
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มุยเน่ ดาลัด ทะเลทราย 

DLI01 มุยเน่ ดาลัด ทะเลทราย BY VZ (4D3N) 

สายการบิน THAI VIETJET AIR (VZ) 



 

 
 

 

บินด้วยสายการบิน THAI VIETJET AIR (VZ) : ขึ้นเครื่องท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 

VZ 940 BKK(กรุงเทพ) – DLI(ดาลัด) 11.10 – 12.55 
VZ 941 DLI(ดาลัด) – BKK(กรุงเทพ) 13.35 – 15.20 

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

 

DAY 1   กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ – เมืองดาลัด (สนามบินดาลัด) – เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายแดง  (-/L/D) 

08.00  พร้อมกันที่สนามบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน VIETJET AIR  เจ้าหน้าที่ของ

บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน  

11.10  เหินฟ้าสู่ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน VIETJET AIR  เที่ยวบินที่ VZ 940 

12.55 เดินทางถึง ท่าอากาศยานเลียงเคือง LIEN KHUONG เมืองดาลัดประเทศเวียดนาม รับกระเป๋าสัมภาระ 

หลังจากผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองจากนั้นเดินทางออกจาก เมืองดาลัด เดินทางสู่ เมืองมุยเน่  ตั้งอยู่ชายฝั่ง

ทะเลของจังหวัดบิ่ญถ่วน (Binh Thuan) ในภูมิภาคภาคกลางตอนใต้ของประเทศเวียดนาม ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 4 ชั่วโมง 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษเฝอเวียดนามอันลือชื่อ!!! 

น าท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายแดง มีขนาดกว้างใหญ่ทอดตัวยาวตั้งแต่ริมฝั่งทะเลเข้าไปในตัวแผ่นดิน ครอบคลุม

พ้ืนที่ประมาณ 50 เฮกเตอร์ อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 27 องศาเซลเซียส เวลาที่ เหมาะสมในการเที่ยวชมคือช่วงเช้า
หรอืช่วงหลังจาก 15.00 น. เป็นต้นไปเพราะกระแสลมไม่แรงและแดดไม่ร้อนมากจนเกินไป 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

  ค่้า  บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร 

พักที่ PEACE RESORT MUINE โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า   

 

DAY 2      ล้าธารนางฟ้า – ทะเลทรายขาว – หมู่บ้านชาวประมง – เมืองดาลัด – น้้าตกดาทันลา - พระราชวังบ๋าวได๋ – นั่ง

กระเช้าไฟฟ้า – วัดตั๊กลัม (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ล้าธานางฟ้า (Fairy Stream) หรือแกรนด์แคนยอนแห่งเวียดนาม เกิดจากการกัดเซาะของ

น้ าและลมจึงก่อเกิดเป็นรอยกัดเซาะที่สวยงามและมีล าธารเล็กๆระดับน้ าประมาณตาตุ่มซึ่งพัดพาตะกอนทราย

สีแดงไหลออกไปสู่ทะเล  

 

 

เดินทางต่อไปยัง ทะเลทรายขาว เนินทรายขนาดใหญ่พาท่านนั่ง รถ JEEP ตะลุยทะเลทรายสุดมันส์ (รวมค่ารถ JEEP)  

 



 

 
 

 

 

น าท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านชาวประมง จุดจอดพักเรือของชาวประมงจุดเด่นคือเรือกระด้งรูปทรงกลมซึ่งเป็นเรือพ้ืนบ้าน

ของเวียดนาม  



 

 
 

 

น าท่านเดินทางสู่ น้้าตกดาทันลา (DATANLA WATERFALL) อยู่ห่างจากตัวเมืองดาลัดไปทางทิศใต้ประมาณ 5 

