
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

บินด้วยสายการบินไทยเวียตเจท็ (VZ) : ขึ้นเครื่องท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภมิู (BKK) 

VZ940 BKK(สวุรรณภมิู) – DLI(ดาลดั) 11.15 – 12.55 

VZ941 DLI(ดาลดั) – BKK(สวุรรณภมิู) 13.40 – 15.25  
 

**รวมน้ําหนักกระเป๋าสาํหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง 20 ก.ก. และถือขึ้นเคร่ืองบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 

 

 พกัดาลดั 2 คืน 4 ดาว  

DAY1  กรุงเทพฯ(สุวรรณภมิู) – ท่าอากาศยานนานาชาติดาลดั – พระราชวงับ๋าวได๋ – CRAZY HOUSE – 

DOMAINE DE MARIE – LAM VIEN SQUARE                    (-/L/D) 

08.30 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ชัน้ 4 เคาน์เตอรส์ายการบินไทยเวียตเจท็ (VZ) โดยมเีจา้หน้าทีข่อง

บรษิทัฯคอยใหก้ารต้อนรบั *กรณุาเผ่ือเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิน 

สายการบินจะปิดให้ทาํการเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง*  

11.15 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ท (VZ) 

เทีย่วบนิที ่VZ940 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 40 นาท ี    

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

**รวมน้ําหนักกระเป๋าสาํหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง 20 ก.ก. และถือขึ้นเคร่ืองบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  ** 

12.55 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติดาลดั ประเทศเวยีดนาม  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พเิศษ!!! เฝอเวียดนามอนัลือช่ือ!!! 

นําท่านเดนิทางสู ่พระราชวงับา๋วได๋ ตัง้อยู่นอกเมอืงดาลดัไปทางทศิตะวนัตกเฉียงใต้ประมาณ 5 กโิลเมตร พระราชวงั

ของกษตัรยิอ์งคส์ุดทา้ยของเวยีดนาม ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถงึ 5 ปี โดยเริม่ต้นในปี พ.ศ. 2476 ภายในตวัอาคารมหี้อง

ภาพขของพระเจา้เบ๋าได๋ พระมเหส ีพระโอรส พระธดิา มหีอ้งสําหรบัทรงงานแต่บนโต๊ะสําหรบัทรงงานกลบัมโีทรศพัท์

วางไวส้องเครื่อง อกีเครื่องคาดว่าจะเป็นของเหวยีนวนัเทยีว อดตีประธานาธบิดขีองเวยีดนามใต ้หลงัจากพระเจา้เบ๋าได๋

เสดจ็ออกจากประเทศเวยีดนามเพื่อไปพํานักอยู่ในประเทศฝรัง่เศสเมื่อปี ค.ส. 1975 พระราชวงัแห่งน้ีจงึกลายเป็นที่

พํานักของเจ้าหน้าที่พรรคคอมมวินิสต์  จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ CRAZY HOUSE บ้านหน้าตาแปลกประหลาด โดย

ศลิปินชาวเวยีดนาม ซึง่มชีื่อเสยีงโด่งดงั ใหท่้านไดเ้พลดิเพลนิกบัการถ่ายรปู และเดนิตามทางจากบนัไดดา้นล่าง จนขึน้

ไปบนหลงัคาไดเ้ลย ภายดา้นใน มเีกสเฮา้สเ์ลก็ๆไม่กีห่อ้ง ส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาต ิทีนิ่ยมมาพกัอาศยัอยู่ และยงัมี

รา้นกาแฟ เบเกอรี ่ใหท่้านไดน้ัง่พกั ดื่มกาแฟอกีดว้ย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านไปยงั โบสถโ์ดเมนเดมารี DOMAINE DE MARIE เป็นโบสถส์ชีมพทูีต่ ัง้อยู่บนเนินเขาของถนนโงเกวีย่น ไม่

ไกลจากตวัเมอืงดาลดั เป็นโบสถ์โรมนัคาทอลกิทีรู่ปทรงอาคารสวยงามและโดดเด่นดว้ยสชีมพูอ่อน สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.

