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



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานโฮจิมินห - คาเฟอพารตเมนตโฮจิมินห - ตลาดเบน
ถัน - ลองเรือแมน้ําไซงอน   

Liberty
Hotel,
Hochiminh
City หรือ
เทียบเทา

2 โบสถนอรทเทรอดาม - ศาลาไปรษณียกลาง - อนุสาวรียทานประธานโฮจิมินห - มุยเน -
ฟานเถียต - น่ังรถตะลุยทะเลทราย - หมูบานชาวประมงมุยเน - ทะเลทรายแดง - ลําธาร
นางฟา Fairly Stream - ทะเลทรายขาว

  

Peace
Resort,
Muine หรือ
เทียบเทา

3 ดาลัด - รถรางโรลเลอรโคสเตอร - น้ําตกดาตันลา - กระเชาไฟฟาดาลัด - วัดตัก๊ลัม - บาน
เพ้ียน - ตลาดไนทบาซารดาลัด   

La
Sapinette
Hotel,
Dalat หรือ
เทียบเทา

4 สวนดอกไมเมืองหนาวดาลัด - ทุงดอกไฮเดรนเยียร - ฟารมเลี้ยงชะมดเวียดนาม - ทา
อากาศยานดาลัด - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

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



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานโฮจิมินห - คาเฟ
อพารตเมนตโฮจิมินห - ตลาดเบนถัน - ลองเรือแมน้ําไซงอน

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

08.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิเคานเตอรสายการบิน Viet Jet
Air พบเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก

11.45 น. ออกเดินทางสู เมืองโฮจิมินห ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน Viet Jet Air เท่ียวบินท่ี VJ8032 (ใชระยะ
เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)

บาย

13.10 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองโฮจิมินห หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว

นําทานเดินทางสูตัวเมือง โฮจิมินห เป็นศูนยกลางของเศรษฐกิจหลักของประเทศเวียดนาม

รับประทานอาหารขนมปัง(บั๋นหมี่) ขนมปังเวียดนามท่ีไดรับอิทธิพลมาจากประเทศฝรั่งเศส หรือเรียกอีกชื่อวา "แซนดวิช
เวียดนาม" (บริการบนรถ)

นําทานแวะถายรูปเช็คอิน Café Apartment ซ่ึงเป็นจุดเช็คอินยอดนิยมสุดฮิต

จากนั้นชอปป้ิงเลือกซ้ือของฝากสินคาพ้ืนเมือง รองเทา กระเปา เสื้อผา และอาหารอ่ืนๆมากมาย ณ ตลาดเบนถัน

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนเรือลองไปตามแมน้ําไซงอน ชมบรรยากาศสองฟากฝ่ังยามค่ําคืนของเมืองโฮจิมินห
ซิตี้ หรือจะเลือกสนุกสนานกับวงดนตรีพ้ืนเมืองทีบรรเลงเพลงอยางสนุกสนาน

พักท่ี Liberty Hotel, Hochiminh City หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน บนรถโดยสาร เมนู ขนมปัง(บั๋นหมี่) หรือ แซนดวิชเวียดนาม

ทาอากาศยานโฮจิมินห บาย

มีชื่อเรียกอีกอยางวาทาอากาศยานเตินเซินเญ้ิต (Tan Son Nhat) ท่ีน่ีถือกําเนิดขึ้นเมื่อ
ตนทศวรรษท่ี 1930 (พ.ศ. 2473-2482) โดยรัฐบาลภายใตอาณัติของฝรั่งเศสไดสรางทา
อากาศยานขนาดเล็กขึ้นในหมูบานเตินเซินเญ้ิต จึงเป็นท่ีรูจักในชื่อน้ี ทาอากาศยานโฮจิมิ
นหถือเป็นหน่ึงในประตูเขาออกระหวางประเทศท่ีสําคัญท่ีสุดแหงหน่ึงของประเทศ
เวียดนาม



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 โบสถนอรทเทรอดาม - ศาลาไปรษณียกลาง - อนุสาวรียทาน
ประธานโฮจิมินห - มุยเน - ฟานเถียต - น่ังรถตะลุยทะเลทราย -
หมูบานชาวประมงมุยเน - ทะเลทรายแดง - ลําธารนางฟา Fairly
Stream - ทะเลทรายขาว