กิโลเมตร เป็นน้ าตกไม่ใหญ่มาก มีความสูง ประมาณ 20 เมตร แต่มีความสวยงดงามและมีหลายชั้น น้ าตกอายุกว่า 100 
แห่งนี้เต็มไปด้วยต้นไม้สีสันมากมาย เนื่องจากสภาพแวดล้อมต่างๆที่เกื้อหนุน น้ าตกดาตันลาเป็นที่รู้จักกันในชื่อ 
“ARROYO DE LAS HADAS (SUOI TIEN)” และที่ส าคัญคือ น้ าตกดาตันลา เป็นน้ าตกที่เกิดจาก ภูเขาหินอ่อน และยัง
มีรูปปั้นชาวเผ่าที่เป็นชนกลุ่มน้อยเปลือยหน้าอก เป็นรูปปั้นที่สวยงามแปลกตานักท่องเที่ยวนิยมไปถ่ายรูปกัน ให้ท่านได้

สัมผัสกิจกรรมที่เป็นนิยมขอที่นี่คือ การนั่งรถราง (ROLLER COASTER) ลงไปชมตัวน้ าตก  

 

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังบ๋าวได๋ ตั้งอยู่นอกเมืองดาลัดไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร 

พระราชวังของกษัตริย์องค์สุดท้ายของเวียดนาม ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 5 ปี โดยเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2476 ภายในตัว
อาคารมีห้องภาพขของพระเจ้าเบ๋าได๋ พระมเหสี พระโอรส พระธิดา มีห้องส าหรับทรงงานแต่บนโต๊ะส าหรั บทรง
งานกลับมีโทรศัพท์วางไว้สองเครื่อง อีกเครื่องคาดว่าจะเป็นของเหวียนวันเทียว อดีตประธานาธิบดีของเวียดนามใต้ 
หลังจากพระเจ้าเบ๋าได๋เสด็จออกจากประเทศเวียดนามเพ่ือไปพ านักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ส. 1975 

พระราชวังแห่งนี้จึงกลายเป็นที่พ านักของเจ้าหน้าที่พรรคคอมมิวนิสต์ จากนั้นน าท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวเมือง 

ROLLER COASTER 



 

 
 

 

ดาลัดจากท่ีสูงขึ้นไปเพ่ือเข้าชม วัดตั๊กลัม วัดพุทธในนิกายเซน แบบญี่ปุ่น ตั้งอยู่บนเทือกเขาเฟืองฮว่าง ภายในวัดมี

สิ่งก่อสร้างที่สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ ทัศนียภาพโดยรอบ ล้อมรอบไปด้วยดอกไม้ที่ผลิดอกบานสะพรั่ง นับได้
ว่าเป็นวิหารที่นิยมและงดงามที่สุดในเมืองดาลัด ด้านหลังของวัดยังมี ศาลาพระแก้วมรกตองค์จ าลองที่มาจาก
ประเทศไทยมาประดิษฐาน ณ วัดแห่งนี้ 

 

  ค่้า  บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร 

พักที่ DRAGON KING HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า   

 

DAY 3      สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย – วัดเจดีย์มังกร – CRAZY HOUSE – สถานีรถไฟเก่าดาลัด – โบสถ์รูปไก่ - CLAY POT 

VILLAGE - ตลาดราตรีดาลัด (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย ที่เบ่งบานอยู่เต็มพ้ืนที่ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับต้นๆที่ดึงดูด

นักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมได้เป็นอย่างดี ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย  
 

TRUC LAM 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

น าท่านเดินทางสู่ วัดหลิงเฝือก หรือ เจดีย์ LONG PHOC LAT ภายในอาคารมีห้องโถงกว้างใหญ่มี 2 แถว ใช้

อุปกรณ์การสร้างส่วนใหญ่เป็นหินโมเสค ด้านบนเป็นรูปแกะสลักที่มีประวัติของSHAKYAMUNIและประวัติของ 
LOTUS SUTRAS บริเวณวัด มีจุดเด่นมากๆอีก1จุดคือ มังกรที่มีขนาดยาว 49 ม. ตัวมังกรนี้ถูกสร้างขึ้นจาก
ขวดเบียร์ 12,000 ขวด และปากมังกรมีพระพุทธรูปMAITREYA ประดิษฐานอยู่ บริเวณด้านหน้าวัดจะมีหอสูง
เจ็ดชั้นสูง 37 เมตรซึ่งถือว่าเป็นหอระฆังที่สูงที่สุดในเวียดนาม ตัวระฆังมีความสูง 4.3 เมตร กว้าง 2.33M ซึ่ง
ถือว่าเป็นระฆังที่หนักที่สุดในเวียดนาม ก็น้ าหนักโดนรวม 8 ,500KG  นอกจากนี้ยังมีอัญมณีเครื่องลายคราม
โบราณและเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ถือเป็นสถาปัตยกรรมโมเสดที่พิเศษมากของเมืองดาลัด  น าท่านเดินทางสู่ 