1930 ตัง้แต่ในสมยัที่ฝรัง่เศสยงัปกครองเวยีดนามในฐานะอาณานิคม สถาปัตยกรรมของโบสถ์โดเมนเดมารเีป็นการ

ผสมผสานกนัระหว่างแบบฝรัง่เศสสมยัศตวรรษที ่17 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เดนิทางต่อไปยงั จตุัรสัลมัเวียน (Lam Vien Square) คอืศูนย์กลางของเมอืงดาลดัที่บรรดาวยัรุ่นนัดรวมตวันัง่ชิวๆ 

พรอ้มทํากจิกรรมเช่น สเกต็บอรด์ (คลา้ยกบัสยามสแควรข์องไทยเรา) โดยจุดเด่นบรเิวณจตัุรสัน้ีคอืโดม 2 โดมทีส่รา้ง

เลยีนแบบดอกไมค้อืดอกทานตะวนัและดอกอารต์โิชค (Atiso) เป็นดอกไมเ้มอืงหนาวทีป่ลูกกนัเยอะในเมอืงดาลดั โดม

น้ีจะเป็นคาเฟ่ชื่อ Doha Cafe ซึ่งแน่นอนว่านอกจากวยัรุ่นเวยีดนามแล้ว นักท่องเที่ยวที่มาดาลดัก็มกัจะแวะถ่ายรูป

เชค็อนิกนัทีจ่ตัุรสัแห่งน้ี ทาํใหท้ีน่ี่กลายเป็นอกีหน่ึงแลนดม์ารค์ของเมอืงดาลดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํา่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  เมนูพิเศษ!!! ชาบูหม้อไฟ+ไวน์แดง DALAT 

นําทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั KING HOTEL , DALAT โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า   

DAY2  สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย – GREEN HILL CAFÉ – นัง่กระเช้าไฟฟ้า – วดัตัก๊ลมั – น้ําตกดาทนัลา – 

วดัเจดียม์งักร – ร้านเย่ือไผ่ – ทะเลสาบ XUAN HUONG                  (B/L/D) 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย ที่เบ่งบานอยู่เต็มพื้นที่ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับต้นๆที่ดึงดูด

นกัท่องเทีย่วใหม้าเยีย่มชมไดเ้ป็นอย่างด ีใหท่้านเพลดิเพลนิกบัการเกบ็ภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางสู ่GREEN HILL CAFÉ (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม) คาเฟ่สุดชคิจุดเชค็อนิใหม่แห่งดาลดั มมุีมถ่ายภาพให้

ทุกท่านเกบ็ความประทบัใจอย่างหลากหลายพรอ้มเครื่องดื่มเยน็สดชื่นไวใ้หบ้รกิารกบัทุกท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

จากนัน้นําท่าน นัง่กระเช้าไฟฟ้า ชมววิเมอืงดาลดัจากทีส่งูขึน้ไปเพือ่เขา้ชม วดัตัก๊ลมั วดัพุทธในนิกายเซน แบบ

ญี่ปุ่น ตัง้อยู่บนเทือกเขาเฟืองฮว่าง ภายในวดัมสีิง่ก่อสร้างที่สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ ทศันียภาพโดยรอบ 

ลอ้มรอบไปดว้ยดอกไม้ทีผ่ลดิอกบานสะพรัง่ นับไดว้่าเป็นวหิารที่นิยมและงดงามทีสุ่ดในเมอืงดาลดั ดา้นหลงัของ

วดัยงัม ีศาลาพระแกว้มรกตองคจ์าํลองทีม่าจากประเทศไทยมาประดษิฐาน ณ วดัแห่งน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านเดนิทางสู ่น้ําตกดาทนัลา อยู่ห่างจากตวัเมอืงดาลดัไปทางทศิใตป้ระมาณ 5 กโิลเมตร เป็นน้ําตกไม่ใหญ่มาก มี

ความสูง ประมาณ 20 เมตร แต่มคีวามสวยงดงามและมหีลายชัน้ น้ําตกอายุกว่า 100 แห่งน้ีเต็มไปด้วยต้นไม้สสีนั

มากมาย เน่ืองจากสภาพแวดล้อมต่างๆที่เกื้อหนุน น้ําตกดาตนัลาเป็นที่รู้จกักนัในชื่อ “ARROYO DE LAS HADAS 

(SUOI TIEN)” และทีส่ําคญัคอื น้ําตกดาตนัลา เป็นน้ําตกทีเ่กดิจาก ภูเขาหนิอ่อน และยงัมรีูปปั้นชาวเผ่าทีเ่ป็นชนกลุ่ม

