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CODE: VZ77 Amazing Dalat Muine  ทวัรด์าลดั มยุเน ่เวยีดนาม 4วนั3คนื 

เที,ยวเมอืงตากอากาศ สดุโรมแมนตกิ ทา่มกลางอากาศหนาวเย็นสบายท ั9งปี  
สวนดอกไมเ้มอืงหนาว ดาลดั สถานรีถไฟ เจดยีม์งักร น ั,งกระเชา้ชมเมอืงดาลดั วดัต ัBกลมั  

นํ 9าตกดาดนัลา น ั,งรถเลื,อน  พระราชวงัเบา๋ได ่ Crazy House  Dalat Night Market 
ทะเลทราย มยุเน ่ น ั,งรถจิBป ลาํธารนางฟ้า หมูบ่า้นชาวประมง Wine Castle  

*  พกัดาลดั 2คนื  ฟานเทยีด 1คนื * ฟร ีWifi On BUS  *บรกิารอาหาร  9มื9อ  

บนิตรงสูด่าลดั โดยสายการบนิ THAI VIETJET (VZ)  
                       กําหนดการเดนิทาง  

วนัเดนิทาง 
 

ราคา
ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก2-11
ปี ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดี,ยว
เพิ,ม 

จํานวน 

22–25 ธ.ค.  11,888       
 
 
ไมม่รีาคาเด็ก 
INF 5,000฿ 

2,500 25 
29ธ.ค.–1 ม.ค.  14,888 2,500 25 
12–15 ม.ค.  9,888 2,500 25 
2-5 ก.พ.  10,888 2,500 25 
16–19 ก.พ.  12,888 2,500 25 
23–26 ก.พ.  12,888 2,500 25 
9–12 ม.ีค.  11,888 2,500 25 
23-26 ม.ีค.  11,888 2,500 25 

วนัแรก         ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ ดาลดั สถานรีถไฟดาลดั สวนดอกไมเ้มอืงหนาว เจดยีม์งักร    
                    �  อาหารเที,ยง , เย็น 

 

07.30 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอรส์ายการบนิ
ไทยเวยีดเจ็ทแอร ์Thai Viet Jet Air โดยมเีจา้หนา้ที,คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการ
เชค็อนิ  

10.20 น. นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ดาลดั ประเทศเวยีดนาม โดยเที,ยวบนิที, VZ940  



 

12.05 น.        เดนิทางถงึสนามบนิ Lien Khuong  เมอืงดาลดั เวยีดนาม นําท่านผ่านพธิกีารประทับตราหนังสอื
เดนิทาง รับกระเป๋าสัมภาระ นําท่านพบไกดท์อ้งถิ,น ที,รอตอ้นรับท่าน จากนั9นนําท่านขึ9นรถโคช้ปรับ
อากาศ นําท่านเขา้สูต่ัวเมอืง ดาลัด  ดาลัดขึ9นชื,อว่าเป็นเมอืงตากอากาศที,มบีรรยากาศที,แสนสดุจะโร
แมนตกิ ดาลัด เป็นอีกเมอืงหนึ,งทางตอนใตข้องประเทศเวียดนาม ดาลัด เมืองการท่องเที,ยวที,มี
ชื,อเสยีงอกีเมอืงหนึ,งทางตอนใตข้องประเทศเวียดนาม มอีากาศเย็นสบายเกอืบทั 9งปีเนื,องดว้ยภูมิ
ประเทศที,อยู่สูงบนภูเขา ทําใหอุ้ณหภูมเิฉลี,ยอยู่ที,ไม่เกนิ 20 
องศาตลอดปี 

เที,ยง              �  บรกิารอาหารเที,ยงที,ภตัตาคาร (มื9อที,1 )   
บา่ย จากนั9นนําทา่นชม สถานรีถไฟดาลดั กอ่สรา้งขึ9นตั 9งแต่ปี 2486 