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท 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

คาเฟอพารตเมนตโฮจิมินห

ตลาดเบนถัน

เป็นจุดเช็คอินยอดนิยมสุดฮิตเมื่อมาเท่ียวโฮจิมินห มีลักษณะเป็นอารตเมนทเกาท่ีมีอยู 9
ชั้น ท่ีถูกดัดแปลงใหมใหเป็นรานตางๆ ไมวาจะเป็นรานอาหาร รานกาแฟ รานเสริมสวย
และรานอ่ืนๆ มารวมอยูในอาคารแหงเดียว

เป็นตลาดท่ีมีประวัติศาสตรยาวนาน ซ่ึงเมื่อกอนเป็นแคเพียงพอคาขางถนนท่ียืนรวมกัน
ใกลๆ กับแมน้ําไซงอน ท่ีน่ีเป็นตลาดหลักของเมืองโฮจิมินห ซ่ึงถูกเปล่ียนสถานท่ีตั้งมา
อยูจุดลาสุด และถูกตั้งชื่อวา "ตลาดเบนถัน"

ลองเรือแมนํ้าไซงอน คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น บนเรือนําเท่ียว

 Liberty Hotel, Hochiminh City หรือเทียบเทา

ลองเรือไปตามแมน้ําไซงอน ตลอดเสนทางทานจะไดอ่ิมอรอยไปอาหารค่ําสไตลเวียดนาม
และเพลิดเพลินไปกับดนตรีสดแนวโฟลกและการเตนรําพ้ืนเมืองท่ีแสดงใหเห็นถึง
วัฒนธรรมและมรดกท่ีเป็นเอกลักษณของเวียดนาม

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานชม โบสถนอรทเทรอดาม โบสถหลังคาสูงท่ีสรางในสมัยท่ีเวียดนามยังอยูในอาณานิคมของฝรั่งเศส โดยสรางเพ่ือให
เป็นโบสถประจําเมืองไซงอนและไดสรางตามตนแบบของประเทศฝรั่งเศส

นําทานชม ไปรษณียกลาง ซ่ึงถูกสรางขึ้นอยางวิจิตรตระการตา

จากนั้นชม อนุสาวรียทานประธานาธิบดีโฮจิมินห ตั้งอยูดานหนาศาลากลาง กอสรางดวย สถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส



นําทานเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศสู เมืองมุยเน เมืองชายหาดริมทะเล

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู เมืองฟานเทียต เป็นเมืองชายทะเลตากอากาศและแหลงทองเท่ียวท่ีมีความสวยงามและมีชื่อเสียงทางภาค
ใตของเวียดนาม ระหวางการเดินทางผานชมธรรมชาติและวิถีชีวิตความเป็นอยูของชาวเวียดนาม

นําทานสัมผัสอากาศบริสุทธิ ์ณ ทาเรือมุยเน ท่ีอบอวนไปดวยบรรยากาศแบบชาวประมงเวียดนามแทๆ ซ่ึงกลับเขาฝ่ังหลัง
ออกหาปลาในยามค่ําคืน

นําทานชม ทะเลทรายแดง ท่ีเกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีชมพูแดงจนเป็นลานทรายกวางท่ีมีชื่อเสียงของเมืองมุยเน

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

นําทานสู ทะเลทรายขาว กองเนินภูเขาทรายสีขาวกระจางตากวางใหญสุดสายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพียงผืนทรายและ
ทองฟาเทานั้น ไมไกลกันมีแหลงน้ําจืด (โอเอซิส) สําหรับใหนักทองเท่ียวใชพักผอน ถายรูป และชมวิว ท่ีทานจะไดเพลิดเพลินกับ
กิจกรรมหลากหลายไมวาจะเป็น เชารถจีป๊ หรือรถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกับการเลนแซนดดูนล่ืนไถลจากจาก
เนินทรายสูงกวา 40 เมตร (รวมคารถจิป๊ โดยสารได 5-6 ทาน/1คัน)

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Peace Resort, Muine หรือเทียบเทา