น้อยเปลอืยหน้าอก เป็นรปูปัน้ทีส่วยงามแปลกตานกัท่องเทีย่วนิยมไปถ่ายรปูกนั ใหท่้านไดส้มัผสักจิกรรมทีเ่ป็นนิยมขอ

ทีน่ี่คอื การนัง่รถราง (ROLLER COASTER) ลงไปชมตวัน้ําตก  

 

 

 

 

 



 

 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นําท่านเดนิทางสู่ วดัหลิงเฝือก หรอื วดัเจดียม์งักร เจดยี ์LONG PHOC LAT ภายในอาคารมหีอ้งโถงกวา้งใหญ่ม ี2 

แถว ใช้อุปกรณ์การสร้างส่วนใหญ่เป็นหนิโมเสค ด้านบนเป็นรูปแกะสลกัที่มปีระวตัขิอง SHAKYAMUNI และประวตัิ

ของ LOTUS SUTRAS บรเิวณวดัมจุีดเด่นมากๆอกี 1 จุดคอืมงักรทีม่ขีนาดยาว 49 ม. ตวัมงักรน้ีถูกสรา้งขึน้จากขวด

เบยีร ์12,000 ขวด และปากมงักรมพีระพุทธรูปMAITREYA ประดษิฐานอยู่ บรเิวณดา้นหน้าวดัจะมหีอสูงเจด็ชัน้สูง 37 

เมตรซึ่งถอืว่าเป็นหอระฆงัทีสู่งทีสุ่ดในเวยีดนาม ตวัระฆงัมคีวามสูง 4.3 เมตร กวา้ง 2.33M ซึ่งถอืว่าเป็นระฆงัที่หนัก

ทีสุ่ดในเวยีดนาม กน้ํ็าหนกัโดนรวม 8,500KG  นอกจากน้ียงัมอีญัมณีเครื่องลายครามโบราณและเฟอรนิ์เจอรต์่างๆ ถอื

เป็นสถาปัตยกรรมโมเสดทีพ่เิศษมากของเมอืงดาลดั นําทุกท่านแวะ ร้านเยื่อไผ่ จากนัน้เดนิทางสู่ ทะเลสาบ XUAN 

HUONG จุดพกัผ่อนใจกลางเมอืงดาลดั อสิระทุกท่านดื่มดํ่ากบับรรยากาศยามเยน็พรอ้มเกบ็ภาพความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํา่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  เมนูพิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ 

 ***กรณีผู้ใช้บริการทัง้หมดไม่ถึง 60 ท่าน ขึ้นไปจะได้รบัเป็นเซต็เมนู*** 

นําทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั KING HOTEL , DALAT โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า   



 

 

DAY3  โบสถร์ปูไก่ – ร้าน OTOP – กรงุเทพฯ(สนามบินสวุรรณภมิู)                                                (B/-/-) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางต่อไปยงั โบสถ์รูปไก่ เพราะมรีูปปั้นไก่ยืนอยู่บนยอดไม้กางเขนด้านบนสุด ไก่เป็นสญัลกัษณ์ของ

ฝรัง่เศสฉะนัน้โบสถ์แห่งน้ีจงึถูกออกแบบและก่อสร้างโดยชาวฝรัง่เศส เริม่เนรมติในปี 1931 แล้วเสรจ็ปี 1942 เพื่อใช้

สวดมนตน์มสัการพระเจา้ในวนัหยุด ลกัษณะโบสถง์ดงามสงูเด่นสงา่มหีน้าต่างทรงโคง้ผนงัเป็นอฐิหนามากหน้าต่างเป็น

กระจกสสีัง่ตรงจากฝรัง่เศส สว่นดา้นนอกทาสชีมพมูรีปูปัน้พระแม่มารอียู่ดา้นขา้ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทุกท่านแวะชม ร้าน OTOP ชมสนิคา้ขึน้ชื่อของเวยีดนาม 

ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางไปยงั ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง ประเทศเวยีดนาม 

13.40 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู โดย สายการบินไทยเวียตเจท็ (VZ)  เทีย่วบนิที ่VZ941 ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชัว่โมง 40 นาท ี 

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

**รวมน้ําหนักกระเป๋าสาํหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง 20 ก.ก. และถือขึ้นเคร่ืองบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  ** 

15.25 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 



 

 

 