เป็นสถานรีถไฟขนาดเล็กที,มคีวามน่าสนใจอยูท่ี,รถไฟเครื,องจักร
ไอนํ9 าแบบดั 9งเดิม ที,ยังตอ้งใชถ้่านไมใ้นการเผาไหมข้อง
เครื,องจักร โดยนักท่องเที,ยวสามารถดื,มดํ,ากับประสบการณ์นั,ง
รถไฟเครื,องจักรไอนํ9 าผ่านพื9นที,ชนบทเป็นระยะทางราว 5  
กโิลเมตร เขา้ไปสูห่มูบ่า้นเล็ก ๆ ที,มชี ื,อว่า Trai Mat โดยรถไฟ
เครื,องจักรไอนํ9านี9จะเปิดใหบ้รกิารเพยีง 5 เที,ยวต่อวันเท่านั9น 
และจําตอ้งมผีูโ้ดยสารไมน่อ้ยกว่า 4-5 คน จงึจะสามารรถเปิด
การเดนิรถในแต่ละเที,ยวได ้(ราคาทัวรไ์มร่วมค่านั,งรถไฟ)   จน
ไดเ้วลานัดหมายนําทา่นไปชม สวนดอกไมเ้มอืงหนาว(Dalat 
Flower Graden) ดาลัดไดรั้บการขนานนามใหเ้ป็นเมอืง
ดอกไม ้เพราะเมอืงแห่งนี9เป็นที,ข ึ9นชื,อเรื,องสสีันของดอกไมอ้ัน
งดงามหลากหลายสายพันธุ ์อกีทั 9งเมอืงดาลัดยังมงีานเทศกาล
ดอกไมป้ระจําปีอนัลอืชื,อ ซึ,งเป็นที,นยิมของนักท่องเที,ยวทั 9งจาก
ในและนอกประเทศ ทางตอนเหนือของทะเลสาบซวนเฮอืงที,อยู่
ใจกลางเมอืงดาลัด ที,สวนดอกไมเ้มอืงหนาว เราจะไดพ้บกับ
พรรณไมน้านาชนดิ ไม่ว่าจะเป็นไมด้อก ไมป้ระดับ ไมต้น้ และ
กลว้ยไม ้รวมถงึดอกไมก้ว่า 300 สายพันธุ ์ที,ผลัดกันเบง่บานใน
ชว่งเวลาตา่งกนัไปในรอบปี อสิระใหท้่านเดนิชมและถ่ายรูปตาม
อัธยาศัย  จากนั9นนําท่านไปชม เจดยีม์งักร(Linh Phouc 
Pagoda) เป็นวัดพุทธนิกายเซนที,มชี ื,อเสยีงของเวียดนาม 
ภายในประกอบไปดว้ย  หอระฆังที,สงูที,สดุในเวยีดนามที,มคีวาม
สงูถงึ 37 เมตร และผนังดา้นบนภายในวหิารยังมภีาพจติรกรรม
ฝาผนังสีสันสดใส บอกเล่าเรื,องราวพุทธประวัตติั 9งแต่ประสูต ิ
ตรัสรู ้และปรนิิพพาน นอกจากนี9 ผูท้ี,มาเยือนยังสามารถผ่อน
คลายอารมณ์ไดจ้ากการชมทะเลสาบเล็ก ๆ และสวนดอกไมไ้ด ้
อกีดว้ย 

คํ,า                �  บรกิารอาการคํ,าที,ภตัตาคาร (มื9อที,2):  จากนั9นนําทา่นเดนิทางเขา้โรงแรมที,พัก  
  : พกัที,  Mai Vang Hotel  3 ดาว ระดบัใกลเ้คยีงกนั : 

วนัที,สอง     น ั,งกระเชา้ชมเมอืงดาลดั –วดัต ัBกลมั- นํ 9าตกดาดนัลา – น ั,งรถเลื,อน - พระราชวงัเบา๋ได ่   
 Crazy House- Dalat Night Market                                     �อาหารเชา้,เที,ยง,เย็น 

เชา้           �  บรกิารอาหารเชา้ที,หอ้งอาหารโรงแรม (มื9อที,3)   
นําทา่นขึ9นรถผา่นชม ทะเลสาบซวนเฮอืง(Xuan Huong 
Lake)ตั 9งอยู่ใจกลางเมืองดาลัด เป็นสถานที,ท่องเที,ยว
หลักที,ไมว่า่ใครก็ตามที,มาก็ตอ้งเขา้มาเยี,ยมชมทะเลสาบที,
ลอ้มรอบดว้ยสวนสวย ๆ และพรรณไมน้านาชนดิ ซึ,งเหมาะ
อยา่งยิ,งในการพักผอ่นสดูกลิ,นอายธรรมชาตแิละชมวถิชีวีติ
ของชาวดาลัดที,มีความน่ารักจากนั9นเดินทางสู่สถานี
กระเชา้ไฟฟ้า เคเบลิคาร ์กระเชา้ไฟฟ้าแหง่นี9เป็นกระเชา้
ไฟฟ้าที,ทันสมัยที,สุดของประเทศเวียดนาม  และมีความ
ปลอดภัยสงูที,สุดท่านจะได ้นําท่านนั,งกระเชา้ ชมววิ ของ
เมอืงดาลัด ที,มองเห็นได ้ทั 9งเมอืง ที,ตั 9งอยู่ท่ามกลางหุบ
เขาอันสวยงาม จากนั9นนําท่านชม วดัต ัBกลมั เป็นวัดพุทธในนกิายเซน แบบญี,ปุ่ น ตั 9งอยูบ่นเทอืกเขา
เฟืองฮว่าง ภายในบรเิวณวัดนอกจากจะมสี ิ,งก่อสรา้งที,สวยงาม 
สะอาด เป็นระเบียบเรียบรอ้ยแลว้ ยังมีการจัดทัศนียภาพ
โดยรอบดว้ยสวนดอกไมท้ี,ผลดิอกบานสะพรั,ง นับไดว้า่เป็นวหิาร
ซึ,งเป็นที,นิยมและงดงามที,สุดในดาลัด จากนั9นนําท่านไปชม 
นํ 9าตกดาดนัลา(Datanla Waterfall) ตั 9งอยูห่า่งจากตัวเมอืง
ดาลัดมาประมาณ 7 กโิลเมตร นํ9าตกที,นี,ไมใ่หญโ่ตอะไรมาก แต่
มกีจิกรรมสนุกๆ ซึ,งเป็นไฮไลทข์องการมาเที,ยวนํ9าตกดาตันลา



 

นั,นก็คอื การน ั,งรถรางชมนํ9าตก ใหท้า่นไดส้นกุตื,นเตน้กบัการน ั,งรถลางเลื,อน  รถรางเป็นไฮไลท์
ของการท่องเที,ยวนํ9าตกดาตันลาแห่งนี9 โดยปกตริถราง 1 คันสามารถนั,งได ้2 คน  จนสมควรแกเ่วลา 
นําทา่นไปทานอาหารเที,ยง  

เที,ยง              �  บรกิารอาหารเที,ยงที,ภตัตาคาร (มื9อที,4)  
บา่ย            นําท่านเดนิทางไปชม พระราชวงัฤดูรอ้นของจกัรพรรดเิบ๋าได ่เป็นที,ประทับของจักรพรรดอิงค์