โบสถนอรทเทรอดาม

ศาลาไปรษณียกลาง

อนุสาวรียทานประธานโฮจิมินห

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

โบสถน้ีตั้งอยูบริเวณกลางเมืองโฮจิมินห บนถนน Han Thuyen ไดรับการกอสรางตั้งแต
ปี พ.ศ. 2420 ใชระยะเวลาการสราง 6 ปี โบสถน้ีไมมีการประดับดวยกระจกสีเหมือน
โบสถคริสตท่ีอ่ืน เพราะไดรับความเสียหายจากสงครามโลกครั้งท่ี 2 สําหรับโบสถแหงน้ีได
รับการยกยองวามีความงดงามมากท่ีสุดแหงหน่ึงในเวียตนาม โดยในแตละวันมีนักทอง
เท่ียวมาเยือนมากมาย ท่ีน่ีถือเป็นสัญลักษณท่ีสําคัญอยางหน่ึงของโฮจิมินห

ศาลาไปรษณียน้ีตั้งอยูบริเวณใจกลางเมืองโฮจิมินห ใกลกับโบสถนอรทเธอดาม ท่ีน่ีไดรับ
การกอสรางขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2439 โดยอาณานิคมฝรั่งเศส แลวเสร็จในปี พ.ศ. 2444 มี
การออกแบบและกอสรางในสไตลฝรั่งเศส และไดรับการออกแบบตกแตงอยางงดงาม
ดวยกระจกสี มีความโอโถงและออนชอยทวามั่นคง จนทําใหนักออกแบบมากมายตองมา
ศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับการออกแบบตกแตงอาคารแหงน้ี ภายในตัวอาคารมีการระดับภาพ
แผนท่ีทางทะเลโบราณ และภาพของอดีตผูนําประเทศโฮจิมินห มีการบริการท้ังการสง
จดหมาย แสตมปเพ่ือการสะสม โปสการด โทรศัพทระหวางประเทศในอัตราคาบริการ
มาตรฐาน

ศาลาทําการเมืองโฮจิมินห หรือ เมื่อกอนชื่อวา Hôtel de Ville de Saïgon (ภาษา
ฝรั่งเศส) สรางเมื่อ 2445-2451 โดยชาวฝรั่งเศสในสไตลยุโรป เพ่ือเมืองไซงอน และได
ถูกนํามาเปล่ียนชื่อเมื่อปี พ.ศ. 2518 โดยรัฐบาลประชาชน



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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ฟานเถียต

นั่งรถตะลุยทะเลทราย

หมูบานชาวประมงมุยเน

ทะเลทรายแดง

ลําธารนางฟา Fairly Stream

 บาย

เป็นอีกหน่ึงเมืองทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียง และยังเป็นเมืองหลวงของจังหวัดบิ่ญถวน (Binh
Thuan) อีกหน่ึงจังหวัดท่ีมีชื่อเสียงในเรื่องของทิวทัศนและหาดทรายท่ีสวยงาม โดยจัง
หวัดบิ่ญถวนนั้นตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงใตของเวียดนาม และอยูจากโฮจิมินหซิตี้ไปทาง
ทิศเหนือ ประมาณ 200 กิโลเมตร ฟานเถียต”เป็นเมืองหลวงของจังหวัด Binh Thuan
อยูไมไกลจากมุยเน ท่ีมีชื่อเสียงดานทิวทัศนสวยงามแตท่ีน่ีดูเหมือนเป็นชุมชนท่ีหนาแนน
และมีความเป็นเมืองกวามุยเนพอสมควร

สัมผัสประสบการณอันตื่นเตนกับการน่ังรถตะลุยทะเลทราย พรอมชมวิวอันงดงามของ
ทองทะเลทรายและเนินทรายอันสวยงาม

ท่ีน่ีเป็นหมูบานท่ีมีจุดจอดพักเรือของชาวประมง ซ่ึงเราจะไดเห็นเรือประมงเต็มไปหมด
ไฮไลทของท่ีน่ีคือเรือกระดงรูปทรงกลมซ่ึงเป็นเรือพ้ืนบานของเวียดนาม

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

เป็นธารน้ําสีแดงธรรมชาติท่ีเป็นจุดทองเท่ียวแลนมารคหน่ึงเมื่อไดมาเยือนมุยเน ท่ีน่ีนัก
ทองเท่ียวจะไดเห็นความงดงามของผืนน้ําตื้นอันสดชื่น ชั้นดินท่ีสูงลดล่ันกัน สลับกับ
สีสันของดินทรายท่ีสวยงาม



