถายรูปสวยๆเช็คอิน
นํ าทานชม ฟารมเลี้ยงชะมด ดูกระบวนการผลิต กาแฟจากขี้ชะมด ที่ขึ้นชื่อของเมืองดาลัท ทั้งเอกลักษพรอมวิธีการเลี้ยงชะมด
หลากหลายสายพันธุอยางใกลชิด และสามารถเลือกซื้อผลิต ภัณธกาแฟขี้ชะมดกลับเป็ นของฝากได
นํ าทานเดินทางไปสู สนามบินเมืองดาลัท เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
บาย
13.15 น. ออกเดินทางจาก สนามบินดาลัท กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Viet Jet Air เที่ยวบินที่ VZ941 (ใชระยะเวลา
ในการเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง)
15.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สวนดอกไมเมืองหนาวดาลัด
เป็ นสวนดอกไมประจําเมืองดาลัด สรางขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2509 เป็ นสวนดอกไมขนาดใหญ
ไกลทะเลสาบ โดยอยูหางประมาณ 2 กิโลเมตรจากใจกลางเมือง ภายในสวนมีดอกไม
หลายชนิ ดใหผูเขาชมไดอิ่มเอิบไปกับความสวยงามของดอกไมชนิ ดตางๆ นั บพันชนิ ด

ทุงดอกไฮเดรนเยียร
เป็ นสวนดอกไมที่มีดอกไฮเดรนเยียรสีสันสวยสดใสเบงบานสะพรั่งไปทั่วสวน และเป็ น
อีกหนึ่ งสัญลักษณของเมืองดาลัดที่ดึงดูดนั กทองเที่ยวที่มาเยือนเมืองแหงนี้ ใหทานได
เพลิดเพลินกับการเก็บภาพความสวยงามนี่ ไวเป็ นที่ระลึกอยางเต็มอิ่ม

ฟารมเลี้ยงชะมดเวียดนาม
ฟารมเลี้ยงชะมด เป็ นฟารมเลี้ยงชะมดขนาดไมใหญมาก ทานจะไดพบกับชะมดตัวเป็ นๆ
หลากสายพันธุ ชมเมล็ดกาแฟ วิธีการผลิต และขั้นตอนการชงกาแฟชะมด ใหทานไดซื้อ
กาแฟสดนั่ งชิมทามกลางบรรยากาศที่โอบลอมไปดวยธรรมชาติ และกลวยไมนานาพันธุ
ทั้งนี้ ทานยังสามารถถายรูปกับชะมดไดอีกดวย



บาย

ทาอากาศยานดาลัด
เป็ นทาอากาศยานที่ต ั้งอยูในเขต Đức Trọng โดยอยูหางจากเมืองดาลัดไปทางใต
ประมาณ 30 กิโลเมตร ทาอากาศยานนี้ ถ ูกสรางโดยฝรั่งเศสเมื่อปี พ.ศ. 2476 โดยมีเพียง
รันเวยกรวด และชาวอเมริกันไดมาสรางใหมและเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2552 โดยมีอาคารผู
โดยสารใหมขนาด 12,400 ตารางเมตร

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาภาษีนํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต องแจงใหทราบลวงหน าอันเนื่ องจากสาเหตุต างๆ
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนั ดหยุดงาน, การ
กอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนํ าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัต ิเหตุจากความประมาทของนั กทองเที่ยวเอง
เมื่อชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด
รายการทองเที่ยวนี้ เป็ นเพียงขอเสนอที่ต องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
การจัดการเรื่องหองพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดย
อาจจะขอเปลี่ยนหองไดต ามความประสงคของผูที่พัก ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
มัคคุเทศก หัวหน าทัวร พนั กงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมีอํานาจลงนามและมีประทับตราของบริษัทฯ กํากับเทานั ้น
ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ได เนื่ องจากเป็ นการจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการ
พิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็ นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เนื่ องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี การเขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ ูกตองหรือการถูกปฏิเสธในกรณี
อื่นๆ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานํ าหน าชื่อ เลขที่หนั งสือเดินทาง
และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหน าหนั งสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระ
เงินมัดจําหรือสงใหผิด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนั กทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของ
ทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัต ิเหตุ ความเจ็บป วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ
ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็ นตน
ผูเดินทางตองยอมรับและรับทราบวาขนาดของโรงแรม แตละเมือง, ประเทศ นั ้นแตกตางกัน ซึ่งทางบริษัทฯ จะพยายามจัดหาให
เหมาะสมที่สุด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย์ กเลิกการเดินทางกอนลวงหน า 3 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางน อย 10 ทาน ในกรณีนี้บริษัทฯ
ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ น
ื ใหถ าตองการ
เมื่อมีการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ไมสามารถรีฟันได อันเนื่ องมาจากเงื่อนไขของสายการบิน
หากทานไมไดรวมบริการทานอาหาร หรือคาตั๋วเขาชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร ไมสามารถคืนเงินได เนื่ องจากคาบริการที่เวียดนาม
เป็ นแบบเหมาจาย
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับ
ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน าทัวรและอุบัต ิเหตุสุดวิสัยบางประการ
เชน การนั ดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เป็ นตน
กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่ องจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหน าที่ไมวาเหตุผลใดๆ ก็ต ามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิใ์ นการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด

การชําระเงิน
กรุณาจองลวงหน าอยางน อย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 5,000 บาท ภายใน 2-3 วัน เพื่อสํารองสิทธิใ์ น
การเดินทาง
การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน มิเชนนั ้น บริษัทฯ จะถือวาทาน ยกเลิกการ
เดินทางโดยอัต โนมัต ิทานจะโดนยึดมัดจําโดยที่ทานจะไมสามารถเรียกรองใดๆ คืนได อันเนื่ องมาจากบริษัทฯ จําเป็ นที่จะตองสํารองจาย
คาใชจายในสวนของที่พักและตั๋วเครื่องบินไปกอนหน านั ้นแลว หากทานสํารองที่นั่งน อยกวา 30 วัน ทางบริษัทฯ เรียกเก็บยอดเต็ม
จํานวนทันที หลังจากทําการจองแลว กรุณาเตรียมเอกสารสําหรับการเดินทางใหพรอม เชน หน าพาสปอรต เพื่อออกตั๋วหรือคําขอพิเศษ
เพิ่มเติมตางๆ ใหแกพนั กงานขาย และหากทานชําระเงินเขามาไมวาจะบางสวนหรือทั้งหมด บริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขที่
ระบุไวทั้งหมดนี้ แลว

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด ไป-กลับ พรอมคณะ รวมคาภาษีสนามบิน และคาธรรมเนี ยมเชื้อเพลิง (ยกเวนหากมีการ
ประกาศปรับขึ้นจากทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมจากทานภายหลัง) และเนื่ องจากเป็ นตั๋วกรุปไมสามารถเลื่อนวันเดินทาง
ไป-กลับได ทั้งนี้ เป็ นไปตามเงื่อนของสายการบิน
นํ้ าหนั กกระเป า โหลดใตทองเครื่องทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม และกระเป าถือขึ้นเครื่อง 1 ใบ และไมเกิน 7 กิโลกรัม
คารถโคชปรับอากาศนํ าเที่ยว และรับสง ตามรายการที่ระบุ
คาที่พักตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทาระดับเดียวกัน พักหองละ 2 ทานหรือ 3 ทาน (อนึ่ ง เรื่องของการยืนยันโรงแรมที่พักนั ้น
อาจยังไมยืนยัน หากผูเดินทางมีความประสงคที่จะทราบกรุณาติดตอพนั กงานขายเพื่อสอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลี่ยนแปลงได
โดยจะใชโรงแรมระดับ เดียวกัน ซึ่งทางบริษัทฯ จะแจงใหทราบลวงหน าประมาณ 1-3 วัน ซึ่งจะสามารถตรวจสอบไดจากใบนั ดหมาย
การเดินทาง แตหากมีการแกไขจากใบเดินทางอีกนั ้นขอใหทานทราบวาบริษัทฯ จะจัดหาโรงแรมในระดับเดียวกันใหกับผูเดินทาง
แน นอน)
คาธรรมเนี ยมเขาชมสถานที่ต างๆ ตามรายการที่ระบุ
คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ
คาเบี้ยประกันอุบัต ิเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงเงินประกันทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนั งสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีดคามินิบารในหองและคาพาหนะ
ตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ
คาธรรมเนี ยมการยื่นขอวีซา สําหรับชาวตางชาติ
คานํ้ าหนั กกระเป าที่เกินกวาที่สายการบินกําหนดใหหรือสัมภาระใหญกวามาตรฐาน
คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว
คาทิปคนขับรถ ผูชวยคนขับรถ ไกดทองถิ่น 1,000 บาท ตอทาน/ตอทิป (บังคับตามระเบียบธรรมเนี ยมของประเทศ)
คาทิปหัวหน าทัวรที่ดูแลจากไทย แลวแตสินนํ้ าใจของทาน (ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ แตไมบังคับทิป)
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%