สดุทา้ยของเวยีดนาม ซึ,งกา้วขึ9นสูบ่ลัลังกใ์นปี 2469 ตั 9งแตค่รั 9งมพีระชนมเ์พยีง 12 พรรษา เป็นที,ทราบ
กันดวี่าองคเ์บา๋ได่นั9นมักจะใชเ้วลาสว่นมากแสวงสําราญจากงานปารต์ี9ในขณะประทับอยูท่ี,เมอืงดาลัด 
โดยพระราชวังฤดูรอ้นเบา๋ได่ เริ,มตน้กอ่สรา้งเมื,อปี พ.ศ.2476 ประกอบดว้ยอาคารอมิพเีรยีล 3 หลัง 
โดยสว่นที,เรยีกวา่ Dinh 3 เป็นจดุที,โดง่ดังและมคีนมาเยี,ยมชม
มากที,สุด แมจ้ะผ่านการการบูรณะมาแลว้ แต่ภายในอาคารก็
ยงัคงมเีครื,องเรอืนจํานวนมากที,ถูกทิ9งไวใ้นสภาพเดมิ โดยสว่น
ที,เปิดใหป้ระชาชนเขา้มาเยี,ยมชมไดนั้9น ประกอบดว้ยบัลลังก์
จักรพรรด ิหอ้งทรงงาน หอ้งบรรทม หอ้งอาหาร รวมถงึสว่นที,
พักของพระมเหสดีว้ย พรอ้มกันนั9นผูม้าเยี,ยมเยอืนยังจะไดช้ม
ภาพถ่ายและรูปปั9นของราชวงศท์ี,ถูกจัดแสดงไวอ้กีดว้ย ทั 9งนี9
ภายในพระราชวังไม่อนุญาตใหบ้ันทึกภาพภายในอาคาร  
จากนั9นนําท่านเดินทางไปชม เครซี,เฮาส(์Crazy House) 
บา้นตุก๊ตาหรอืบา้นเพี9ยน และแกลลอรี,ศลิปะแห่งนี9 ซ ึ,งเป็นที,
โดง่ดังดว้ยคอนเซป็ตอ์นัแปลกแหวกแนว ในรูปแบบเหมอืนกับ
บา้นตน้ไม ้ผลงานการออกแบบของสถาปนกิ Dang Viet Nga 
โดยเริ,มกอ่สรา้งในปี 2533 ภายในเครซี,เฮาสป์ระกอบไปดว้ย
หอ้งขนาดเล็กกวา่ 10 หอ้ง ที,มธีมีแยกแตกตา่งกนัออกไป และ
ที,นี,เราจะไดพ้บกับความประทับใจจากการเยี,ยมชมที,ตอ้งใช ้
เสน้ทางทั 9งอุโมงค ์บันได และยังจะไดพ้บกับเหล่าสัตวต์่าง ๆ 
ที,สรา้งขึ9นจากคอนกรตี  

คาํ              �บรกิารอาหารคํ,าที,ภตัตาคาร (มื9อที,5) หลังอาหารนําทา่น  
ไปชอ้ปปิ9งที, ตลาดดาลดั Night Mrket ที,ตลาดดาลัด เรา
จะไดพ้บกบัภาพบรรยากาศความเป็นเวยีดนาม พรอ้มสามารถ
เดนิเลอืกซื9อผลติภัณฑใ์นทอ้งถิ,นที,มวีางขายอยู่หลากหลาย 
ไมว่า่จะเป็นไวน์ ดอกไม ้งานหัตถกรรม เครื,องสําอาง  รวมถงึ
ของทานเล่นที,ชวนใหล้ิ9มลอง และแน่นอนว่า สําห รับ
นักท่องเที,ยวรายใดที,เตรยีมเสื9อผา้มาไม่พรอ้มรับความหนาว
เย็นของดาลัด ก็ยังสามารถเขา้มาหาซื9อเสื9อหันหนาวราคา
ยอ่มเยา 

                     :พกัที, Mai Vang Hotel  3 ดาว ระดบัใกลเ้คยีงกนั: 
 
วนัที,สาม     ดาลดั-มุย๋เน ่– ทะเลทรายแดง – ฟมูบ่า้นชาวประมง-ลาํธารนางฟ้า-Wine Castle  

                                                                                           �อาหารเชา้,เที,ยง,เย็น 
เชา้              �บรกิารอาหารเชา้ที,หอ้งอาหารโรงแรม (มื9อที,6)   

จากนั9นนําทา่นเดนิทางสู ่มุย๋เน ่จังหวัด ฟานเทยีด (PhanThiet) ระยะทางประมาณ150ก.ม. (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 2.30-3 ชม.) ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มธรรมชาต ิ 
วถิชีวีติของชาวเวยีดนาม ชาวบา้นจะประกอบอาชพี ทําไร่ ทําสวน 
เป็นวถิชิวีติที,เรยีบงา่ย มื,อเดนิทางถงึจังหวัดฟานเทยีด หรอืเรยีกอกี 
ชื,อว่า “มุยเน่”เมอืงมุยเน่(Mui Ne) ตั 9งอยู่ชายฝั,งทะเลของ
จังหวัดบิ,ญถ่วนในภูมภิาคภาคกลางตอนใตข้องประเทศเวียดนาม 
เมอืงแห่งนี9มชี ื,อเสยีงในเรื,องของชายหาดทอดยาว สวยงาม และ
เงียบสงบ ร่มรื,นไปดว้ยตน้มะพรา้วรมิชายหาดมากมาย ชาวบา้น
ยงัคงมวีถิชีวีติแบบเรยีบงา่ย มอีาชพีหลักคอืการทําประมง ภาพของ
เรอืหาปลาที,ออกลอ่งลอยไป กลางทะเลในรุ่งสาง และกลับมายังฝั,ง
ในยามเย็น เป็นภาพที,ปรากฏที,นี,ทุกวัน ทําใหช้ายทะเลมุยเน่มี
บรรยากาศผ่อนคลาย น่าพักผ่อน มโีรงแรม ที,พัก รีสอร์ทมากมาย รวมทั 9งรา้นอาหารทะเลรมิทะเล
บรรยากาศสุดโรแมนติก ที,แห่งนี9จ ึงกลายเป็นสถานที,พักตาก
อากาศในฝันของชาวเวยีดนามและนักทอ่งเที,ยวตา่งชาต ิ 

เที,ยง              � บรกิารอาหารเที,ยงที,ภตัตาคาร (มื9อที,7) 
บา่ย จากนั9นนําท่านเดนิทางสู ่ทะเลทรายแดง(Red Sand  Dune) 

เป็นเนินทรายกวา้งใหญ่สีชมพูที,มีชื,อเสียงมากของเมืองมุยเน่ 
ทะเลทรายแดงอยู่รมิทะเลห่างจากตัวเมอืงมุยเน่ประมาณ 5 กม. 
บรเิวณดา้นหนา้ทะเลที,ตดิกับชายฝั,งทะเลมรีา้นอาหาร และตอน



 

เย็นๆ จะมเีด็กๆ นําแผน่พลาสตกิให ้นักทอ่งเที,ยวไดเ้ลน่สไลดเ์นนิ
ทรายกนั  

แถมฟรี!!! ก ิจกรรมสุดพิเศษ น ั,ง
รถจีBปตะลยุทะเลทราย   
แลว้นําท่านไปชม หมู่บา้นชาวประมง 
Fishing Village ชมชวีติความเป็นอยู่
ของชาวประมงเวียดนาม แลว้ทัศนียภาพ
ของเรอืประมงที,จอด อยูใ่นอา่ว  เป็นภาพ
ที, ส ว ยง าม  จ า ก น ั9น ไ ป  ชม  ลํ า ธ า ร
นางฟ้า Fairy Stream ลําธารนํ9าสาย
เล็กๆที,ไหลลัดเลาะผ่านโตรกหนา้ผาไปยังทะเล ดนิในบรเิวณลําธารที,นํ9าไหล

ผา่นไปมลีักษณะเนื9อละเอยีดเป็นดนิสแีดงอมสม้ ตัดกับเมฆขาว  สมควรแกเ่วลานําท่านไป ชม Wine 
Castle in Sealink  ใหท้า่นชมความอลังการของโรงงานไวนข์นาดใหญ ่(พเิศษใหช้มิไวน์ ท่านละ 1
แกว้) และสามารถเลอืกซื9อกลับเป็นของฝากไดด้ว้ย  

คาํ                �  บรกิารอาหารคํ,าที,ภตัตาคาร (มื9อที,8 ) หลังอาหารนําทา่นเขา้ 
                     : พกัที, Thai Hoa Hotel 3 ดาว ระดบัใกลเ้คยีงกนั: 
 
วนัที,ส ี,           ฟานเทยีด ดาลดั   ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ      �อาหารเชา้ 
เชา้              � รบัประทานอาหารเชา้ที,หอ้งอาหารโรงแรม (มื9อที, 9)  นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิดาลดั   
12.45 น.    เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิ ไทยเวยีดจ็ท เที,ยวบนิที,  VZ941  
14.30 น.    เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ โดยสวสัดภิาพ  

........................................ 
หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลี,ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื,องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 
ราคานี9เป็นราคาโปรโมชั,นเมื,อจองทวัรแ์ลว้ไมส่ามารถเปลี,ยนแปลง ยกเลกิ ขอคนืเงนิคา่จองทัวร ์คา่ทัวรไ์ดใ้นทกุกรณี 

 
 
 

ประกาศสําคญั 
สายการบนิ มนีโยบายใน จํากดันํ 9าหนกัทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั  กรณีนํ 9าหนกักระเป๋าเกนิ 20 กโิลกรมั 
ทา่นตอ้งชําระคา่นํ 9าหนกัสว่นเกนิกบัสายการบนิโดยตรงตามอตัราสายการบนิเรยีกเก็บ และกรุป๊ออกเดนิทาง
ได ้15 ทา่นขึ9นไป  
 
 

อตัรานี9รวม 
คา่ตั^วเครื,องบนิไป-กลับ กรงุเทพฯ –ดาลดั – กรงุเทพ ชั 9นประหยดั โดยสายการบนิไทยเวยีดเจ็ท ,คา่ภาษีสนามบนิ
กรงุเทพฯ และที,เมอืงดาลดั , คา่ที,พักโรงแรม  รวมทั 9งสิ9น 3 คนื พักหอ้งละ 2-3 ทา่น, คา่อาหารครบทกุมื9อตลอด
รายการ , คา่รถรับ-สง่สนามบนิ และ รายการทวัรต์ลอดรายการ , อตัราคา่เขา้ชมสถานที,ที,ระบไุวใ้นรายการ , คา่ประกนั
อบุตัเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท  ตามเงื,อนไขของบรษัิทฯประกนัภยั  
 
 

อตัรานี9ไมร่วม   ภาษีมลูคา่เพิ,ม 7 % ,คา่บรกิาร และคา่ใชจ้่ายสว่นตัวที,ไมร่ะบไุวใ้นรายการ,ค่าระวางนํ 9าหนกัเกนิ 20 
กโิลกรมั,คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 200 บาท ตอ่วนั คดิ 4 วนั 800 บาท ตอ่ทา่น ,สําหรบัหวัหนา้ทวัร ์
แลว้แตค่วามประทบัใจในการบรกิาร, 

เอกสารที,ประกอบการเดนิทาง หนังสอืเดนิทางเหลอือายกุารใชง้านไมตํ่,ากวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุการจอง
ทัวร ์ทา่นละ 5,000 บาท ที,เหลอืชาํระกอ่นการเดนิทาง 15 วัน  

เงื,อนไขในการจอง มดัจาํทา่นละ 5,000 บาทตอ่ทา่น  และ ชาํระสว่นที,เหลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วัน
ลว่งหนา้ (การไมช่าํระเงนิคา่มดัจํา หรอืชําระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธิ
ยกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนื,องจากเป็นราคาตั^วเครื,องบนิโปรโมชั,น เมื,อจองทัวรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื,อน ขอคนืเงนิ 
ไดท้กุกรณี  และ กรณีที,กองตรวจคนเขา้เมอืงทั 9งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้
ประเทศที,ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิcที,จะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั 9งสิ9น  รวมถงึ เมื,อทา่นออก
เดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ,ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิc 
ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั 9งสิ9น  
หนงัสอืเดนิทาง 
*** กรณุาสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทางใหบ้รษิทัฯ กอ่นออกเดนิทาง 15 วนั เพื,อทางบรษิทัฯ จะไดส้ง่ใหท้างสาย
การบนิเพื,อออกต ั~วเครื,องบนิ ***เอกสารการเดนิทาง  หนงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอือายุการใชง้านมากกวา่ 6 
เดอืนขึ9นไป (นบัจากวนัออกเดนิทาง) และตอ้งเหลอืหนา้วา่งสําหรบัแสตมป์วซีา่มากกวา่ 2 หนา้ขึ9นไป   
หมายเหต ุ

กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั9งหมดกอ่นทําการจอง เพื,อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น



 

ลกูคา้และบรษิทัฯ และเมื,อทา่นชําระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืวา่ทา่นยอมรบัเงื,อนไขของบรษิทัแลว้ 
 1) ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที,มผีูเ้ดนิทางตํ,ากวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั
ทา่นไดท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  7 วันกอ่นการเดนิทาง  
2) ขอสงวนสทิธิcที,จะเปลี,ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร ์เมื,อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมส่ามารถแกไ้ขได ้ 

3) ขอสงวนสทิธิcไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายที,เกดิจากสายการบนิ การนัดหยดุงาน  ภยัธรรมชาต ิการกอ่จลาจล การปฏวิัต ิ
อบุตัเิหต ุและอื,น ๆ ที,อยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางผูจั้ด หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิ,มเตมิที,เกดิขึ9นทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ 
การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่ง ๆ   
4) ขอสงวนสทิธิcที,จะปรับราคาตามสถานการณ์ที,มกีารปรับขึ9นจากภาษีเชื9อเพลงิที,ทางสายการบนิอาจจะมกีารเรยีกเกบ็
เพิ,มเตมิ ตลอดจนการเปลี,ยนแปลงเที,ยวบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   

5) หากมกีารถอนตัวหรอืไมไ่ดใ้ชบ้รกิารตามที,จองระบเุอาไวห้รอืกอ่นรายการทอ่งเที,ยวจะสิ9นสดุลง ผูจั้ดถอืวา่ผู ้
ทอ่งเที,ยวสละสทิธิcและจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารที,ไดช้าํระไว ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั 9งสิ9น เนื,องจากคา่ใชจ้า่ยที,ทา่นไดจ้า่ย
ใหก้บัผูจั้ด เป็นการชําระแบบยนืยนัการใชบ้รกิารแบบผูจั้ดเป็นตวัแทนนายหนา้ ผูจั้ดไดช้ําระคา่ใชจ้า่ยทั 9งหมดใหแ้กผู่ใ้ห ้
บรกิารในแตล่ะแหง่แบบชําระเต็มมเีงื,อนไข   
6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรอืหน่วยงานที,เกี,ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลี,ยนแปลง การบรกิารจากสาย
การบนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานที,ใหบ้รกิาร ผูจั้ดจะดําเนนิโดยสดุความสามารถที,จะประสานงานใหเ้กดิประโยชน์
สงูสดุแกล่กูคา้ แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนั9น ๆ  

7) การประกนัภยั ที,บรษัิทไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง
ทอ่งเที,ยวเทา่นั9น ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงื,อนไขกรมธรรมของบรษัิทได ้
และทางบรษัิทถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื,อทา่นชาํระเงนิคา่ทัวร ์  (ทา่นสามารถซื9อประกนัสขุภาพ 
ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั,วไป)  
8) มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั 9งสิ9นแทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั9น  

9) ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื,องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที,ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทกุประเทศในรายการทอ่งเที,ยว อนัเนื,องมาจากการกระทําที,สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื,น ๆ  
 
  
 