วันท่ี 3 ดาลัด - รถรางโรลเลอรโคสเตอร - น้ําตกดาตันลา - กระเชา
ไฟฟาดาลัด - วัดตั๊กลัม - บานเพี้ยน - ตลาดไนทบาซารดาลัด

 หมายเหตุ ทะเลทรายขาว (รวมคารถจิป๊ โดยสารได 5-6 ทาน/1คัน)

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Peace Resort, Muine หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองดาลัท เมืองตากอากาศท่ีมีชื่อเสียงอันและโรแมนติคท่ีสุดและของเวียดนามเน่ืองจากตั้งอยูบนท่ีสูง
จากระดับน้ําทะเลประมาณ 1,500 เมตร ทําใหอากาศเย็นสบายตลอดท้ังปีแมกระท้ังในฤดูรอน แวดลอมดวยขุนเขา ไร กาแฟ
และสวนดอกไม อาคารบานเรือนตางๆปลูกสรางรูปแบบสถาปัตยกรรมฝรั่งเศส

นําทาน น่ังรถราง (Roller Coaster) ผานผืนปาอันรมรื่นเขียวชอุมลงสูหุบเขาเบื้องลาง เพ่ือชมและสัมผัสกับความสวยงาม
ของ น้ําตกดาทันลา (Thac Datanla) น้ําตกขนาดไมใหญมากแตมีชื่อเสียง อีกหน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียวยอดนิยมของดาลัดท่ี
ไมควรพลาด!!

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานสู สถานีกระเชาไฟฟา เคเบิลคาร กระเชาไฟฟาแหงน้ีเป็นกระเชาไฟฟาท่ีทันสมัยท่ีสุดของประเทศเวียดนาม และมี
ความปลอดภัยสูงท่ีสุดทานจะได ชมวิวของเมืองดาลัด ท่ีมองเห็นได ท้ังเมือง ท่ีตั้งอยูทามกลางหุบเขาอันสวยงาม

นําทานชม วัดติก๊กลาม เป็นวัดท่ีสรางอยูบนเนินเขาเหนือ ทะเลสาบเตวียนลาม แวดลอมไปดวยใบไมดอกไม นานาพันธุ กับ
ทิวสนท่ียืนตนตระหงานปกคลุมทุกหุบเขา

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

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พรอมเสริฟไวนดาลัท

นําทานเดินทางสูยานชอปป้ิง ตลาดไนทบารซา ของเมืองดาลัดใหทานไดเลือกซ้ือสินคา นานาชนิด ตามอัธยาศัย

พักท่ี La Sapinette Hotel, Dalat หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



ดาลัด

รถรางโรลเลอรโคสเตอร

นํ้าตกดาตันลา

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

ใหทานเพลิดเพลินกับรถรางโรลเลอรโคสเตอร ทาทายความหวาดเสียว ผานผืนปาอัน
รมรื่นเขียวชอุมลงสูหุบเขาเบื้องลางของน้ําตกดาทันลา

น้ําตกดาตันลา ไดชื่อวาเป็นน้ําตกท่ีสวยท่ีสุดในดาลัด อยูนอกเมืองไปทางทิศใตประมาณ
5 กิโลเมตร น้ําตกดาตันลาเป็นน้ําตกท่ีไมใหญมากแตมีความสวยงามเน่ืองจากสภาพ
แวดลอมตางๆ ท่ีเกื้อหนุนทําใหมีนักทองเท่ียวแวะมาเท่ียวชมกันเป็นจํานวนมาก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

กระเชาไฟฟาดาลัด

วัดต๊ักลัม

บานเพี้ยน

 บาย

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

 คํ่า



วันท่ี 4 สวนดอกไมเมืองหนาวดาลัด - ทุงดอกไฮเดรนเยียร - ฟารม
เล้ียงชะมดเวียดนาม - ทาอากาศยานดาลัด - ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ

ตลาดไนทบาซารดาลัด

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 La Sapinette Hotel, Dalat หรือเทียบเทา