วีซา
หนั งสือเดินทางจะตองมีอายุเหลือไมนอยกวา 6 เดือนและมีหน าแสตมป ไมนอยกวา 5 หน ากระดาษ

หมายเหตุ
หากทานมีความจําเป็ นจะตองซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพื่อยืนยัน
กับทางเจาหน าที่กอนทําการจองและขอความกรุณาใหทานซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได อันเนื่ องมา
จากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเป็ นการยกเลิกเที่ยวบิน การลาชาของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน
ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนื อการความคุมของทางสายการบิน หรือจะ
เป็ นเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเป็ นเหตุผลดานความปลอดภัย ดังนั ้นเหตุผลเหลานี้ อยูเหนื อการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิท
์ ี่จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ ง บริษัทฯ จะคอนเฟิ รมกรุป ประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง ขออภัยในความ
ไมสะดวก
ราคาเด็กทารก อายุต ํ่ากวา 2 ปี 4,900 บาท
ไมมีราคาเด็ก เนื่ องจากเป็ นราคาพิเศษ ****
ทารกตองมีอายุไมเกิน 2 ปี บริบูรณ ณ วันเดินทางไปและกลับ
ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เนื่ องจากเป็ นราคาโปรโมชั่น (แตสามารถเปลี่ยนผูเดินทางไดต ามเงื่อนไของสายการบิน)
ราคาทัวร ไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นตามธรรมเนี ยม (ชําระทุกทาน ยกเวน ทารกอายุไมเกิน 2 ปี ยกเวนให) ทานละ
1,000 บาท/ทริป/ทาน ขอเก็บคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น ณ สนามบินในวันเช็คอิน สวนคาทิปหัวหน าทัวรที่ดูแลจากเมืองไทย
แลวแตความพึงพอใจของทาน
สําคัญ กรุณาอานเงื่อนไขรายละเอียดแนบทายโดยละเอียด เพื่อประโยชน สูงสุดแกต ัวทานเอง หากชําระเงินแลว ทางบริษัทฯ จะ
ถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขแลวและไมสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆได
่