CRAZY HOUSE บ้านหน้าตาแปลกประหลาด โดยศิลปินชาวเวียดนาม ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดัง ให้ท่านได้

เพลิดเพลินกับการถ่ายรูป และเดินตามทางจากบันไดด้านล่าง จนขึ้นไปบนหลังคาได้เลย ภายด้านใน มีเกส
เฮ้าส์เล็กๆไม่กี่ห้อง ส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติ ที่นิยมมาพักอาศัยอยู่ และยังมีร้านกาแฟ เบเกอรี่ ให้ท่านได้
นั่งพัก ดื่มกาแฟอีกด้วย 

 
 

GARDEN HYDRANGEAS 



 

 
 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟเก่าดาลัด ถือเป็นสถานีรถไฟที่เก่าแก่ที่สุดของเวียดนามและอินโดจีน สถานีถูก

สร้างขึ้นโดยชาวฝรั่งเศสในช่วง ศ.ศ. 1932 ถึง1938 เส้นทางสายนี้มีความยาว 84 กม. สถานีมีรูปแบบ
สถาปัตยกรรมที่ไม่ซ้ ากันมีสามหลังคามุก สถานีได้รับการยอมรับว่าเป็นวัฒนธรรมประจ าชาติอันเก่าแก่   น า

ท่านเดินทางต่อไปยัง โบสถ์รูปไก่ เพราะมีรูปปั้นไก่ยืนอยู่บนยอดไม้กางเขนด้านบนสุด ไก่เป็นสัญลักษณ์ของ

ฝรั่งเศสฉะนั้นโบสถ์แห่งนี้จึงถูกออกแบบและก่อสร้างโดยชาวฝรั่งเศส เริ่มเนรมิตในปี 1931 แล้วเสร็จปี 1942 
เพ่ือใช้สวดมนต์นมัสการพระเจ้าในวันหยุด ลักษณะโบสถ์งดงามสูงเด่นสง่ามีหน้าต่างทรงโค้งผนังเป็นอิฐหนา
มากหน้าต่างเป็นกระจกสีสั่งตรงจากฝรั่งเศส ส่วนด้านนอกทาสีชมพูมีรูปปั้นพระแม่มารีอยู่ด้านข้าง น าท่านแวะ

เที่ยวชม Clay Pot Village หมู่บ้านดินเหนียวที่ถูกบันทึกในกินเนสบุ๊กสถาปัตยกรรมที่สร้างจากดินเหนียว

กลางป่าสนคริสต์มาสริมทะเลสาบเตวี่ยนผลงานอันโดดเด่น คือ หลุมเพลาะดินเหนียวยาว ๑.๒ กิโลเมตร กว้าง
ตั้งแต่ ๒ – ๑๐ เมตรและลึก๑-๙เมตร 

  ค่้า  บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคารพิเศษบุฟเฟ่ต์นานาชาติ + ไวน์แดง DALAT 

หลังจากนั้นน าท่านเดินช้อปปิ้งที่ ตลาดราตรี เมืองดาลัด 

พักที่ DRAGON KING HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า   

 

DAY 4      สวนดอกไม้เมืองหนาว – ฟาร์มเลี้ยงชะมด – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (B/-/-) 

CRAZY HOUSE 



 

 
 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้เมืองหนาว ดาลัดได้รับการขนานนามให้เป็นเมืองแห่งดอกไม้ ที่นี่จึงมีดอกไม้บาน

สะพรั่งไปท่ัวเมืองตลอดทั้งปีและหากต้องการที่จะเห็นพรรณไม้ของดาลัดก็จะต้องไปสวนดอกไม้เมืองหนาวที่ได้
ท าการรวบรวมไว้อย่างมากมายทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ต้น และกล้วยไม้ที่มีมากมาย  

 

จากนั้นน าท่านชม ฟาร์มเลี้ยงชะมด เป็นฟาร์มเลี้ยงชะมดขนาดไม่ใหญ่มาก ท่านจะได้พบกับชะมดตัวเป็นๆ 

หลากสายพันธุ์ ชมเมล็ดกาแฟ วิธีการผลิต และขั้นตอนการชงกาแฟชะมด ให้ท่านได้ซื้อกาแฟสด และนั่งชิม
ท่ามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ ท่านยังสามารถให้อาหาร และถ่ายรูปกับชะมดได้อีกด้วย 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทาง ท่าอากาศยานเลียงเคือง LIEN KHUONG เมืองดาลัดประเทศเวียดนาม  

13.35 เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เที่ยวบินที่ VZ 941 

15.20 ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดีภาพด้วยความประทับใจ  

 
************************************************* 

 

 



 

 
 

 

** หากลูกค้าท่านใดที่จ้าเป็นต้องออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าของบริษัท 

ทุกครั้งก่อนท้าการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

 

อัตราค่าบริการ 

ก้าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อัตราท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 12 
ปี) 

อัตราท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  
เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 12 
ปี) 

อัตราท่านละ 

พักเดี่ยว 
เพิ่ม 

อัตรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตั๋ว
เครื่องบินอัตรา  

ท่านละ 

วันเดินทางเดือน พฤศจิกายน 2562 

06 – 09 พฤศจิกายน 10989 10989 10989 2500 6500 

13 – 16 พฤศจิกายน 8989 8989 8989 2500 6500 

20 – 23 พฤศจิกายน 10989 10989 10989 2500 6500 

27 – 30 พฤศจิกายน  10989 10989 10989 2500 6500 

วันเดินทางเดือน ธันวาคม 2562 

03 – 06 ธันวาคม 10989 10989 10989 2500 6500 

05 – 08 ธันวาคม 12989 12989 12989 2500 6500 

07 – 10 ธันวาคม 12989 12989 12989 2500 6500 

10 – 13 ธันวาคม 10989 10989 10989 2500 6500 

11 – 14 ธันวาคม 10989 10989 10989 2500 6500 

18 – 21 ธันวาคม 10989 10989 10989 2500 6500 



 

 
 

 25 – 28 ธันวาคม 10989 10989 10989 2500 6500 

30 ธันวาคม – 02 มกราคม 

2563 
16989 16989 

16989 
2500 6500 

31 ธันวาคม – 03 มกราคม 

2563 
16989 16989 

16989 
2500 6500 

วันเดินทางเดือน มกราคม 2563 

08 – 11 มกราคม 10989 10989 10989 2500 6500 

15 – 18 มกราคม 10989 10989 10989 2500 6500  

วันเดินทางเดือน กุมภาพันธ์ 2563 

05 – 08 กุมภาพันธ์ 10989 10989 10989 2500 6500 

06 – 09 กุมภาพันธ์ 12989 12989 12989 2500 6500 

12 – 15 กุมภาพันธ์ 10989 10989 10989 2500 6500 

19 – 22 กุมภาพันธ์ 10989 10989 10989 2500 6500 

26 – 29 กุมภาพันธ์ 10989 10989 10989 2500 6500 

วันเดินทางเดือน มีนาคม 2563 

04 – 07 มีนาคม 10989 10989 10989 2500 6500 

11 – 14 มีนาคม 10989 10989 10989 2500 6500 

18 – 21 มีนาคม 10989 10989 10989 2500 6500 

25 – 28 มีนาคม 10989 10989 10989 2500 6500 

 
 



 

 
 

 

** อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ 

ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่า

นี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน 

ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน ** 

 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ  3,900 บาท **  

(ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน และไม่มีเตียง)   

 

อัตรานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียก

เก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร์ ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 

อัตราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน    

  และค่าภาษีน้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง   

  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์ แบบ ไม่ใช่ตั๋วเครื่องบิน ตามที่ตามที่ตาราง 

  อัตราค่าบริการระบุ 

2. ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบิน THAI VIETJET AIR อนุญาตให้   

3. โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมีน้้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้้าหนักไม่  

เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ ากัดจ านวนชิ้น แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการ  บิน) ** 

4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ) 

5. ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง)  

6. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม 

7. ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม    

8. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม 

   กรมธรรม์)  

 



 

 
 

 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและ

ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ 

2. ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน 

รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสม

และความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน 

3. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน  

4. ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ 

รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้ก าหนด 

5. ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

6. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

 

เงื่อนไขการจอง และ การช้าระเงิน 

1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมช าระเงินมัดจ าครั้งที่ 1 ท่านละ 5,000 บาท หลังจากส่ง
เอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาช าระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบ
จะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม 
ท่านจ าเป็นต้องท าจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามล าดับ 
เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจ านวนจ ากัด ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ
ค่าบริการ เต็มจ้านวน เท่านั้น  

2. กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่บริษัทก าหนด ทาง
บริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจ าให้ท่านใดไม่ว่าส่วนในส่วนหนึ่งก็
ตาม 

3. กรณีลูกค้าท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถึง 15 วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่า
ทัวร์เต็มจ านวน 100% 
 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

1. ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระแล้ว 
 



 

 
 

** ยกเว้น พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง ** 

2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ช าระแล้ว 
3. ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช าระมาแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทาง

บริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว 
เช่น การส ารองท่ีนั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูต
ปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ 

5. กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนออก
เดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น
ส าคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

6. กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงส าหรับการด าเนินการจองครั้งแรก ตามจ านวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 

เงื่อนไขส้าคัญอ่ืนๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

1. คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจ าเป็นต้องมีขึ้นต่ า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต่ ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้ 

หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิมเพ่ือให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพ่ื อให้ทุกท่าน

เดินทางตามความประสงค์ต่อไป  

2. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้

ท่านทราบล่วงหน้าเพ่ือวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษทุก

ครั้งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

3. กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถาม

เพ่ือยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณี

ที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ 

และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคัญเท่านั้น สิ่งส าคัญ ท่านจ าเป็นต้องมาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่าง

น้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนใดๆท้ังสิ้น   

4. กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

 

 



 

 
 

5. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์  (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วัน

ก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์ เพ่ือให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบิน เพ่ือจัดเตรียมล่วงหน้า กรณีมี

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดข้ึนกับผู้เดินทาง  

6. กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง พร้อมส าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากช าระเงินกรณีที่ท่าน

เดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ 

7. กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วนใด

ส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพ่ือใช้ในการออกบัตรโดยสาร 

8. หลังจากท่านช าระค่าทัวร์ครบตามจ านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่าน

อย่างน้อย 5 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง 

9. อัตราทัวร์นี้ เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ กลับ

ส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณี

พิเศษ 

10. ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่าห้องพัก

เดี่ยวตามท่ีระบุ 

11. หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ  

12. ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะ

ปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้ง เวลาเดิน

บนหิมะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าที่สามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดดควร 

เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจท าให้ระคายเคืองตาได้ 

13. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง

การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะค านึงถึง

ประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

14. เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอ

สงวนสิทธิ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ  หากระหว่าง

เดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่สามารถคืน 

 

 



 

 
 

ค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ท าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้า

ทั้งหมดแล้ว 

15. กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่

สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

16. หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  

17. (พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน้ า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่ งหายไป มีกระดาษหน้า

ใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ 

เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล 

หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการ

ต่างประเทศเพ่ือท าหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพ่ือ

ยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยังไม่แ (ตั๋วเครื่องบิน) 

ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 

วัน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับกระบวนการและข้ันตอนของแต่ละคณะ 

18. เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ใน

การเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดให้ท่านได้นั่ง

ด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มากท่ีสุด  

19. ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท า

ให้ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกัน บาง

โรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชั้นกัน (ไม่ติดกันเสมอไป) 

20. กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การคืนค่าใช้จ่ายให้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งทั้งสิ้น 

21. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  

22. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประท้วง , 

การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

 

 



 

 
 

23. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่

ท่านต้องการ  

24. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