ไนทมาเก็ตท่ีเมืองดาลัดเขาจะมีถนนคนเดินท่ีอยูริมถนนเสนลางดานหนาตลาดดาลัด มี
รานเสื้อผา รานขายอาหารมากมายริมถนน มีจักรยานใหเชาป่ันเลน มีศิลปินมารับวาดรูป
เหมือน เขียนหนังสือภาษาเวียดนาม และอ่ืนๆ มากมายใหนักทองเท่ียวเดินชมกันไดตาม
อัธยาศัย

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานเดินทางชม สวนดอกไมเมืองหนาว ของเมืองดาลัทสัมผัสดอกไมเมืองหนาวท่ีอวดโฉม รูปทรงและสีสันแปลกตา ซ่ึง
เป็นสายพันธ มาจากยุโรปสัมผัสกับบรรยากาศท่ีแสนโรแมนติก

นําทานชม สวนดอกไฮเดรนเยีย ใหทานอิสระชมความงามในทุงดอกไฮเดรนเยีย กับบรรยากาศเมืองหนาวกลางหุบเขาดาลัท
อีกหน่ึงจุดท่ีมาเมืองน้ีแลวตองแวะถายรูปสวยๆเช็คอิน

นําทานชม ฟารมเล้ียงชะมด ดูกระบวนการผลิตกาแฟจากขี้ชะมด ท่ีขึ้นชื่อของเมืองดาลัท ท้ังเอกลักษพรอมวิธีการเล้ียงชะมด
หลากหลายสายพันธุอยางใกลชิด และสามารถเลือกซ้ือผลิตภัณธกาแฟขี้ชะมดกลับเป็นของฝากได

นําทานเดินทางไปสู สนามบินเมืองดาลัท เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

บาย

13.15 น. ออกเดินทางจาก สนามบินดาลัท กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Viet Jet Air เท่ียวบินท่ี VZ941 (ใชระยะเวลา
ในการเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง)

15.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

สวนดอกไมเมืองหนาวดาลัด

ทุงดอกไฮเดรนเยียร

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

เป็นสวนดอกไมท่ีมีดอกไฮเดรนเยียรสีสันสวยสดใสเบงบานสะพรั่งไปท่ัวสวน และเป็น
อีกหน่ึงสัญลักษณของเมืองดาลัดท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวท่ีมาเยือนเมืองแหงน้ี ใหทานได
เพลิดเพลินกับการเก็บภาพความสวยงามน่ีไวเป็นท่ีระลึกอยางเต็มอ่ิม



 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท 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

ฟารมเลี้ยงชะมดเวียดนาม
ฟารมเล้ียงชะมด เป็นฟารมเล้ียงชะมดขนาดไมใหญมาก ทานจะไดพบกับชะมดตัวเป็นๆ
หลากสายพันธุ ชมเมล็ดกาแฟ วิธีการผลิต และขั้นตอนการชงกาแฟชะมด ใหทานไดซ้ือ
กาแฟสดน่ังชิมทามกลางบรรยากาศท่ีโอบลอมไปดวยธรรมชาติ และกลวยไมนานาพันธุ
ท้ังน้ีทานยังสามารถถายรูปกับชะมดไดอีกดวย

ทาอากาศยานดาลัด

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 บาย

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

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การ
กอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

เมื่อชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 

รายการทองเท่ียวน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดย
อาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได 

มัคคุเทศก หัวหนาทัวร พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมีอํานาจลงนามและมีประทับตราของบริษัทฯ กํากับเทานั้น

ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ได เน่ืองจากเป็นการจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการ
พิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี การเขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตองหรือการถูกปฏิเสธในกรณี
อ่ืนๆ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง
และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระ
เงินมัดจําหรือสงใหผิด

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิดของ
ทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ
ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน

ผูเดินทางตองยอมรับและรับทราบวาขนาดของโรงแรม แตละเมือง, ประเทศ นั้นแตกตางกัน ซ่ึงทางบริษัทฯ จะพยายามจัดหาให
เหมาะสมท่ีสุด 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 3 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 10 ทาน ในกรณีน้ีบริษัทฯ
ยินดีคืนเงินใหท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ

เมื่อมีการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ไมสามารถรีฟันได อันเน่ืองมาจากเงื่อนไขของสายการบิน