่

รายการทัวรสามารถสลับ ปรับเปลี่ยนหรืองดไปบางรายการไดต ามเหมาะสม โดยมิต องแจงใหทราบลวงหน า อันเนื่ องมาจากสภาพ
อากาศ เหตุการณทางธรรมชาติ เหตุการณทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน หรือเหตุสุดวิสัยตางๆทั้งนี้ จะคํานึ งถึงความ
ปลอดภัย ความเป็ นไปไดและผลประโยชน ของผูเดินทางเป็ นสําคัญ ทางผูเดินทางจะไมฟองรองใดๆอันเนื่ องมาจากไดรับเงื่อนไขกอน
การเดินทางแลว
บริษัทฯขอสงวนสิทธฺเริ่มและจบการใหบริการ ที่ สนามบินตนทางขาไป เทานั ้น
กรณีผูเดินทางมาจากตางจังหวัดหรือตางประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือยานพาหนะอื่นๆเพื่อใชเดินทางมาและกลับ
ณ สนามบิน สุวรรณภูมิทางบริษัท จะไมรับผิดชอบคาใชจายเนื่ องจากเป็ นคาใชจายที่นอกเหนื อจากโปรแกรม
เงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติมสําคัญ
ในแตละเสนทางจะมีการกําหนดผูเดินทางขั้นตํ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรนี้ กําหนดใหมีผูเดินทางขั้นตํ่า 15 ทาน หากมีผู
เดินทางไมถ ึงที่กําหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพิ่มคาทัวร หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากทานมีไฟลทบิน
ภายในประเทศแตมิไดแจงใหเราทราบลวงหน ากอนทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั ้นกรุณาสอบถามยืนยันการออกเดิน
ทางกอนจองไฟลทบินภายในประเทศทุกครั้ง
หากทานมีความจําเป็ นจะตองซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพื่อยืนยัน
กับทางเจาหน าที่กอนทําการจองและขอแนะนํ าใหทานซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได อันเนื่ องมาจาก
หากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเป็ นการยกเลิกเที่ยวบิน การลาชาของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตาราง
การเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนื อการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเป็ น
เหตุผลเชิงพาณิชย หรือเป็ นเหตุผลดานความปลอดภัย ดังนั ้นเหตุผลเหลานี้ อยูเหนื อการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่
จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ ง บริษัทฯ จะยืนยันกรุปออกเดินทางประมาณ 3-5 วันกอนเดินทาง หากไมมั่นใจ
กรุณาสอบถามพนั กงานขายโดยตรง
หากกรุปคอมเฟิ รมเดินทางแลวนั ้น ทานจะไมสามารถเลื่อนการเดินทางได ไมวาจะเกิดเหตุการณใดๆ ตอทานก็ต าม อันเนื่ องมา
จาก การคอนเฟิ รมของกรุปนั ้นประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของทาน หากทานถอนตัวออก ทําใหกรุปมีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้น
หรืออาจทําใหกรุปไมสามารถออกเดินทางได ดังนั ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิม
์ ิอนุญาตใหเลื่อนวันเดินทางใดๆ ไดทั้งสิ้นและเก็บคา
ใชจายทั้งหมดตามจํานวนเงินของราคาทัวร
การชําระเงินเขามานั ้น หมายถึงทานไดยอมรับขอเสนอและยืนยันจํานวนตามที่ทานไดจองเขามา หากทานชําระเงินเขามาแลวจะไม
สามารถเปลี่ยนแปลงจํานวนของผูเดินทางได และหากมีความจําเป็ นจะตองเปลี่ยนแปลงทานจะยินยอมใหทางบริษัทฯ คิดคาใชจาย
ที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงคาเสียเวลาในการขาย อยางน อยที่สุดเทาจํานวนเงินมัดจํา ทั้งนี้ ทั้งนั ้นใหเป็ นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางหากมีผูเดินทางน อยกวา 15 ทาน ซึ่งทําใหกรุป
ไมสามารถออกเดินทางได โดยบริษัทฯ จะแจงทานลวงหน าอยางน อย 3-5 วันกอนออกเดินทาง และหากไมสามารถออกเดินทางได ทา
งบริษัทฯ ยินดีที่จะคืนเงินทั้งหมดใหทานหรือจัดหาทัวรอ่ น
ื ใหทานหากทานตองการ
กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเชน การใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางน อย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะ
นั ้นบริษัทฯ จะไมสามารถจัดการลวงหน าได เนื่ องจากการขอใชวีลแชรในสนามบินนั ้น ตองมีขั้นตอนในการขอลวงหน า และบางสาย
การบินอาจมีการเรียกเก็บคาใชจายทั้งทางสนามบินในไทยและในตางประเทศ ซึ่งผูเดินทางสามารถสอบถามกับเจาหน าที่ไดโดยตรง
กอนทําการจอง และหากในคณะของทานมีผูต องการดูแลพิเศษ เชน ผูที่นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุและผูที่มีโรคประจํา
ตัวหรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของทานเอง เนื่ องจากการเดินทางเป็ นหมูคณะ หัวหน าทัวรมีความจําเป็ นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
ในกรณีที่กองการตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธมิใหทานเดินทางเขาหรือออกประเทศ ไมวาจะเป็ นประเทศไทยหรือตางประเทศก็ต าม
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการไมคืนคาทัวรไมวาจะกรณีใดๆ ก็ต าม ซึ่งการตรวจคนเขาเมืองนั ้นเป็ นสิทธิข์ องเจาหน าที่ของรัฐของประ
เทศนั ้นๆ และขอแจงใหผูเดินทางทราบวาทางบริษัทฯและมัคคุเทศกหรือหัวหน าทัวร ไมมีสิทธิท
์ ี่จะชวยเหลือใดๆ ทั้งสิ้น เพราะอํานาจ
การตัดสินใจเป็ นของเจาหน าที่ทางกองการตรวจคนเขาเมืองโดยเด็ดขาด อนึ่ ง ทางบริษัทฯ มีจุดประสงคที่ทําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยว
เทานั ้น ไมสนั บสนุนใหลูกคาเดินทางเขา-ออกประเทศอยางผิดกฎหมาย
หากผูเดินทางงดเวนการรวมทริปบางสถานที่ในรายการใด พรอมคณะผูเดินทางอื่น ทานจะไมสามารถเรียกรองคาบริการใดๆ ไดทั้ง
สิ้น บริษัทฯ จะถือวาทานประสงคที่จะสละสิทธิแ์ ละไมรวมเดินทางพรอมคณะ

การยกเลิก
ไมสามารถยกเลิกได เนื่ องจากเป็ นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แตสามารถเปลี่ยนชื่อผูเดินทางได 25 วัน กอนการเดิน
ทาง)
กรณีเจ็บป วยกะทันหัน จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทจะทําการเลื่อนการ
เดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี้ ทานตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได ตามความเป็ นจริง
ในกรณีเจ็บป วยกระทันหันกอนลวงหน าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินทุกกรณี

