
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EASY AWESOME DALAT SAIGON (บินเข้าดาลัด-บินออกโฮจิมินห์) 



 

 
 

 

***พักโรงแรมหรู 4 ดาว สุดโรแมนติกเมืองดาลัด*** 

เดินทางโดยสายการบิน VIETJET AIRLINES บินตรงดาลัด - กลับโฮจิมินห์ 

พิเศษ !!! ล่องเรือสุดพิเศษแม่น้ำไซง่อน และ อ่ิมอร่อยเมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ 

ฟรี !!! ค่ารถจิ๊ปตะลุยทะเลทราย ร่ม ถุงผ้ารักษ์โลก ตุ๊กตาที่ระลึกเวียดนาม 

 

อัตราค่าบริการ 

กำหนดวันเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

พักห้องละ 2 ท่าน 

พักเดี่ยว 

::ราคาโปรโมชั่น ไม่มีราคาเด็ก:: 

02 – 05 เมษายน 2563 11,900 3,500 

03 – 06 เมษายน 2563 (วันจักรี) 11,900 3,500 

สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ไลน์ VIETJET AIRLINES (VZ) 

ขาไป VZ940 BKK-DLI 11.20 - 13.05 

สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ไลน์ VIETJET AIRLINES (VJ) 

ขากลับ VJ805 SGN-BKK 17.35 – 19.05 

 

หากท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ แต่ละกรุ๊ปนั้นจะคอนเฟิร์มก่อนประมาณ 10 วันก่อน

เดินทาง  หากท่านต้องการจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเที่ยวบินคอนเฟิร์มกับเจ้าหน้าที่ก่อน กรุณาเลือกซื้อ

บัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้และหากกรณีเกิดความผิดพลาดจากสายการบิน 

เช่น ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก

สายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัย

เป็นต้น เหตุผลต่างๆที่อยู่เหนือความควบคุมของบริษัท ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้ในทุกกรณี 



 

 
 

10 – 13 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์) 12,900 3,500 

11 – 14 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์) 13,900 3,500 

12 – 15 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์) 13,900 3,500 

18 – 21 เมษายน 2563 11,900 3,500 

22 – 25 เมษายน 2563 10,900 3,500 

02 – 05 พฤษภาคม 2563 (วันฉัตรมงคล) 11,900 3,500 

13 – 16 พฤษภาคม 2563 10,900 3,500 

20 – 23 พฤษภาคม 2563 10,900 3,500 

24 – 27 พฤษภาคม 2563 10,900 3,500 

03 – 06 มิถุนายน 2563 (วันเฉลิมฯพระชาชินี) 12,900 3,500 

10 – 13 มิถุนายน 2563 11,900 3,500 

24 – 27 มิถุนายน 2563 11,900 3,500 

05 – 08 กรกฎาคม 2563 (วันอาสาฬหบูชา) 12,900 3,500 

15 – 18 กรกฎาคม 2563 11,900 3,500 

26 – 29 กรกฎาคม 2563 (วันเฉลิมฯ ร.10) 12,900 3,500 

05 – 08 สิงหาคม 2563 11,900 3,500 

09 – 12 สิงหาคม 2563 (วันแม่แห่งชาติ) 11,900 3,500 

12 – 15 สิงหาคม 2563 (วันแม่แห่งชาติ) 11,900 3,500 

09 – 12 กันยายน 2563 9,900 3,500 

16 – 19 กันยายน 2563 10,900 3,500 



 

 
 

23 – 26 กันยายน 2563 10,900 3,500 

01 – 04 ตุลาคม 2563 11,900 3,500 

04 – 07 ตุลาคม 2563 11,900 3,500 

07 – 10 ตุลาคม 2563 11,900 3,500 

11 – 14 ตลุาคม 2563 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) 12,900 3,500 

14 – 17 ตุลาคม 2563 11,900 3,500 

18 – 21 ตุลาคม 2563 11,900 3,500 

20 – 23 ตุลาคม 2563 (วันปิยมหาราช) 11,900 3,500 

ราคาอื่นๆ  

1. เด็กทารก INFANT (อายุต่ำกว่า 2 ปี) ราคา 3,500 บาท 
2. จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน 7,900 บาท/ท่าน 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินเมืองดาลัด – นั่งรถราง – น้ำตกดาลันทา – เคเบิลคาร์ – วัดตั๊กลาม – สวนดอกไฮเดรนเยีย  

08.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ) เจ้าหน้าที่คอยให้

การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรขึ้นเครื่อง 

11.20 น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองดาลัด โดยเที่ยวบินที่ VZ940 สายการบิน VIETJET AIR ราคา

ทัวร์นี้ยังไม่รวมอาหารร้อนและเครื่องเดิมบนเครื่อง  

***สายการบิน VIET JET  ไม่อนุญาตให้เลือกที่นั่ง ระบบจะเป็นระบบสุ่มที่นั่ง ไม่สามารถรีเควสที่นั่งก่อนได้*** 

 

 

 

 



 

 
 

 

13.05 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองดาลัด  ประเทศเวียดนาม หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับ

สัมภาระเรียบร้อยแล้ว อิสระให้ทุกท่านได้ทำภารกิจส่วนตัวตามอัธยาศัย  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) เมนูเฝ๋อเวียดนามแสนอร่อย 

  

 

 

 

 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองดาลัด  เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงอันและโรแมนติกที่สุดและของเวียดนามเนื่องจาก

ตั้งอยู่บนที่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,500 เมตร ทำให้อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีแม้กระทั้งในฤดูร้อน 

อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 15-25 องศาเซลเซียส แวดล้อมด้วยขุนเขา ไร่ กาแฟ และสวนดอกไม้ อาคารบ้านเรือน

ต่างๆปลูกสร้างรูปแบบสถาปัตยกรรมฝรั่งเศส เนื่องจากในสมัยอาณานิคม Alexdra Yersin ได้ค้นพบเมืองดาลัด 

และเห็นว่าบรรยากาศค่อนข้างดี ทางฝรั่งเศสจึงได ้เข้ามาพัฒนาและสร้างเมืองดาลัด เพ่ือให้เป็นเมืองตากอากาศ

สำหรับชาวฝรั่งเศส ถึงดาลัด นำท่าน นั่งรถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอันร่มรื่นเขียวชอุ่มลงสู่หุบเขา

เบื้องล่าง เพ่ือชมและสัมผัสกับความสวยงามของ น้ำตกดาทันลา  น้ำตกขนาดไม่ใหญ่มากแต่มีชื่อเสียง นำท่านสู่ 

สถานีกระเช้าไฟฟ้าเคเบิลคาร์ กระเช้าไฟฟ้าแห่งนี้เป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนาม และมี

ความปลอดภัยสูงที่สุดท่านจะได้ ชมวิวของเมืองดาลัด ที่มองเห็นได ้ทั้งเมือง ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาอันสวยงาม  

นำท่านชม วัดติ๊กกลาม เป็นวัดที่สร้างอยู่บนเนินเขาเหนือ ทะเลสาบเตวียนลาม แวดล้อมไปด้วยใบไม้ดอกไม้ 

นานาพันธุ์ กับทิวสนที่ยืนต้นตระหง่านปกคลุมทุกหุบเขา 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ สวนดอกไฮเดรนเยีย เป็นสวนดอกไม้ที่มีดอกไฮเดรนเยียสีสันสวยสดใสเบ่งบาน

สะพรั่งไปทั่วสวน และเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองดาลัดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองแห่งนี้ ให้ท่านได้

สัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายของสวนดอกไม้ ถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

นำท่านแวะซื้อสินค้าโอทอป ของพื้นเมืองของดาลัด อาทิ กาแฟขี้ชะมด ชาอาติโช๊ค ขนมต่างๆ รวมถึงไวน์แดง

ดาลัด อีกด้วย 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2)  

จากนั่นนำท่านเดินทางสู่ย่าน ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า ของเมืองดาลัดให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า นานาชนิด  

และยังมีอาหารพื้นเมืองให้ท่านได้ลิ้มลองอีกมากมาย อาทิ น้ำเต้าหู้ ปาท่องโก๋ เข้ากับบรรยากาศเย็นๆยามค่ำคืน 

ณ เมืองดาลัด อีกด้วย 

พักท่ี TTC HOTEL PREMUIM DALAT  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า เมืองดาลัด 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

วันที่ 2 ดาลัด – สวนดอกไม้เมืองหนาว – พระราชวังฤดูร้อน – บ้านเพี้ยน –สวนกาแฟขี้ชะมด  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (3)  

นำท่านเดินทางชม สวนดอกไม้เมืองหนาว  ของเมืองดาลัดสัมผัสดอกไม้เมืองหนาวที่อวดโฉม รูปทรงและสีสัน

แปลกตาซึ่งเป็นสายพันธ์มาจากยุโรปสัมผัสกับบรรยากาศที่แสนโรแมนติก จากนั้นนำท่านชม พระราชวังฤดู

ร้อน พระราชวังตากอากาศของกษัตริย์เบ๋าได๋ จักรพรรดิ์องค์สุดท้ายของเวียดนาม ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็น

พระราชวังสุดท้าย ที่สร้างขึ้นในสมัยเรืองอำนาจของฝรั่งเศส ก่อนที่จะเกิดสงครามเวียดนาม แล้วทำให้

จักรพรรดิ์บ๋าวได้ต้องลี้ภัยไปอยู่ฝรั่งเศส แล้วไม่ได้กลับมาเหยียบผืนแผ่นดินบ้านเกิดอีก 

 

 

 

 

 

 

นำท่านเข้าชม บ้านเพี้ยน (Crazy House) บ้านสไตล์แปลกๆที่ออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนที ่2 

ของเวียดนาม ซึ่งเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรัง่ เศสโดยได้แรงบันดาลใจจากนิยายเรื่องดัง “Alice in 

Wonderland”  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) เมนูบุฟเฟ่ต์ BBQ ปิ้งย่าง 

 

 

 

 

นำท่าน ชมสวนกาแฟขี้ชะมด ให้ท่านได้เทีย่วชมทดลองทำกาแฟ และถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมุยเน่  ในจังหวัด ฟานเทียต เป็นเมืองชายทะเลตากอากาศและแหล่งท่องเที่ยวที่มีความ

สวยงามและมีชื่อเสียงทางภาคใต้ของเวียดนาม ระหว่างการเดินทางผ่านชมธรรมชาติและวิถีชีวิตความเป็นอยู่

ของชาวเวียดนาม นำท่านสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ณ ท่าเรือมุยเน่ ที่อบอวนไปด้วยบรรยากาศแบบชาวประมง

เวียดนามแท้ๆ ซึ่งกลับเข้าฝั่งหลังออกหาปลาในยามค่ำคืน 

 

 

 

 

 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (5) พร้อมบริการเสริฟไวน์ดาลัดกับทุกท่าน 

 

   

 

 

 

 



 

 
 

 

พักที ่Peace Resort, Muine (ติดริมทะเล)  หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว เมืองมุยเน่ 

 

 

 

 

 

วันที่ 3 มุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง – เมืองโฮจิมินห์ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (6)  

นำท่านสู่ ทะเลทรายขาว กองเนินภูเขาทรายสีขาวกระจ่างตากว้างใหญ่สุดสายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพียง

ผืนทรายและท้องฟ้าเท่านั้นไม่ไกลกันมีแหล่งน้ำจืด (โอเอซิส) สำหรับให้นักท่องเที่ยวใช้พักผ่อน  ถ่ายรูป และ

ชมวิว ที่ท่านจะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็น นั่งรถจี๊ป พิเศษ !!! ฟรีค่ารถจิ๊ปตะลุย

ทะเลทราย 1 คัน 6 ท่าน หรือสามารถเช่าขับรถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกับการเล่นแซนด์ดูนลื่น

ไถลจากจากเนินทรายสูงกว่า 40 เมตร นำท่านชม ทะเลทรายแดง  ที่เกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีชมพู

แดงจนเป็นลานทรายกว้างที่มีชื่อเสียงของเมืองมุยเน่ แล้วนำท่าน ชม “แกรนด์แคนย่อนแห่งเวียดนาม”ลำธาร 

FAIRY STREAM  ที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมเป็นลำธารลึกกว่า 20 เมตร เปิดให้เห็นชั้นของดินและ

ทรายหลากสี ซึ่งทั้งหมดล้วนเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 

 

 

 

 

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) 

 



 

 
 

 

นำท่านเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศสู่ นครโฮจิมินห์ เมืองศูนย์การเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม (ระยะทาง

ประมาณ 200 กม.ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชม.) 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนเรือร่องแม่น้ำไซ่ง่อน (8)   ชมบรรยากาศสองฟากฝั่งยามค่ำคืนของ

เมืองโฮจิมินห์ซิตี้ หรือจะเลือกสนุกสนานกับวงดนตรีพื้นเมืองทีบรรเลงเพลงอย่างสนุกสนาน  

พักท่ี  Hoang Phu Gia hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว เมืองโฮจิมินห์ 

 

 

 

 

 

วันที่ 4 
เมืองโฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์ทเทรอดาม – ไปรษณีย์กลาง – ชมอนุสาวรีย์ท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์ – ตลาดเบนถัน – 

พิเศษ !!! บุฟเฟต์นานาชาติ  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (9)  

นำท่านชม โบสถ์นอร์ทเทรอดาม โบสถ์หลังคาสูงที่สร้างในสมัยที่เวียดนามยังอยู่ในอาณานิคมของ ฝรั่งเศส 

โดยสร้างเพ่ือให้เป็นโบสถ์ประจำเมืองไซ่ง่อนและได้สร้างตามต้นแบบของประเทศฝรั่งเศสนำท่าน ชม ไปรษณีย์

กลาง ซึ่งถูกสร้างขึ้นอย่างวิจิตรตระการตา ชมอนุสาวรีย์ท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ตั้งอยู่ด้านหน้าศาลา

กลาง ก่อสร้างด้วย สถาปัตยากรรมแบบฝรั่งเศส นำท่านชมทำเนียบอิสรภาพ เคยเป็นทำเนียบของอดีต

ประธานาธิบดีเวียดนามใต้ และทำเนียบของผู้ว่าการฝรั่งเศสที่เรียกว่าทำเนียบโนโรโดม ถูกระเบิดทำลายใน 

พ.ศ. 2506 แล้วได้มีการสร้างอาคารขึ้นใหม่ให้ชื่อว่าทำเนียบอิสรภาพ ออกแบบโดยโงเวียดทู ทุกวันนี้เปิดเป็น

พิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมได้ ชั้นล่างเป็นห้องจัดเลี้ยง ห้องโถงใหญ่ที่รัฐบาลเวียดนามใต้ประกาศยอมแพ้ ชั้นสองเป็น

ห้องรับรองของประธานาธิบดีตรันวันเฮือง ห้องพักของประธานนาธิบดีเหงียนวันเทียว ห้องอาหาร ห้องสวด

มนต์คาทอลิก ชั้นสามเป็นห้องรับรองของภริยาประธานาธิบดี ชั้นสี่เป็นห้องฉายภาพยนต์ส่วนตัวและลานจอด

เฮลิคอบเตอร์ซึ่งมองลงไปข้างล่างจะเห็นทิวทัศน์งดงามของถนนเลหย่วนได้ชัดเจน จากนั้นเดินทางผ่านย่านไช

น่าทาวน์ ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในเวียดนาม ชมวัดเทียนหาว วัดจีนในเขตไชน่าทาวน์ที่สร้างอุทิศ 



 

 
 

 

ให้กับ แม่พระผู้ครองชาวเรือหรือเทพีเทียนหาว โดยชาวพุทธกวางตุง้ในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 ชาวเวียดนาม

เชื่อ ว่าเทพองค์คนมีก้อนเมฆเป็นพาหนะเพ่ือช่วยคุ้มครองผู้คนให้รอดพ้นจากอันตรายจากมหาสมุทรท้ังปวง 

 

 

 

 

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10) พิเศษ !!! บุฟเฟต์นานาชาติ  

 

 

 

 

นำท่านอิสระท่านช้อปปิ้ง ตลาดเบนถัน  ตามอัธยาศัย เลือซื้อของฝาก ของพ้ินเมือง และสิ้นค้าต่างๆ เช่น เสื้อ 

รองเท้า กระเป๋า เป็นต้น จากนั้นนำท่านเดินทางไปสู่สนามบินโฮจิมินห์ เพ่ือเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็ค

เอกสารและสัมภาระ 

17.35 น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ VJ805 สายการบิน VIETJET AIR ราคาทัวร์นี้ยังไม่

รวมอาหารร้อนและเครื่องเดิมบนเครื่อง  

***สายการบิน VIET JET  ไม่อนุญาตให้เลือกที่นั่ง ระบบจะเป็นระบบสุ่มที่นั่ง ไม่สามารถรีเควสที่นั่งก่อนได้*** 

19.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาเข้า  โดยสวัสดิภาพ 

 

***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ แล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง*** 

 



 

 
 

 

*** หากท่านสนใจเช่า POCKET WIFI หรือ SIMCARD *** 

สามารถติดต่อ AGENT ที่ท่านจองทัวร์มาได้เลย 

และสามารถรับสินค้าได้ ณ วันเดินทางท่ีสนามบิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เดินทางจำนวน 20 ท่านขึ้นไป 

ถ้าผู้เดินทางไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา 

 

ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถท่านละ 1,000 บาท ตลอดทริป  

หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพอใจในการบริการของแต่ละท่าน 

กรุณาชำระมัดจำท่านละ 5,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากที่ทำการจอง  

หากไม่ชำระภายในวันที่กำหนด ทางบริษัทขออนุญาตตัดที่นั่งตามเงื่อนไข 

 



 

 
 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการท่องเที่ยว 
2. ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน 
3. ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน 
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว 
5. ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ / หัวหน้าทัวร์ ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
6. ค่าประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ 
2. ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 
3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่อง

พิเศษของโรงแรม เป็นต้น 
5. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ 
6. ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาท / ท่าน / ทริป (หัวหน้าทัวร์แล้วแต่จะพอใจในการบริการ) 

 

เงื่อนไขการชำระเงิน 

1. ชำระค่ามัดจำ ท่านละ 5,000 บาท หลังจากทำการจองภายใน 3 วัน 
2. ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือภายใน 21 วัน ก่อนออกเดินทาง 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำเต็มจำนวน 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด 
3. กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมัดจำที่

นั่งกับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไม่คืนค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม 



 

 
 

 

4. เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทำให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็นนโยบาย
ของสายการบิน 

 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ถึง 30 คนข้ึนไป 
2. ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ำมัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมันเพ่ิมตาม

ความเป็นจริง 
3. ตั๋วเครื่องบินที่ออกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได้ 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย 

หรือเหตุการณ์ท่ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะ
ผู้เดินทางเป็นหลัก 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน 
การเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพย์สินสูญหาย
อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวท่านเอง 

6. กรณีท่ีสถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการ
ควบคุมของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

7. กรณีท่ีท่านสละสิทธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

8. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิให้เดินทางเข้า-ออกตามประเทศที่ระบุ
ไว้  เนื่องจากการครอครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็
ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

9. กรณีท่ีท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน
การเข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

10. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด 

 
 
 


