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วนัที ่ โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเตินเซินเญิ้ต – เมืองโฮจิมินห์ – 
ไปรษณียก์ลาง – โบสถน์อทเทอร์ดัม – เมอืงมุยเน่ – ล าธารนางฟ้า – 
ทะเลทรายแดง 

   
TIEN DAT RESORT 
หรอืเทยีบเทา่  

2 
น่ังรถจิ๊บตะลยุทะเลทราย – เมอืงดาลัด – น่ังโรลเลอรโ์คสเตอร ์– น ้าตก
ดาตันลา - ลานอเนกประสงคด์าลัด – ดาลัดไนทม์ารเ์ก็ต 

   
KING HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่  

3 
ทะเลสาบซวนเฮอืง – ทุง่ไฮเดรนเยยี – พระราชวังฤดูรอ้นของจักรพรรดิ
เบา๋ได ๋– บา้นเพีย้น – โบสถส์ชีมพ ู– กระเชา้ไฟฟ้า – วัดตั๊กลัม 

   
KING HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่  

4 
ฟารม์ชะมด – เมอืงโฮจมินิห ์– ตลาดเบนถัน – สนามบนิเตนิเซนิเญิต้ – 
สนามบนิสวุรรณภมู ิ
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Day 1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิเตนิเซนิเญิต้ – เมอืงโฮจมินิห ์– ไปรษณียก์ลาง – โบสถน์อทเทอรด์มั 

– เมอืงมยุเน ่– ล าธารนางฟ้า – ทะเลทรายแดง  

 

04.30 พรอ้มกนัที ่ สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI SMILE (WE) 

โดยมเีจา้หนา้ที ่ใหก้ารตอนรับ และ อ านวยความสะดวกในการเชค็อนิใหแ้กท่า่น 

07.35 น าทา่นเดนิทางสู ่ สนามบนิเตนิเซนิเญิต้ ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิ THAI SMILE (WE) 

เทีย่วบนิที ่WE557 

09.05 เดนิทางถงึ สนามบนิเตนิเซนิเญิต้ ประเทศเวยีดนาม หลังจากนัน้น าผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืง รับกระเป๋า

สมัภาระ หลังจากนัน้ออกเดนิทางทอ่งเทีย่วตามรายการ 

น าทา่นเดนิทาสู ่ โฮจมินิห ์ (HOCHIMINH) หรอืชือ่เดมิ ไซง่อ่น เป็นเมอืงใหญท่ีส่ดุของประเทศ

เวยีดนาม ตัง้อยูบ่รเิวณสามเหลีย่มปากแมน่ ้าโขง นครโฮจมินิหเ์ป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิของเวยีดนาม 

ไซง่อ่นในอดตีเคยเป็นเมอืงในการปกครองของเขมรมากอ่น ตอ่มาเมือ่เวยีดนามเขา้มายดึครองดนิแดนนี ้ จงึได ้

เปลีย่นชือ่เมอืงเป็นภาษาเวยีดนาม กาลเวลาหลายรอ้ยปีตอ่มาอกี เมือ่แยกประเทศเวยีดนาม ออกเป็นสองสว่น 

ไซง่อ่นเป็นเมอืงหลวงของเวยีดนามใต ้ เมือ่เวยีดนามเหนอืยดึไดจ้งึเปลีย่นชือ่เป็น นครโฮจมินิห ์ ตามชือ่ผูน้ า

เวยีดมนิห ์คอื โฮจมินิห ์

น าทา่นถา่ยรปูกบั ไปรษณียก์ลาง (CENTRAL POST OFFICE) ตัง้อยูบ่นพืน้ทีส่งูทีส่ดุของนครโฮจิ

มนิห ์ ตรงขา้มคอืโบสถน์อรท์เธอดาม ซึง่ส านักงานไปรษณียก์ลางไซง่อ่นมคีวามงดงามตระการตาในแบบ

สถาปัตยกรรมสมยัศตวรรษที ่ 19 จนกลายเป็นจดุหมายปลายทางของนักทอ่งเทีย่วทัง้ในและตา่งประเทศทีม่า
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เทีย่วนครโฮจมินิห ์

 

น าทา่นถา่ยรปูกบั โบสถน์อรท์เธอดาม (NOTRE DAME CATHEDRAL) เป็นอาคารสถาปัตยกรรม

ฝร่ังเศสอกีแหง่ทีเ่ป็นสญัลักษณ์ของนครโฮจมินิห ์ รปูแบบสถาปัตยกรรมเลยีนแบบโบสถน์อรท์เธอดามประเทศ

ฝร่ังเศส ดา้นหนา้มหีอคอยคูส่ีเ่หลีย่มสงู 40 เมตร ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นโบสถค์รสิตท์ีม่คีวามงดงามทีส่ดุแหง่

หนึง่ในประเทศเวยีดนาม เริม่กอ่สรา้งเมือ่ปี พ.ศ.2420 เสร็จเมือ่ พ.ศ.2426 ในสมยัสงครามโลกครัง้ที ่2  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงมยุเน ่ (MUINE) ในจังหวดั ฟานเทยีต เป็นเมอืงชายทะเลตากอากาศและ

แหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่คีวามสวยงามและมชีือ่เสยีงทางภาคใตข้องเวยีดนาม ระหวา่งการเดนิทางผา่นชมธรรมชาติ

และวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวเวยีดนาม เวลาในการเดนิทางประมาณ 3-4 ชัว่โมง 

 

น าทา่นชม ล าธารนางฟ้า (FAIRY STREAM) หรอื แกรนดแ์คนยอ่นแหง่เวยีดนาม ทีเ่กดิจากการกดั

เซาะของน ้าและลมเป็นล าธารลกึกวา่ 20 เมตร เปิดใหเ้ห็นชัน้ของดนิและทรายหลากส ี ซึง่ทัง้หมดลว้นเกดิขึน้

เองตามธรรมชาต ิ
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น าทา่นชม ทะเลทรายแดง (REDSAND DUNES)  ทีเ่กดิจากการรวมตัวกนัของทรายสชีมพแูดงจน

เป็นลานทรายกวา้งทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงมยุเน่   

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

ทีพ่ัก TIEN DAT RESORT ระดับ 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

Day 2 น ัง่รถจิบ๊ตะลยุทะเลทราย – เมอืงดาลดั – น ัง่โรลเลอรโ์คสเตอร ์– น า้ตกดาตนัลา - ลานอเนกประสงค์

ดาลดั – ดาลดัไนทม์ารเ์ก็ต 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสูท่ะเลทรายขาวเพือ่ น ัง่รถจิบ๊ตะลยุทะเลทราย (WHITE SAND DUNES) กองเนนิ

ภเูขาทรายสขีาวกระจา่งตากวา้งใหญส่ดุสายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพยีงผนืทรายและทอ้งฟ้าเทา่นัน้ ไมไ่กล
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กนัมแีหลง่น ้าจดื ส าหรับใหนั้กทอ่งเทีย่วใชพั้กผอ่น ถา่ยรปู และชมววิ ทีท่า่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบักจิกรรม

หลากหลายไมว่า่จะน่ัง หรอืสามารถเชา่ขบัรถ ATV ตะลยุเนนิทราย หรอืสนุกสนานกบัการเลน่แซนดด์นูลืน่ไถล

จากจากเนนิทรายสงูกวา่ 40 เมตร หมายเหต:ุ รวมเฉพาะคา่รถจิ๊บ   

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

 

น าทา่นน่ัง น่ังโรลเลอรโ์คสเตอร ์ (ROLLER COASTER) สามารถน่ังไดค้ันละ 2 ทา่น สามารถบงัคบั

ความเร็วไดด้ว้ยตัวเอง ทา่นจะไดผ้มกบัแนวตน้สน้นอ้ยใหญส่บักนั ทา่มกลางบรรยากาศของเมอืงดาลดัทีม่คีวาม

เย็นตลอดปี สมัผัสกบัอากาศบรสิทุธิ ์ 

 

เมือ่เดนิทางถงึปลายทางทา่นจะไดพ้บกบั น า้ตกดาตนัลา (DATANLA WATERFALL) เป็นน ้าตกใน

เมอืงดาลัด สายลมพัดพาละอองน ้าตกกระทบบนผวิทา่นรูส้กึสดชืน่เปรยีบเสมอืนไดช้ารจ์พลังธรรมชาตเิขา้สู่

รา่งกายโดยแท ้อกีทัง้ยงัมคีาเฟ่จ าหน่ายเครือ่งดืม่ น่ังจิ๊บเครือ่งพรอ้มกบัชมธรรมชาตซิ ึง่ทา่นไมค่วรพลาด 
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น าทา่นเดนิทางสู ่ลานอเนประสงคเ์มอืงดาลดั (DALAT LAM VIET SQUARE) เป็นลานกวา้ง และ

มหีา้งสรรพสนิคา้แหง่เดยีวของเมอืง จงึเป็นทีร่วมตวัของคนทกุเพศทกุวัย โดยเฉพาะวัยรุน่ทีน่ีม่กีารแตง่ตวั 

แฟชัน่ ทีไ่มธ่รรมดาจรงิ ๆ ทัง้อากาศ ผูค้น เรยีกไดว้า่เป็นเกาหลแีหลง่เวยีดนามเลยทเีดยีวมทีัง้รา้นกาแฟ 

หา้งสรรพสนิคา้ จดุเชค็อนิกค็อือาหารเล็กๆจ าลองรปูแบบดอกอารต์โิชค   

อสิระทา่นที ่ ดาลดัไนทม์ารเ์ก็ต (DALAT NIGHT MARKET) ใหท้า่นไดเ้ดนิชมของพืน้เมอืง

มากมายอาทเิครือ่งนุ่งหม่กนัหนาว ของทานเลน่ทอ้งถิน่ เดนิชอ้ปป้ิงกบัอากาศหนาวเย็นฟินๆ    

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

ทีพ่ัก KING HOTEL ระดับ 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
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Day 3 ทะเลสาบซวนเฮอืง – ทุง่ไฮเดรนเยยี – พระราชวงัฤดรูอ้นของจกัรพรรดเิบา๋ได ๋– บา้นเพีย้น – โบสถส์ี

ชมพู – กระเชา้ไฟฟ้า – วดัดต ัก๊ลมั 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นถา่ยรปูกบั ทะเลสาบซวนเฮอืง (XUAN HUONG LAKE) กลา่ววา่ดาลัดคอืสวติเซอรแ์ลนด์

แหง่เอเชยีก็ดมูเีหตผุลเมือ่ทา่นไดเ้ห็นววิทวิทัศน ์ณ ทะเลสาบแหง่นี ้ เป็นสถานทีท่ีม่นุษยส์รา้งขึน้ ตัง้แตปี่ ค.ศ. 

1919 แรกเริม่สรา้งเพือ่กกัเก็บน ้า เอาไวใ้ชใ้นเมอืง เพราะดาลัดตัง้อยูท่า่มกลางหบุเขา     แตต่อนนีท้ะเลสาบ

ซวนเฮอืงเปรยีบเสมอืนแมเ่หล็กทีด่งึดดูนักทอ่งเทีย่วและคนทอ้งถิน่ใหม้าเดนิเลน่พักผอ่นหยอ่นใจ มเีรอืใหถ้บี

เลน่กลางทะเลสาบสว่นรมิฝ่ังรอบทะเลสาบก็มสีวนใหช้มทางรัฐบาลเวยีดนามมกีารปรับภมูทิัศนโ์ดยรอบเมอืงให ้

เต็มไปดว้ยดอกไมต้ามฤดกูาล 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ทุง่ไฮเดรนเยยี (HYDENYIA GARDEN) อกีหนึง่ทุง่ดอกไม ้ทีไ่มค่วรพลาด

มาถา่ยรปูกนั อยา่งที ่ทุง่ไฮเดรนเยยี ขอ้ดขีองทีน่ี ่คอื มนัจะบานตลอดทัง้ปี 

น าทา่นเดนิทางสู ่ พระราชวงัฤดรูอ้นของจกัรพรรดเิบา๋ได ๋ (BAO DAI SUMMER PALACE) 

พระราชวังของกษัตรยิอ์งคส์ดุทา้ยของเวยีดนาม ใชเ้วลากอ่สรา้งนานถงึ 5 ปี ภายในตวัอาคารมหีอ้งภาพขของ

พระเจา้เบา๋ได ๋ พระมเหส ี พระโอรส พระธดิา มหีอ้งส าหรับทรงงานแตบ่นโต๊ะส าหรับทรงงานกลบัมโีทรศัพทว์าง

ไวส้องเครือ่ง อกีเครือ่งคาดวา่จะเป็นของเหวยีนวันเทยีว อดตีประธานาธบิดขีองเวยีดนามใต ้

น าทา่นเดนิทางสู ่ บา้นเพีย้น (CRAZY HOUSE) บา้นเพีย้นทรงสดุประหลาด ทีถ่กูออกแบบโดย 

สถาปัตยกร ฮงั เวยีน หงา ลกูสาวของประธานาธบิดคีนที ่2 ของเวยีดนาม ทีไ่ดแ้รงบนัดาลใจในการออกแบบมา

จากนทิานเรือ่ง Alice in Wonderland    
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เทีย่ง บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

 

น าทา่นเดนิทางชม โบสถส์ชีมพู (DOMAINE DE MARIE CONVENT) หรอื โบสถโ์ดเมนเดมาร ี

ตัง้อยูบ่นเนนิเขา  โบสถแ์หง่นีส้รา้งขึน้ระหวา่งปี พ.ศ.2483 – 2485 ในปัจจบุนัมนัีกทอ่งเทีย่วจ านวนไมน่อ้ยมา

เยอืนทีน่ี ่ ทัง้ทีเ่ป็นครสิตช์นและนักทอ่งเทีย่วทั่วไป แตส่ ิง่ทีท่ าใหโ้บสถแ์หง่นีเ้ป็นทีน่่าจดจ าของนักทอ่งเทีย่วก็

คอืความสวยงามและตัวอาคารของโบสถเ์ป็นสชีมพใูหใ้หก้ารถา่ยรปูกบัโบสถไ์มใ่ชเ่รือ่งน่าเบือ่อกีตอ่ไป   

 

จากนัน้น าทา่นสูส่ถานขีึน้ กระเชา้ไฟฟ้า (CABLE CAR) เป็นกระเชา้ไฟฟ้าขนาดไมใ่หญม่ากนัก 

สามารถจไุด ้ 3-5 คนตอ่ตู ้ ระหวา่งทีก่ระเชา้น าทา่นลอยฟ้าไป ระหวา่งทางทา่นจะไดเ้ห็นววิของเมอืงดาลัดแบบ 

360 องศา เป็นเมอืงทีส่วยงาม เต็มไปดว้ยธรรมชาตทิีอ่ดุมสมบรูณ์ ผอ่นคลายในตูก้ระเชา้และถา่ยภาพกบัววิ

สวยงามของเมอืงดาลดั 
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หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดัต ัก๊ลมั (TRUC LAM MONASTERY) วัดพทุธนกิายเซนแหง่ดาลดั 

หนึง่ในสถานทีย่อดนยิมทีเ่มอืงดาลดั ประเทศเวยีดนาม ทีจ่ะตอ้งไปเยอืน ทีว่ัดแหง่นีเ้ป็นวดัพทุธนกิายเซนที่

ตัง้อยูบ่นยอดเขา ทีเ่ต็มไปดว้ยป่าสน เป็นวดัสไตลญ์ีปุ่่ นอยูท่า่กลางธรรมชาตสิวยงาม และอากาศเย็นสบาย

ตลอดปี จงึเป็นอกีหนึง่แลนดม์ารค์ของเมอืงดาลดัทีจ่ะตอ้งไปเชค็อนิ เป็นวดัทีเ่ต็มไปดว้ยธรรมชาตทิีส่วยงาม 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตารคาร อาหารทอ้งถิน่ 

ทีพ่ัก KING HOTEL ระดับ 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

 

   

Day 4 ฟารม์ชะมด – เมอืงโฮจมินิห ์– ตลาดเบนถนั – สนามบนิเตนิเซนิเญิต้ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

กอ่นจากลาเมอืงดาลดัน าทา่นเดนิทางสู ่ ฟารม์มะมด (CIVET COFFEE FARM) ทา่นจะไดพ้บกบั

ชะมดตัวเป็นๆ หลากสายพันธุ ์ ชมเมล็ดกาแฟทีม่เีจา้ชะมดเป็นผูผ้ลติ วธิกีาร และขัน้ตอน การชงกาแฟชะมด 
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กาแฟคัว่สดๆทางฟารม์ยงัมจี าหน่ายเครือ่งดืม่ และมเีมล็ดกาแฟทา่นสามารถซือ้เป็นของฝากไดอ้กีดว้ย  

หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับเมอืงโฮจมินิห ์(HOCHIMINH) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 8 ชัว่โมง  

เทีย่ง บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

น าทา่นชอ้ปป้ิงของฝากที ่ตลาดเบนถนั (BEN THAN MARKET) เป็นตลาดขนาดใหญแ่หง่หนึง่ ใจ

กลางนครโฮจมินิห ์ ประเทศเวยีดนาม อาคารตลาดแหง่นีเ้ป็นหนึง่ในอาคารยคุแรกสดุทีย่งัหลงเหลอือยูจ่ากสมยั

ไซง่อ่นและเป็นสญัลักษณ์ส าคญัของนครโฮจมินิห ์ โดยเป็นทีน่ยิมของนักทอ่งเทีย่วทีม่องหาสนิคา้หัตถกรรม 

เครือ่งประดับ ของทีร่ะลกึ รวมทัง้อาหารในทอ้งถิน่ 

  ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเตนิเซนิเญิต้ เพือ่เดนิทางกลับประเทศไทย 

20.10 น าทา่นเดนิทางสู ่ สนามบนิสวุรรณภมู ิ ประเทศไทย โดยสายการบนิ THAI SMILE (WE) เทีย่วบนิที ่

WE557 

21.35 เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทับใจ 

  

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋ 

เครือ่งบนิ 
ราคา 

หอ้งพกัเดีย่ว 

13 – 16 ตลุาคม 2565 17,990 12,990 3,900 

21 – 24 ตลุาคม 2565 17,990 12,990 3,900 

27 – 30 ตลุาคม 2565 15,990 10,990 3,900 

10 – 13 พฤศจกิายน 2565 14,990 9,990 3,900 

24 – 27 พฤศจกิายน 2565 15,990 10,990 3,900 

02 – 05 ธันวาคม 2565 17,990 12,990 3,900 

09 – 12 ธันวาคม 2565 17,990 12,990 3,900 

15 – 18 ธันวาคม 2565 15,990 10,990 3,900 

24 – 27 ธันวาคม 2565 16,990 11,990 4,900 

 

 

อตัราคา่บรกิารส าหรับเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ทา่นละ 5,000 บาท 

*ไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศก ์คนขบัรถ และหวัหนา้ทวัร ์1,500 บาท/ทา่น * 

*ไมร่วมคา่ ประกนัสขุภาพ 200 บาท / ทา่น* 
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ส าคญัโปรดอา่น 

1. กรณุาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 6,000 บาท และช าระสว่น

ทีเ่หลอื 21 วัน กอ่นการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด กรณีวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 21 วัน หรอื ราคาทัวรพ์เิศษตอ้ง

ช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน 100% เทา่นัน้  

2. อตัราคา่บรกิารนี ้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตาม

จ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ 

เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่น

ท าการออกบตัรโดยสาร เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และ

การแนะน าจากเจา้หนา้ทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเทา่นัน้ 

4. ระหวา่งทอ่งเทีย่วหากนักทอ่งเทีย่วไดรั้บการตรวจยนืยนัวา่มเีชือ้โควดิ ทางโรงแรมอาจมคีา่ท าความสะอาด

หอ้งพักเพิม่เตมิ (ไมร่วมอยูใ่นรายการทัวร)์ 

5. ในกรณีทีภ่าครัฐทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้ก าหนดในการกกัตัว หรอื การตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ทกุ

ประเภท ผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นนีด้ว้ยตวัทา่นเอง (ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร)์ 

6. ของสมนาคณุไมส่ามารถเปลีย่นแปลงเป็นสว่นลดหรอืเงนิสดได ้

7. เงือ่นไขกรมธรรมเ์ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัเป็นผูพ้จิารณา 
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โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