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

 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน อตัราท่านละ 

พกัเด่ียว 

เพ่ิมอตัรา ท่านละ 

07 - 09 ธนัวาคม 2565 11,999 3,000 

16 - 18 ธนัวาคม 2565 12,999 3,000 

21 - 23 ธนัวาคม 2565 11,999 3,000 

26 - 28 ธนัวาคม 2565 11,999 3,000 

30 ธนัวาคม 2565 - 01 มกราคม 2566 16,999 3,000 

04 - 06 มกราคม 2566 11,999 3,000 

09 - 11 มกราคม 2566 9,999 3,000 

13 - 15 มกราคม 2566 12,999 3,000 

18 - 20 มกราคม 2566 11,999 3,000 

06 - 08 กมุภาพนัธ ์2566 11,999 3,000 

10 - 12 กมุภาพนัธ ์2566 12,999 3,000 

17 - 19 กมุภาพนัธ ์2566 12,999 3,000 



 

 

20 - 22 กมุภาพนัธ ์2566 11,999 3,000 

24 - 26 กมุภาพนัธ ์2566 12,999 3,000 

01 - 03 มีนาคม 2566 11,999 3,000 

08 - 10 มีนาคม 2566 11,999 3,000 

10 - 12 มีนาคม 2566 12,999 3,000 

13 - 15 มีนาคม 2566 11,999 3,000 

15 - 17 มีนาคม 2566 11,999 3,000 

17 - 19 มีนาคม 2566 12,999 3,000 

22 - 24 มีนาคม 2566 11,999 3,000 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,200 บาท ต่อ ทริป ต่อ 

ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้

มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อน

เดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 

** ราคาเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ  7,900 บาท **  

(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน และไม่มีเตียง) 

   

ข้อสาํคญั  

- ถ้าหากมผีู้เดนิทางตํ่ากว่า 20 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปล่ียนแปลงราคา 

โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  



 

 

- หากมีสถานท่ี ร้านค้าท่ีไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลงั โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะคาํนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาํคญั หาก

กรณีท่ีจาํเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม ทางบริษทัจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

- เงื่อนไขและข้อจาํกดัในการเดินทาง อาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรฐับาล ทัง้น้ี

นักท่องเท่ียวจะต้องมีความพร้อมท่ีจะทาํตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น การฉีดวคัซีน การตรวจหาเชื้อโควิด-19 และ

การลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละประเทศและสายการบิน  

 

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 

- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี

สนามบนิและค่าภาษน้ํีามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด UPGRADE ใชว้ลีแชร ์(WHEEL CHAIR) หรอื เปลีย่นแปลง

บตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด เทีย่วหน่ึง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ

ค่าใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องโดยมีน้ําหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้

น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จาํกดัจาํนวนชิ้น แต่ทัง้น้ีเจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไข

ของสายการบนิ) **  

- ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 

- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 

- มคัคุเทศกแ์ละหวัหน้าทวัรนํ์าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 

- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 

- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง กรณีพกั 3 ท่านจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 ท่าน) ใน

กรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่าํใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดย

คาํนึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีที่

ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จําเป็นตอ้งชาํระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- ประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศเวยีดนามสําหรบัคนไทย ในกรณีประกาศใหก้ลบัมายื่นรอ้งขอวซ่ีาอกีครัง้ (เน่ืองจากทาง

เวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยื่นวซ่ีาเขา้ประเทศใหก้บัผูเ้ดนิทางคนไทยทีพ่ํานกัในเวยีดนามไม่เกนิ 30 วนั) 



 

 

- ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศเวยีดนามสาํหรบัชาวต่างชาต ิทีไ่ม่ไดร้บัการงดเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศเวยีดนาม 

- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ่้ายสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 

- ค่าอาหารสาํหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารสาํหรบัมุสลมิ 

- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆกําหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสายการบนิ 

และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ําหนด 

- ค่าภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

- ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,200 บาท ต่อ ทรปิ ตอ่ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 

ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถใหม้ากกว่าน้ีไดต้ามความ

เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่

สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

 

เง่ือนไขการจอง  

- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง พร้อมชําระเงินมดัจําครัง้ที่ 1 ท่านละ 5,000 บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาชําระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. 

เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมตัทินัที หากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่กําหนด และหากท่านมคีวามประสงค์

จะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจาํเป็นตอ้งทําจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะให้

สทิธิไ์ปตามระบบ ตามลําดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจาํนวนจํากดั ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จาํนวน เท่านัน้  

- กรุณาชําระค่าทวัรส์่วนที่เหลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาที่บรษิทักําหนด 

ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจําให้ท่านใดไม่ว่าส่วนใน

สว่นหน่ึงกต็าม 

- กรณีลูกคา้ทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็

ค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% 

 

 

 

 



 

 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง  

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ *ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบั

วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 45 วนั* 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของค่าทวัร์ หรอืหกัค่าใช้จ่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจําตัว๋เครื่องบิน 

โรงแรม และค่าใชจ่้ายจาํเป็นอื่นๆ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีช่าํระแลว้ทัง้หมด  

- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร์ โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร์ เช่น มนีโยบายห้ามการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรอืการ

ยกเลกิเทีย่วบนิโดยสายการบนิ บรษิทัจะเกบ็เป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปใหก้บัลูกคา้ โดยยดึตาม

นโยบายของสายการบนิและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิความรบัผิดชอบใด ๆ ทัง้ส้ินในกรณีดงัต่อไปน้ี 

- หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภยัธรรมชาต ิหรอื

กรณีที่ท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเขา้เมอืงหรอืเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและ

ต่างประเทศ  ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ       

- หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่าง

ทางบรษิทัฯ ไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดนิทางแลว้ 

- หากเกดิทรพัยส์นิสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรอื เกดิอุบตัเิหตสุูญหายทีเ่กดิจากความประมาทของตวันักท่องเทีย่ว

เอง 

- ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนํามาเลื่อนวนั

เดนิทางหรอืคนืเงนิได ้

- หนังสอืเดินทางต้องมอีายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บรษิัทฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ

เดนิทางออกนอกประเทศได ้

 

เง่ือนไขสาํคญัอ่ืนๆท่ีควรทราบก่อนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจําเป็นต้องมขีึ้นตํ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะชําระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน 

เพือ่ใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  



 

 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้

ใหท่้านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้น้ี ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณี

พเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได้ 

เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้น้ีขึน้อยู่กบั

ฤดกูาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านัน้ สิง่สาํคญั ท่านจาํเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อ

เช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไม่

รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท่้านทราบอกีครัง้ก่อนการเดนิทาง 

- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์(WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีมล่วงหน้า 

กรณีมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาส่งรายชื่อผู้เดนิทาง พร้อมสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านให้กบัเจ้าหน้าที่หลงัจากชําระเงนิกรณีที่

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่าส่วน

ใดสว่นหน่ึง หากท่านไม่ดาํเนินการสง่สําเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพือ่ใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านชําระค่าทวัร์ครบตามจํานวนเรยีบร้อยแล้ว ทางบรษิทัจะนําส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดินทางให้

ท่านอย่างน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน้ี์ เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป หรอื 

กลบัสว่นใดได ้จาํเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็น

กรณีพเิศษ 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกคา้ที่ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จําเป็นต้องชําระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสีโ่มงเยน็ก็จะเริม่มดืแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว

ต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบน

หมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคอืงตาได ้



 

 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง

การเมอืง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บรกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนน้ีทางบรษิัทจะ

คาํนึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั หากกรณีทีจ่าํเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ่้ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

- เน่ืองจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้น้ี เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึ

ขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงที่ท่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร หาก

ระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

สามารถคนืค่าใชจ่้ายไม่ว่าสว่นใดสว่นหน่ึงใหท่้าน เน่ืองจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ่้ายแบบเหมาจ่าย

ไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะไม่

สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหน่ึง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านชาํรุดแมเ้พยีงเลก็น้อย เช่น เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหน่ึง มหีน้าใดหน้าหน่ึงหายไป มกีระดาษ

หน้าใดหน้าหน่ึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการ

บนิ หรอื เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณาตรวจสอบ 

และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุล

กระทรวงการต่างประเทศเพือ่ทําหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาที่

บรษิทัเรว็ทีสุ่ด เพือ่ยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนงัสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีที่

ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ่้าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออก

ก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้น้ีขึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลอืกทีน่ัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทีสุ่ด

ใหท่้านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจ

ทําให้ห้องพกัแบบห้องพกัเดี่ยว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) จะ

แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน้ํามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อีํานาจของผูจ้ดักํากบัเท่านัน้ 



 

 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลกิบนิ , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ี่โรงแรมและจําเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

*เม่ือท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว* 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