หากทานไมไดรวมบริการทานอาหาร หรือคาตั๋วเขาชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร ไมสามารถคืนเงินได เน่ืองจากคาบริการท่ีเวียดนาม
เป็นแบบเหมาจาย

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับ
ผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ
เชน การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เป็นตน

กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาท่ีไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด
 

การชําระเงิน
กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 5,000 บาท ภายใน 2-3 วัน เพ่ือสํารองสิทธิใ์น

การเดินทาง

การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน มิเชนนั้น บริษัทฯ จะถือวาทาน ยกเลิกการ
เดินทางโดยอัตโนมัติทานจะโดนยึดมัดจําโดยท่ีทานจะไมสามารถเรียกรองใดๆ คืนได อันเน่ืองมาจากบริษัทฯ จําเป็นท่ีจะตองสํารองจาย
คาใชจายในสวนของท่ีพักและตั๋วเครื่องบินไปกอนหนานั้นแลว หากทานสํารองท่ีน่ังนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทฯ  เรียกเก็บยอดเต็ม
จํานวนทันที หลังจากทําการจองแลว กรุณาเตรียมเอกสารสําหรับการเดินทางใหพรอม เชน หนาพาสปอรตเพ่ือออกตั๋วหรือคําขอพิเศษ
เพ่ิมเติมตางๆ  ใหแกพนักงานขาย และหากทานชําระเงินเขามาไมวาจะบางสวนหรือท้ังหมด บริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขท่ี
ระบุไวท้ังหมดน้ีแลว



อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด ไป-กลับ พรอมคณะ รวมคาภาษีสนามบิน และคาธรรมเนียมเชื้อเพลิง (ยกเวนหากมีการ

ประกาศปรับขึ้นจากทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมจากทานภายหลัง) และเน่ืองจากเป็นตั๋วกรุปไมสามารถเล่ือนวันเดินทาง
ไป-กลับได ท้ังน้ีเป็นไปตามเงื่อนของสายการบิน

น้ําหนักกระเปา โหลดใตทองเครื่องทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม  และกระเปาถือขึ้นเครื่อง 1 ใบ และไมเกิน 7 กิโลกรัม

คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียว และรับสง ตามรายการท่ีระบุ 

คาท่ีพักตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทาระดับเดียวกัน พักหองละ 2 ทานหรือ 3 ทาน (อน่ึง เรื่องของการยืนยันโรงแรมท่ีพักนั้น
อาจยังไมยืนยัน หากผูเดินทางมีความประสงคท่ีจะทราบกรุณาติดตอพนักงานขายเพ่ือสอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปล่ียนแปลงได
โดยจะใชโรงแรมระดับ เดียวกัน ซ่ึงทางบริษัทฯ จะแจงใหทราบลวงหนาประมาณ 1-3 วัน ซ่ึงจะสามารถตรวจสอบไดจากใบนัดหมาย
การเดินทาง แตหากมีการแกไขจากใบเดินทางอีกนั้นขอใหทานทราบวาบริษัทฯ จะจัดหาโรงแรมในระดับเดียวกันใหกับผูเดินทาง
แนนอน)

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ   

คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ  

คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงเงินประกันทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีดคามินิบารในหองและคาพาหนะ

ตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ

คาธรรมเนียมการย่ืนขอวีซา สําหรับชาวตางชาติ 

คาน้ําหนักกระเปาท่ีเกินกวาท่ีสายการบินกําหนดใหหรือสัมภาระใหญกวามาตรฐาน 

คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

คาทิปคนขับรถ ผูชวยคนขับรถ ไกดทองถิ่น 1,000 บาท ตอทาน/ตอทิป (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)

คาทิปหัวหนาทัวรท่ีดูแลจากไทย แลวแตสินน้ําใจของทาน (ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ แตไมบังคับทิป)

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

วีซา
หนังสือเดินทางจะตองมีอายุเหลือไมนอยกวา 6 เดือนและมีหนาแสตมปไมนอยกวา 5 หนากระดาษ

หมายเหตุ
หากทานมีความจําเป็นจะตองซ้ือตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพ่ือบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเท่ียวบินเพ่ือยืนยัน

กับทางเจาหนาท่ีกอนทําการจองและขอความกรุณาใหทานซ้ือตั๋วเครื่องบินประเภทท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได อันเน่ืองมา
จากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเป็นการยกเลิกเท่ียวบิน การลาชาของสายการบิน การยุบเท่ียวบินรวมกัน
ตารางการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึง สายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะ
เป็นเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเป็นเหตุผลดานความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหลาน้ี อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น อน่ึง บริษัทฯ จะคอนเฟิรมกรุป ประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง ขออภัยในความ
ไมสะดวก

ราคาเด็กทารก อายุตํ่ากวา 2 ปี 4,900 บาท

ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ ****

ทารกตองมีอายุไมเกิน 2 ปีบริบูรณ ณ วันเดินทางไปและกลับ

ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น (แตสามารถเปล่ียนผูเดินทางไดตามเงื่อนไของสายการบิน)

ราคาทัวร ไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นตามธรรมเนียม (ชําระทุกทาน ยกเวน ทารกอายุไมเกิน 2 ปี ยกเวนให) ทานละ
1,000 บาท/ทริป/ทาน ขอเก็บคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น ณ สนามบินในวันเช็คอิน สวนคาทิปหัวหนาทัวรท่ีดูแลจากเมืองไทย
แลวแตความพึงพอใจของทาน

สําคัญ กรุณาอานเงื่อนไขรายละเอียดแนบทายโดยละเอียด เพ่ือประโยชนสูงสุดแกตัวทานเอง หากชําระเงินแลว ทางบริษัทฯ จะ
ถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขแลวและไมสามารถเปล่ียนแปลงเงื่อนไขใดๆได

่ ่



รายการทัวรสามารถสลับ ปรับเปล่ียนหรืองดไปบางรายการไดตามเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา อันเน่ืองมาจากสภาพ
อากาศ เหตุการณทางธรรมชาติ เหตุการณทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน หรือเหตุสุดวิสัยตางๆท้ังน้ีจะคํานึงถึงความ
ปลอดภัย ความเป็นไปไดและผลประโยชนของผูเดินทางเป็นสําคัญ ทางผูเดินทางจะไมฟองรองใดๆอันเน่ืองมาจากไดรับเงื่อนไขกอน
การเดินทางแลว

บริษัทฯขอสงวนสิทธฺเริ่มและจบการใหบริการ ท่ี สนามบินตนทางขาไป เทานั้น

กรณีผูเดินทางมาจากตางจังหวัดหรือตางประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือยานพาหนะอ่ืนๆเพ่ือใชเดินทางมาและกลับ
ณ สนามบิน สุวรรณภูมิทางบริษัท จะไมรับผิดชอบคาใชจายเน่ืองจากเป็นคาใชจายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรม

เงื่อนไขพิเศษเพ่ิมเติมสําคัญ

ในแตละเสนทางจะมีการกําหนดผูเดินทางขั้นตํ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรน้ี กําหนดใหมีผูเดินทางขั้นตํ่า 15 ทาน  หากมีผู
เดินทางไมถึงท่ีกําหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพ่ิมคาทัวร หรือ เล่ือนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากทานมีไฟลทบิน
ภายในประเทศแตมิไดแจงใหเราทราบลวงหนากอนทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น ดังนั้นกรุณาสอบถามยืนยันการออกเดิน
ทางกอนจองไฟลทบินภายในประเทศทุกครั้ง

หากทานมีความจําเป็นจะตองซ้ือตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพ่ือบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเท่ียวบินเพ่ือยืนยัน
กับทางเจาหนาท่ีกอนทําการจองและขอแนะนําใหทานซ้ือตั๋วเครื่องบินประเภทท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได อันเน่ืองมาจาก
หากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเป็นการยกเลิกเท่ียวบิน การลาชาของสายการบิน การยุบเท่ียวบินรวมกัน ตาราง
การเดินทางมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึง สายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเป็น
เหตุผลเชิงพาณิชย หรือเป็นเหตุผลดานความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหลาน้ี อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์
จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น อน่ึง บริษัทฯ จะยืนยันกรุปออกเดินทางประมาณ 3-5 วันกอนเดินทาง หากไมมั่นใจ
กรุณาสอบถามพนักงานขายโดยตรง

หากกรุปคอมเฟิรมเดินทางแลวนั้น ทานจะไมสามารถเล่ือนการเดินทางได ไมวาจะเกิดเหตุการณใดๆ ตอทานก็ตาม อันเน่ืองมา
จาก การคอนเฟิรมของกรุปนั้นประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของทาน หากทานถอนตัวออก ทําใหกรุปมีคาใชจายเพ่ิมเติมขึ้น
หรืออาจทําใหกรุปไมสามารถออกเดินทางได ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิม์ิอนุญาตใหเล่ือนวันเดินทางใดๆ ไดท้ังสิ้นและเก็บคา
ใชจายท้ังหมดตามจํานวนเงินของราคาทัวร

การชําระเงินเขามานั้น หมายถึงทานไดยอมรับขอเสนอและยืนยันจํานวนตามท่ีทานไดจองเขามา หากทานชําระเงินเขามาแลวจะไม
สามารถเปล่ียนแปลงจํานวนของผูเดินทางได และหากมีความจําเป็นจะตองเปล่ียนแปลงทานจะยินยอมใหทางบริษัทฯ คิดคาใชจาย
ท่ีทางบริษัทเสียหาย รวมถึงคาเสียเวลาในการขาย อยางนอยท่ีสุดเทาจํานวนเงินมัดจํา ท้ังน้ีท้ังนั้นใหเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติม ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางหากมีผูเดินทางนอยกวา 15 ทาน ซ่ึงทําใหกรุป
ไมสามารถออกเดินทางได โดยบริษัทฯ จะแจงทานลวงหนาอยางนอย 3-5 วันกอนออกเดินทาง และหากไมสามารถออกเดินทางได ทา
งบริษัทฯ ยินดีท่ีจะคืนเงินท้ังหมดใหทานหรือจัดหาทัวรอ่ืนใหทานหากทานตองการ

กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน การใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะ
นั้นบริษัทฯ จะไมสามารถจัดการลวงหนาได เน่ืองจากการขอใชวีลแชรในสนามบินนั้น ตองมีขั้นตอนในการขอลวงหนา และบางสาย
การบินอาจมีการเรียกเก็บคาใชจายท้ังทางสนามบินในไทยและในตางประเทศ ซ่ึงผูเดินทางสามารถสอบถามกับเจาหนาท่ีไดโดยตรง
กอนทําการจอง และหากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ เชน ผูท่ีน่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุและผูท่ีมีโรคประจํา
ตัวหรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด

ในกรณีท่ีกองการตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธมิใหทานเดินทางเขาหรือออกประเทศ ไมวาจะเป็นประเทศไทยหรือตางประเทศก็ตาม
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาทัวรไมวาจะกรณีใดๆ ก็ตาม ซ่ึงการตรวจคนเขาเมืองนั้นเป็นสิทธิข์องเจาหนาท่ีของรัฐของประ
เทศนั้นๆ และขอแจงใหผูเดินทางทราบวาทางบริษัทฯและมัคคุเทศกหรือหัวหนาทัวร ไมมีสิทธิท่ี์จะชวยเหลือใดๆ ท้ังสิ้น เพราะอํานาจ
การตัดสินใจเป็นของเจาหนาท่ีทางกองการตรวจคนเขาเมืองโดยเด็ดขาด อน่ึง ทางบริษัทฯ มีจุดประสงคท่ีทําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียว
เทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา-ออกประเทศอยางผิดกฎหมาย

หากผูเดินทางงดเวนการรวมทริปบางสถานท่ีในรายการใด พรอมคณะผูเดินทางอ่ืน ทานจะไมสามารถเรียกรองคาบริการใดๆ ไดท้ัง
สิ้น บริษัทฯ จะถือวาทานประสงคท่ีจะสละสิทธิแ์ละไมรวมเดินทางพรอมคณะ

การยกเลิก
ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินท้ังหมด (แตสามารถเปล่ียนชื่อผูเดินทางได 25 วัน กอนการเดิน

ทาง)

กรณีเจ็บปวยกะทันหัน จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทจะทําการเล่ือนการ
เดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตท้ังน้ีทานตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได ตามความเป็นจริง

ในกรณีเจ็บปวยกระทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินทุกกรณี


