DLI01 มุยเน่ ดาลัด ทะเลทราย BY VZ (4D3N)
สายการบิน THAI VIETJET AIR (VZ)

บินด้ วยสายการบิน THAI VIETJET AIR (VZ) : ขึน้ เครื่ องที่สนามบินสุ วรรณภูมิ (BKK)
VZ 940
VZ 941

BKK(กรุงเทพ) – DLI(ดาลัด)
DLI(ดาลัด) – BKK(กรุงเทพ)

11.10 – 12.55
13.35 – 15.20

**โหลดกระเป๋าสั มภาระโดยนา้ หนักไม่ เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึน้ เครื่ องบินได้ นา้ หนักไม่ เกิน 7 ก.ก. **

DAY 1
กรุ ง เทพฯ (สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ ) – เมื อ งดาลั ด (สนามบิ น ดาลั ด ) – เมื อ งมุ ย เน่ –
ทะเลทรายแดง (-/L/D)
08.00

พร้อมกันที่สนามบิน ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์ เตอร์ สายการบิน VIETJET AIR เจ้าหน้าที่ของ
บริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอิน

11.10

เหิ นฟ้าสู่ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน VIETJET AIR เทีย่ วบินที่ VZ 940

12.55

เดิ นทางถึ ง ท่ า อากาศยานเลีย งเคื อง LIEN KHUONG เมื องดาลัดประเทศเวีย ดนาม รั บกระเป๋ าสัมภาระ

เทีย่ ง

หลังจากผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองจากนั้นเดิ นทางออกจาก เมืองดาลัด เดิ นทางสู่ เมื องมุยเน่ ตั้งอยูช่ ายฝั่ ง
ทะเลของจังหวัดบิ่ญถ่วน (Binh Thuan) ในภูมิภาคภาคกลางตอนใต้ของประเทศเวียดนาม ใช้เวลาเดินทางประมาณ
4 ชัว่ โมง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษเฝอเวียดนามอันลือชื่ อ!!!
นาท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายแดง มีขนาดกว้างใหญ่ทอดตัวยาวตั้งแต่ริมฝั่งทะเลเข้าไปในตัวแผ่นดิ น ครอบคลุ ม
พื้นที่ประมาณ 50 เฮกเตอร์ อุณหภูมิเฉลี่ยอยูท่ ี่ 27 องศาเซลเซี ยส เวลาที่เหมาะสมในการเที่ยวชมคือช่วงเช้าหรื อช่ วง
หลังจาก 15.00 น. เป็ นต้นไปเพราะกระแสลมไม่แรงและแดดไม่ร้อนมากจนเกินไป

RED SAND DUNE
ค่า

พักที่

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

PEACE RESORT MUINE โรงแรมระดับ 3 ดาวหรื อเทียบเท่ า

DAY 2
ลาธารนางฟ้า – ทะเลทรายขาว – หมู่บ้านชาวประมง – เมืองดาลัด – นา้ ตกดาทันลา -

พระราชวังบ๋ าวได๋ – นั่งกระเช้ าไฟฟ้า – วัดตั๊กลัม (B/L/D)
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ลาธานางฟ้ า (Fairy Stream) หรื อแกรนด์แคนยอนแห่งเวียดนาม เกิดจากการกัดเซาะของน้ า
และลมจึงก่อเกิดเป็ นรอยกัดเซาะที่สวยงามและมีลาธารเล็กๆระดับน้ าประมาณตาตุ่มซึ่ งพัดพาตะกอนทรายสี แดง
ไหลออกไปสู่ ทะเล

FAIRY STREAM

เดินทางต่อไปยัง ทะเลทรายขาว เนินทรายขนาดใหญ่พาท่านนัง่ รถ JEEP ตะลุยทะเลทรายสุ ดมันส์ (รวมค่ ารถ JEEP)

WHITE SAND DUNE
นาท่านเยีย่ มชม หมู่บ้านชาวประมง จุดจอดพักเรื อของชาวประมงจุดเด่นคือเรื อกระด้งรู ปทรงกลมซึ่ งเป็ นเรื อพื้นบ้านของ
เวียดนาม

FISHING VILLAGE
นาท่านเดิ นทางสู่ น้าตกดาทันลา (DATANLA WATERFALL) อยู่ห่างจากตัวเมื องดาลัดไปทางทิ ศใต้ประมาณ 5
กิโลเมตร เป็ นน้ าตกไม่ใหญ่มาก มีความสู ง ประมาณ 20 เมตร แต่มีความสวยงดงามและมีหลายชั้น น้ าตกอายุกว่า 100 แห่ ง
นี้ เต็มไปด้วยต้นไม้สีสันมากมาย เนื่ องจากสภาพแวดล้อมต่างๆที่เกื้อหนุ น น้ าตกดาตันลาเป็ นที่รู้จกั กันในชื่ อ “ARROYO
DE LAS HADAS (SUOI TIEN)” และที่สาคัญคือ น้ าตกดาตันลา เป็ นน้ าตกที่เกิดจาก ภูเขาหิ นอ่อน และยังมีรูปปั้ นชาวเผ่าที่
เป็ นชนกลุ่มน้อยเปลือยหน้าอก เป็ นรู ปปั้ นที่สวยงามแปลกตานักท่องเที่ยวนิยมไปถ่ายรู ปกัน ให้ท่านได้สัมผัสกิจกรรมที่เป็ น
นิยมขอที่นี่คือ การนั่งรถราง (ROLLER COASTER) ลงไปชมตัวน้ าตก

กรณี รถราง (ROLLER COASTER) ปิ ดปรับปรุ งทาให้ไม่สามารถลงไปชมตัว นา้ ตกดา
ทันลา ได้ทางบริ ษทั สงวนสิ ทธิ์นาทุกท่านไป SUNNY FARM เป็ นการทดแทน

ROLLER COASTER

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ พระราชวังบ๋ าวได๋ ตั้งอยูน่ อกเมืองดาลัดไปทางทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร พระราชวัง
ของกษัตริ ยอ์ งค์สุดท้ายของเวียดนาม ใช้เวลาก่อสร้ างนานถึ ง 5 ปี โดยเริ่ มต้นในปี พ.ศ. 2476 ภายในตัวอาคารมีห้อง
ภาพขของพระเจ้า เบ๋ า ได๋ พระมเหสี พระโอรส พระธิ ดา มี ห้องส าหรั บ ทรงงานแต่ บ นโต๊ะ ส าหรั บ ทรงงานกลับ มี
โทรศัพท์วางไว้สองเครื่ อง อีกเครื่ องคาดว่าจะเป็ นของเหวียนวันเทียว อดีตประธานาธิ บดีของเวียดนามใต้ หลังจากพระ
เจ้าเบ๋ าได๋ เสด็จออกจากประเทศเวียดนามเพื่ อไปพานักอยู่ในประเทศฝรั่ ง เศสเมื่ อปี ค.ส. 1975 พระราชวังแห่ งนี้ จึง
กลายเป็ นที่พานักของเจ้าหน้าที่พรรคคอมมิวนิสต์ จากนั้นนาท่าน นั่งกระเช้ าไฟฟ้ า ชมวิวเมืองดาลัดจากที่สูงขึ้นไป
เพื่อเข้าชม วัดตั๊กลัม วัดพุทธในนิ กายเซน แบบญี่ปุ่น ตั้งอยู่บนเทือกเขาเฟื องฮว่าง ภายในวัดมีสิ่งก่อสร้ างที่สวยงาม
สะอาด เป็ นระเบียบ ทัศนี ยภาพโดยรอบ ล้อมรอบไปด้ว ยดอกไม้ที่ผลิดอกบานสะพรั่ง นับได้ว่าเป็ นวิหารที่นิยมและ
งดงามที่สุดในเมืองดาลัด ด้านหลังของวัดยังมี ศาลาพระแก้วมรกตองค์จาลองที่มาจากประเทศไทยมาประดิษฐาน ณ วัด
แห่งนี้

TRUC LAM

ค่า

พักที่

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

DRAGON KING HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่ า

DAY 3
สวนดอกไม้ ไฮเดรนเยีย – วัดเจดีย์มังกร – CRAZY HOUSE – สถานีรถไฟเก่ าดาลัด –
โบสถ์ รูปไก่ - CLAY POT VILLAGE - ตลาดราตรีดาลัด (B/L/D)
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ ทุ่ ง ดอกไฮเดรนเยีย ที่ เบ่งบานอยู่เต็มพื้นที่ ซ่ ึ งถื อว่าเป็ นแหล่ งท่ องเที่ ย วอันดับต้นๆที่ ดึ งดู ด
นักท่องเที่ยวให้มาเยีย่ มชมได้เป็ นอย่างดี ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

GARDEN HYDRANGEAS

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดิ นทางสู่ วัดหลิงเฝื อก หรื อ เจดี ย ์ LONG PHOC LAT ภายในอาคารมี ห้องโถงกว้างใหญ่มี 2 แถว ใช้
อุปกรณ์การสร้างส่ วนใหญ่เป็ นหิ นโมเสค ด้านบนเป็ นรู ปแกะสลักที่มีประวัติของSHAKYAMUNIและประวัติของ
LOTUS SUTRAS บริ เวณวัด มีจุดเด่นมากๆอีก1จุดคือ มังกรที่มีขนาดยาว 49 ม. ตัวมังกรนี้ถูกสร้างขึ้นจากขวดเบียร์
12,000 ขวด และปากมังกรมีพระพุทธรู ป MAITREYA ประดิษฐานอยู่ บริ เวณด้านหน้าวัดจะมีหอสู งเจ็ดชั้นสู ง 37
เมตรซึ่ งถื อว่าเป็ นหอระฆังที่สูงที่สุดในเวียดนาม ตัวระฆังมีความสู ง 4.3 เมตร กว้าง 2.33M ซึ่ งถื อว่าเป็ นระฆังที่
หนักที่สุดในเวียดนาม ก็น้ าหนักโดนรวม 8,500KG นอกจากนี้ ยงั มีอญั มณี เครื่ องลายครามโบราณและเฟอร์ นิเจอร์
ต่างๆ ถือเป็ นสถาปั ตยกรรมโมเสดที่พิเศษมากของเมืองดาลัด นาท่านเดินทางสู่ CRAZY HOUSE บ้านหน้าตา
แปลกประหลาด โดยศิลปิ นชาวเวียดนาม ซึ่ งมีชื่อเสี ยงโด่งดัง ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรู ป และเดินตามทาง
จากบันไดด้านล่าง จนขึ้นไปบนหลังคาได้เลย ภายด้านใน มีเกสเฮ้าส์เล็กๆไม่กี่ห้อง ส่ วนใหญ่จะเป็ นชาวต่างชาติ ที่
นิยมมาพักอาศัยอยู่ และยังมีร้านกาแฟ เบเกอรี่ ให้ท่านได้นงั่ พัก ดื่มกาแฟอีกด้วย

CRAZY HOUSE

นาท่านเดิ นทางสู่ สถานีรถไฟเก่ าดาลัด ถื อเป็ นสถานี รถไฟที่เก่าแก่ที่สุดของเวียดนามและอินโดจี น สถานี ถูก
สร้างขึ้นโดยชาวฝรั่งเศสในช่วง ศ.ศ. 1932 ถึง1938 เส้นทางสายนี้มีความยาว 84 กม. สถานีมีรูปแบบสถาปั ตยกรรม
ที่ไม่ซ้ ากันมีสามหลังคามุก สถานี ได้รับการยอมรับว่าเป็ นวัฒนธรรมประจาชาติอนั เก่าแก่ นาท่านเดินทางต่อไปยัง

โบสถ์ รูปไก่ เพราะมีรูปปั้นไก่ยนื อยูบ่ นยอดไม้กางเขนด้านบนสุ ด ไก่เป็ นสัญลักษณ์ของฝรั่งเศสฉะนั้นโบสถ์แห่งนี้
จึงถูกออกแบบและก่อสร้างโดยชาวฝรั่งเศส เริ่ มเนรมิตในปี 1931 แล้วเสร็ จปี 1942 เพื่อใช้สวดมนต์นมัสการพระ
เจ้าในวันหยุด ลักษณะโบสถ์งดงามสู งเด่นสง่ามีหน้าต่างทรงโค้งผนังเป็ นอิฐหนามากหน้าต่างเป็ นกระจกสี สั่งตรง

ค่า

จากฝรั่ ง เศส ส่ วนด้า นนอกทาสี ช มพู มี รูป ปั้ นพระแม่ ม ารี อยู่ด้า นข้า ง นาท่ า นแวะเที่ ย วชม Clay Pot Village
หมู่บา้ นดินเหนี ยวที่ถูกบันทึกในกินเนสบุ๊กสถาปั ตยกรรมที่สร้างจากดินเหนี ยวกลางป่ าสนคริ สต์มาสริ มทะเลสาบ
เตวีย่ นผลงานอันโดดเด่น คือ หลุมเพลาะดินเหนียวยาว ๑.๒ กิโลเมตร กว้างตั้งแต่ ๒ – ๑๐ เมตรและลึก๑-๙เมตร
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคารพิเศษบุฟเฟ่ ต์ นานาชาติ + ไวน์ แดง DALAT
หลังจากนั้นนาท่านเดินช้อปปิ้ งที่ ตลาดราตรี เมืองดาลัด

พักที่

DRAGON KING HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่ า

DAY 4
สวนดอกไม้ เมืองหนาว – ฟาร์ มเลีย้ งชะมด – กรุงเทพฯ (สนามบินสุ วรรณภูม)ิ (B/-/-)
เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้ เมืองหนาว ดาลัดได้รับการขนานนามให้เป็ นเมืองแห่งดอกไม้ ที่นี่จึงมีดอกไม้บาน
สะพรั่งไปทัว่ เมืองตลอดทั้งปี และหากต้องการที่จะเห็นพรรณไม้ของดาลัดก็จะต้องไปสวนดอกไม้เมืองหนาวที่ได้
ทาการรวบรวมไว้อย่างมากมายทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ตน้ และกล้วยไม้ที่มีมากมาย

DALAT FLOWER GARDENS
จากนั้นนาท่านชม ฟาร์ มเลีย้ งชะมด เป็ นฟาร์ มเลี้ ยงชะมดขนาดไม่ใหญ่มาก ท่านจะได้พบกับชะมดตัวเป็ นๆ
หลากสายพันธุ์ ชมเมล็ดกาแฟ วิธีการผลิ ต และขั้นตอนการชงกาแฟชะมด ให้ท่านได้ซ้ื อกาแฟสด และนั่ง ชิ ม
ท่ามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ ท่านยังสามารถให้อาหาร และถ่ายรู ปกับชะมดได้อีกด้วย
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทาง ท่ าอากาศยานเลียงเคือง LIEN KHUONG เมืองดาลัดประเทศเวียดนาม

13.35

เหิ นฟ้าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน เทีย่ วบินที่ VZ 941

15.20

ถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดีภาพด้วยความประทับใจ
*************************************************

** หากลูกค้าท่านใดที่จาเป็ นต้องออกตั ๋วภายใน (ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้า
หน้ าของบริ ษทั ทุกครัง้ ก่อนทาการออกตั ๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลา
บิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริ ษทั ฯทราบในวัน
จองทัวร์ทงั ้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของตัวท่านเอง **

กาหนดการเดินทาง

27 – 30 มิถน
ุ ายน

อัตราค่าบริการ
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่ ห้องละ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
2-3 ท่าน (เด็กอายุไม่เกิน (เด็กอายุไม่เกิน เพิ่ม
อัตราท่านละ
12 ปี )
12 ปี )
อัตรา ห้องละ
อัตราท่านละ อัตราท่านละ
วันเดินทางเดือน มิถนุ ายน 2563
12989

12989

12989

2500

ไม่ใช้ตั ๋ว
เครื่องบิน
อัตรา
ท่านละ
6500

** อัตรานี้ ยงั ไม่รวมค่าทิ ปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่ น ตามธรรมเนี ยม 1,500 บาท
ต่อ ทริ ป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดิ นทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant)
ทัง้ นี้ ท่านสามารถให้มากกว่านี้ ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริ ษทั
ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บก่อนเดิ นทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิ น **
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant) ท่านละ 3,900 บาท **
(ไม่มีที่นัง่ บนเครื่องบิน และไม่มีเตียง)
อัตรานี้ เฉพาะนักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดิ นทางไทยเท่านัน้ กรณี ถือหนังสือเดิ นทางต่างประเทศ ทาง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมเพิ่ มจากราคาทัวร์ ท่านละ 100 USD. (เป็ นเงิ นไทยประมาณ
3,200 บาท)
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน
และค่าภาษีน้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง
กรุณาติดต่อเจ้าหน้ าที่เป็ นกรณีพเิ ศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัว ร์แบบ ไม่ ใช่ต ั ๋วเครื่องบิน ตามที่ตามที่ต าราง
อัตราค่าบริการระบุ
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน สายการบิน THAI VIETJET AIR อนุญาตให้
โหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน โดยมีน้าหนักไม่เกิ น 20 ก.ก. (1 ชิ้ น) และ ถือขึ้นเครื่องบิ นได้น้าหนักไม่







เกิ น 7 ก.ก. (ไม่จากัดจานวนชิน้ แต่ทงั ้ นี้เจ้าหน้าทีจ่ ะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่ นไขของสายการ
บิน) **
ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง)
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้ จงแต่ละสถานทีใ่ นโปรแกรม
ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
ค่าเบีย้ ประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเทีย่ วต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม์)

อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
× ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครือ่ งดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน
ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ ม่ได้ระบุในรายการ
× ค่ าทิปพนัก งานขับรถ หัว หน้ าทัว ร์ และ มัค คุ เ ทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่ อ ทริป ต่ อ ลูกค้า ผู้
เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้ นี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้
ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทาง
ทุกท่าน ทีส่ นามบิน ในวันเช็คอิน
× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่กี ระเป๋ าสัมภาระที่มนี ้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ งั ่ บนเครื่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สายการ
บิน และ รุน่ ของเครือ่ งบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยูท่ ส่ี ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
× ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว
× ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั

เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิ น
- กรุณ าทาการจองล่ ว งหน้ าอย่างน้ อ ย 30 วัน ก่ อ นออกเดินทาง พร้อ มชาระเงินมัดจ าครัง้ ที่ 1 ท่านละ 5,000 บาท
หลังจากส่งเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น.
เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทนั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาที่กาหนด และหากท่านมีความประสงค์
จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่ นันหมายถึ
่
งว่า กรณีทม่ี คี วิ รอ (WAITING LIST) ก็จะให้
สิทธิ ์ไปตามระบบ ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีทน่ี งราคาพิ
ั่
เศษจานวนจากัด ยกเว้นโปรแกรมราคาพิ เศษ ทาง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่าบริ การ เต็มจานวน เท่านัน้
- กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชาระภายในระยะเวลาทีท่ บ่ี ริษทั กาหนด
ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจาให้ท่านใดไม่ว่าส่วนใน
ส่วนหนึ่งก็ตาม
- กรณีลูกค้าทาการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถงึ 15 วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บ
ค่าทัวร์เต็มจานวน 100%

เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
- ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีช่ าระแล้ว
** ยกเว้น พีเรียดที่มีวนั หยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิ กเดิ นทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดิ นทาง **
- ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทีช่ าระแล้ว
- ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่าบริการทีช่ าระมาแล้วทัง้ หมดทัง้ นี้ ทาง
บริษทั จะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนาเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว
เช่น การสารองทีน่ งตั
ั ่ ๋วเครือ่ งบิน การจองทีพ่ กั ฯลฯ
 ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิ้น เช่น สถานทูต
ปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนออก
เดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้ าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริงทัง้ หมด ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็ น
สาคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- กรณีต้อ งการเปลี่ยนแปลงพีเ รียดวันเดินทาง (เลื่อ นวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการหัก ค่ าใช้จ่า ยการ
ดาเนินการต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริงสาหรับการดาเนินการจองครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
 ในกรณีท่ีตด
ั กรุ๊ปหน้าร้าน ห้ามยกเลิกทุกกรณี หากมีการยกเลิกขออนุญาติยึดเงินมัดจาทัง้ หมด

เงื่อนไขสาคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดิ นทาง
 คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจาเป็ นต้องมีข้นึ ต่ า อย่างน้ อย 20 ท่าน หากต่ ากว่ากาหนด คณะจะไม่สามารถ
เดินทางได้ หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีท่จี ะชาระค่าบริการเพิม่ เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษทั ยินดีทจ่ี ะประสานงาน
เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
 ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษทั ฯ จะแจ้ง
ให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ ร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณี
พิเศษทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
 กรณีท่ที ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทส่ี ายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั
ฤดูกาล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญเท่านัน้ สิง่ สาคัญ ท่านจาเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพื่อ

เช็ค อินก่ อ นเครื่อ งบิน อย่างน้ อ ย 3 ชัวโมง
่
โดยในส่ ว นนี้ ห ากเกิด ความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่
รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
 กรณีทท่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
 กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย 7 วัน
ก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ทท่ี ่านเริม่ จองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษทั ประสานงานกับสายการบิน เพื่อจัดเตรียมล่วงหน้า กรณี
มีค่าใช้จา่ ยเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
 กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ ดินทาง พร้อมสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าทีห่ ลังจากชาระเงินกรณีทท่ี ่าน
เดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
 กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วน
ใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออกบัตรโดยสาร
 หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่าน
อย่างน้อย 5 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
 อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ
กลับส่วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่ นแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ น
กรณีพเิ ศษ
 ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าที่ไม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีท่ที ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่า
ห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สีโ่ มงเย็นก็จะเริม่ มืดแล้ว สถานทีท่ ่องเทีย่ วต่างๆ
จะปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้ง
เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ตอ้ งใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าทีส่ ามารถเดินบนหิมะได้ แว่ น
กันแดดควร เมือ่ แสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทาให้ระคายเคืองตาได้
 ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์เปลีย่ นแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการทาง
การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะ
คานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หากกรณีทจ่ี าเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 เนื่องจากการเดินทางท่องเทีย่ วในครัง้ นี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษทั จึง
ขอสงวนสิทธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบั บริการ หาก
ระหว่างเดินทาง สถานทีท่ ่องเทีย่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่

สามารถคืนค่าใช้จา่ ยไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย
ไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว
 กรณีทท่ี ่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามมา และ จะไม่
สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท่ี ่านชาระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง
 หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีส่ ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านชารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปี ยกน้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษ
หน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดิน ทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิ้น ทางสายการ
บิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิ ์ไม่อนุ ญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน้ กรุณาตรวจสอบ
และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศเพื่อทาหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่
บริษทั เร็วทีส่ ุด เพื่อยืนยันการเปลีย่ นแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาทีบ่ ริษทั เรียบร้อยแล้ว กรณีท่ี
ยังไม่แ (ตั ๋วเครือ่ งบิน) ท่านสามารถเปลีย่ นแปลงได้ไม่มคี ่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั ๋วเครือ่ งบิน) เรียบร้อยแล้ว
ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ซึง่ โดยส่วนใหญ่ต ั ๋วเครือ่ งบินแบบกรุป๊ จะออกก่อน
ออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั กระบวนการและขัน้ ตอนของแต่ละคณะ
 เกี่ยวกับทีน่ งั ่ บนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวน
สิทธิ ์ในการเลือกทีน่ งั ่ บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามทีส่ ุด
ให้ท่านได้นงด้
ั ่ วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด
 ข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับห้องพักในโรงแรมทีพ่ กั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจ
ทาให้ห้องพักแบบห้องพักเดีย่ ว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกัน
บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยูค่ นละชัน้ กัน (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
 กรณีทท่ี ่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์
ในการคืนค่าใช้จา่ ยให้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้ สิน้

 ขอสงวนสิทธิ ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
 บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั
 บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ท่โี รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่ ่านต้องการ
 รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ อ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ ง หลังจากได้สารองโรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม

