
 

DALAT NHA TRANG 4D 3N 
โดยสายการบนิ THAI VIETJET AIR (VZ) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนธนัวาคม 62 - มนีาคม 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลทท์วัร ์

ชมโชวน์ า้พุประกอบแสง ส ีเสยีง สุดอลงัการ 

สมัผสับรรยากาศโรแมนตกิทีเ่มอืงดาลดั พกัหรู 5 ดาว บนเกาะ VINPEARL 1 คนื 

สวนสนกุ VINE PEARL โบสถห์นิญาจาง วดัลองเซนิ ปราสาทโพนคร 

น า้ตกดาตนัลา พระราชวงับา๋วได ๋ตลาดดาลดั สวนดอกไฮเดรนเยยี 

พเิศษ !! เฝอเวยีดนาม + ไวนด์าลดั 



 

บนิดว้ยสายการบนิ THAI VIETJET AIR (VZ) : ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิ(BKK) 

VZ 940 BKK(กรุงเทพ) – DLI(ดาลดั) 11.10 – 12.55 

VZ 941 DLI(ดาลดั) – BKK(กรุงเทพ) 13.35 – 15.20 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน า้หนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้)  

และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

 

วนัทีห่นึง่ กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ – เมอืงดาลดั (สนามบนิดาลดั) – เมอืงญา

จาง – VINPEARL LAND 

08.00 น. พรอ้มกันที่สนามบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั ้น 4 เคาน์เตอร์สายการบนิ 

VIETJET AIR  เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกใน

การเช็คอนิ  

11.10 น. เหนิฟ้าสู ่เมอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิ VIETJET AIR  เทีย่วบนิที ่

VZ 940 

12.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเลียงเคือง LIEN KHUONG เมืองดาลัดประเทศ

เวยีดนาม รับกระเป๋าสัมภาระ  

เทีย่ง    บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษเฝอเวยีดนามอนัลอืชือ่!!! 

หลังจากผ่านขัน้ตอนตรวจคนเขา้เมอืงจากนัน้เดนิทางออกจาก เมอืงดาลดั เดนิทางสู่ 

เมอืงญางจาง เมอืงตดิทะเลทีย่ังคงความอดุมสมบรูณ์ในเรือ่งของทรัพยากรทางทะเล 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง 

น าท่านเดนิทางสู่ VINPEARL LAND โดยน่ังกระเชา้ขา้มทะเล (กระเชา้ขา้มทะเล

ยาวทีสุ่ดในโลก) ชมบรรยากาศพระอาทติยต์กและ ชมโชวน์ ้าพุ ประกอบแสงสเีสยีง

ภายในสวนสนุก (รวมคา่กระเชา้และเครือ่งเลน่ในสวนสนุก) 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ VINPEARL CONDOTEL NHA TRANG โรงแรมระดบั 5 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัทีส่อง VINPEARL LAND – โบสถห์นิญาจาง – วดัลองเซนิ – ปราสาทโพนคร – DAM 

MARKET 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่VINPEARL LAND อสิระใหท้่านไดส้นุกสนานกับเครือ่งเลน่ในสวน

สนุกทีท่ันสมัยทีส่ดุของประเทศเวยีดนาม(รวมคา่เครือ่งเลน่ในสวนสนุก) 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนั้นเดินทางสู่ โบสถห์นิญาจาง โบสถ์ภูเขาหินแห่งนี้มีอายุยาวนานกว่า80 ปี

มาแลว้โบสถแ์ห่งนี้ตัง้อยู่บนความสูง12 เมตร ศูนยก์ลางแห่งนครญาจาง โบสถห์นิญา

จางแหง่นี้เรยีกไดว้า่เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีด่งึดดูนักท่องเทีย่ว และยังเป็นสถานทีถ่่าย

ท าภาพยนตรห์ลายๆเรื่องอกีดว้ย โบถ์ภูเขาแห่งนี้ไดน้ าเอาสไตลข์องสถาปัตยกรรม

โบถ์ Gotic มาสามส่วน ดา้นล่างเป็นประตู ตรงกลางเป็นหนา้ต่างขนาดใหญ่ที่มกีาร

ประดับประดาดว้ยกระจกหลากสแีละลวดลายของดอกกหุลาบ ดา้นบนเป็นทางเดนิและ

หอระฆังสองหลัง เอกลักษณ์ทีส่ าคัญของโบถแ์หง่นี้คอืสว่นของระฆังส ารดิไดแ้ขวนไว ้

บนตัวหอระฆัง นี้เป็น บรรดาระฆังทีม่ซีือ้เสยีงของ Bourdon Carillond ของฝรั่งเศสที่

สรา้งขึน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัลองเซนิ พุทธมหายานเพียงแห่งเดยีวทีเ่คารพศรัทธาของของ

ชาวเมอืงญาจางมากทีส่ดุ ท าเลทีต่ัง้อยู่บนเนนิเขามังกรของเมอืงญาจาง ทีวั่ดลองเซนิ

มพีระพุทธหนิออ่นองคใ์หญ่โดดเดน่บนยอดเขาเมอืงญาจางมองเห็นแตไ่กล  



 

น าท่านเดนิทางสู ่ปราสาทโพนคร เป็นโบราณสถานในจังหวัดญาจาง ภาคกลางของ

ประเทศเวียดนามสรา้งดว้ยศลิปะจามโบราณในสมัยศตวรรษที่ 4 เพื่อใชเ้ป็นศาสน

สถาน 

   จากน ัน้อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก ณ  DAM MARKET 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ GALIOT NHA TRANG   โรงแรมระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม เมืองดาลดั – น ้าตกดาตนัลา - ROLLER COASTER – น ัง่กระเช้าไฟฟ้า – 

วดัต ัก๊ล ัม้ – พระราชวงับา๋วได ๋- CRAZY HOUSE - ตลาดราตรดีาลดั 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ น า้ตกดาทนัลา (DATANLA WATERFALL) อยู่ห่างจากตัวเมอืง

ดาลัดไปทางทศิใตป้ระมาณ 5 กโิลเมตร เป็นน ้าตกไม่ใหญ่มาก มคีวามสูง ประมาณ 

20 เมตร แต่มคีวามสวยงดงามและมหีลายชัน้ น ้าตกอายุกว่า 100 แห่งนี้เต็มไปดว้ย

ตน้ไมส้สัีนมากมาย เนื่องจากสภาพแวดลอ้มต่างๆทีเ่กือ้หนุน น ้าตกดาตันลาเป็นทีรู่จั้ก

กันในชือ่ “ARROYO DE LAS HADAS (SUOI TIEN)” และทีส่ าคัญคอื น ้าตกดาตันลา 

เป็นน ้าตกที่เกดิจาก ภูเขาหนิอ่อน และยังมีรูปปั้นชาวเผ่าที่เป็นชนกลุ่มนอ้ยเปลอืย

หนา้อก เป็นรูปปั้นทีส่วยงามแปลกตานักท่องเทีย่วนยิมไปถ่ายรูปกัน ใหท้่านไดสั้มผัส

กจิกรรมทีเ่ป็นนยิมขอทีน่ี่คอืการน ัง่รถราง (ROLLER COASTER) ลงไปชมตัวน ้าตก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง    บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดนิทางสู่ พระราชวงับ๋าวได๋ ตัง้อยู่นอกเมอืงดาลัดไปทางทศิตะวันตกเฉียง

ใตป้ระมาณ 5 กโิลเมตร พระราชวังของกษัตริย์องค์สุดทา้ยของเวียดนาม ใชเ้วลา

กอ่สรา้งนานถงึ 5 ปี โดยเริม่ตน้ในปี พ.ศ. 2476 ภายในตัวอาคารมหีอ้งภาพขของพระ

เจา้เบ๋าได๋ พระมเหส ีพระโอรส พระธดิา มหีอ้งส าหรับทรงงานแต่บนโต๊ะส าหรับทรง

งานกลับมโีทรศัพทว์างไวส้องเครือ่ง อกีเครื่องคาดว่าจะเป็นของเหวยีนวันเทยีว อดตี

ประธานาธบิดขีองเวยีดนามใต ้หลังจากพระเจา้เบ๋าไดเ๋สด็จออกจากประเทศเวยีดนาม

เพื่อไปพ านักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสเมือ่ปี ค.ส. 1975 พระราชวังแห่งนี้จึงกลายเป็นที่

พ านักของเจา้หนา้ทีพ่รรคคอมมวินิสต ์จากนัน้น าท่าน น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า ชมววิเมอืง



 

ดาลัดจากทีสู่งขึน้ไปเพื่อเขา้ชม วดัต ัก๊ลมั วัดพุทธในนิกายเซน แบบญี่ปุ่ น ตัง้อยู่บน

เทอืกเขาเฟืองฮวา่ง ภายในวัดมสีิง่กอ่สรา้งทีส่วยงาม สะอาด เป็นระเบยีบ ทัศนียภาพ

โดยรอบ ลอ้มรอบไปดว้ยดอกไมท้ี่ผลดิอกบานสะพรั่ง นับไดว้่าเป็นวหิารที่นิยมและ

งดงามทีสุ่ดในเมอืงดาลัด ดา้นหลังของวัดยังมี ศาลาพระแกว้มรกตองคจ์ าลองทีม่า

จากประเทศไทยมาประดษิฐาน ณ วัดแหง่นี้ 

น าท่านเดินทางสู่ CRAZY HOUSE บา้นหนา้ตาแปลกประหลาด โดยศิลปินชาว

เวยีดนาม ซึง่มชี ือ่เสยีงโด่งดัง ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการถ่ายรูป และเดนิตามทาง

จากบันไดดา้นล่าง จนขึน้ไปบนหลังคาไดเ้ลย ภายดา้นใน มเีกสเฮา้สเ์ล็กๆไม่กี่หอ้ง 

สว่นใหญ่จะเป็นชาวตา่งชาต ิทีน่ยิมมาพักอาศัยอยู่ และยังมรีา้นกาแฟ เบเกอรี ่ใหท้่าน

ไดน่ั้งพัก ดืม่กาแฟอกีดว้ย  

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษบุฟเฟ่ตน์านาชาต ิ+ ไวนแ์ดง DALAT 

หลงัจากน ัน้น าทา่นเดนิชอ้ปป้ิงที ่ตลาดราตร ีเมอืงดาลดั 

พกัที ่ DRAGON KING HOTEL โรงแรมระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่   ชมทุง่ดอกไฮเดรนเยยี – กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ทุ่งดอกไฮเดรนเยยี ที่เบ่งบานอยู่เต็มพื้นที่ซ ึง่ถือว่าเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวอันดับตน้ๆที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวใหม้าเยี่ยมชมไดเ้ป็นอย่างดี ใหท้่าน

เพลดิเพลนิกับการเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย  

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทาง ทา่อากาศยานเลยีงเคอืง LIEN KHUONG เมอืง

ดาลัดประเทศเวยีดนาม  

13.35 น.  เหนิฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ VIETJET AIR เทีย่วบนิที ่VZ 941 

15.20 น.  ถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภีาพดว้ยความประทับใจ  

 

** หากลูกคา้ท่านใดทีจ่ าเป็นตอ้งออกต ัว๋ภายใน (ต ั๋วเครือ่งบนิ , ต ั๋วรถทวัร ์, ต ั๋วรถไฟ) กรุณา

สอบถามเจา้หนา้ของบรษิทั ทุกคร ัง้ก่อนท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่น

ไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้

ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัรท์ ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 



 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญ ่พกั

หอ้งละ 
2-3 ทา่น   

 

เด็กมเีตยีง 
(เด็กอายุไมเ่กนิ 

12 ปี)  

 
เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายุไมเ่กนิ 
12 ปี) 

 

พกัเดีย่ว 
เพิม่  

ราคาทวัร์
ไมร่วมต ัว๋ 

03 – 06 ธนัวาคม 12,900 12,900 12,900 3,500 6,500 

07 – 10 ธนัวาคม 12,900 12,900 12,900 3,500 6,500 

11 – 14 ธนัวาคม 12,900 12,900 12,900 3,500 6,500 

 25 – 28 ธนัวาคม 12,900 12,900 12,900 3,500 6,500 

06 – 09 กุมภาพนัธ ์ 12,900 12,900 12,900 3,500 6,500 

19 – 22 กุมภาพนัธ ์ 11,900 11,900 11,900 3,500 6,500 

04 – 07 มนีาคม 12,900 12,900 12,900 3,500 6,500 

18 – 21 มนีาคม 12,900 12,900 12,900 3,500 6,500 

 

** อตัรานี้ยงัไม่รวมค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 

1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนั

เดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของ

ท่าน โดยส่วนนี ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนั

เช็คอนิ ** 

** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ  3,900 บาท ** 

(ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ และไมม่เีตยีง) 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

✓ คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) รวมถงึคา่

ภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตร

โดยสาร ไม่วา่เทีย่วใด เทีย่วหนึง่  กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิคา่ใชจ่้ายการจอง

ทัวรแ์บบ ไม่ใชต่ั๋วเครือ่งบนิ ตามทีต่ามทีต่ารางอัตราคา่บรกิารระบ ุ

✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ THAI VIETJET AIR อนุญาต

ให ้ โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ช ิน้) และ ถือขึน้

เครื่องบนิไดน้ ้าหนักไม่ เกนิ 7 ก.ก. (ไม่จ ากัดจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หนา้ที่จะพิจารณาตามความ

เหมาะสม) ตอ่ท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการ  บนิ) ** 

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ(ยังไม่รวมทปิพนักงานขับรถ) 



 

✓ คา่โรงแรมทีพั่กระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ะบ ุ(พัก 2-3 ท่าน ตอ่ หอ้ง)  

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุกรณีไม่รวมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

✓ ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 

บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ่้ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี 

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าทปิพนักงานขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และ มัคคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ 

ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ทัง้นี้

ท่านสามารถใหม้ากกวา่นี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นนี้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวันเช็คอนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่

เกนิขนาดมาตรฐาน  

× คา่ธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่

กับสายการบนิ และ รุ่นของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็น

ผูก้ าหนด 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ 

➢ กรุณาท าการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วัน ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมัดจ าครัง้ที ่1 ท่านละ 

5,000 บาท หลังจากส่งเอกสารยนืยันการจอง 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาช าระเงนิในวัน

ถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิตาม

เวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพีเรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้

มาใหม่ น่ันหมายถงึวา่ กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดับ เนื่องจาก

ทุกพเีรยีด เรามทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด  

ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่บรกิาร เต็มจ านวน เทา่น ัน้  

➢ กรุณาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอือย่างนอ้ย 20 วัน กอ่นออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่

ทีบ่รษัิทก าหนด ทางบรษัิทจะถอืวา่ท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนื

เงนิมัดจ าใหท้่านใดไม่วา่สว่นในสว่นหนึง่ก็ตาม 

➢ กรณีลูกคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถงึ 15 วัน ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน 100% 

เง ือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

❖ ยกเลกิการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นวันเดนิทาง คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที่

ช าระแลว้ 

 ** ยกเวน้ พเีรยีดทีม่วีันหยุดนักขัตฤกษ์ ตอ้งยกเลกิเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 45 วัน กอ่นเดนิทาง ** 



 

❖ ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั กอ่นวันเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

❖ ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั กอ่นวันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้

ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรียมการ

จัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก ฯลฯ 

❖ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ และ คนืค่าทัวรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

เชน่ สถานทูตปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

− กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อย่างนอ้ย 

20 วัน กอ่นออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึ่ง 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กับชว่งพีเรยีดวันที่

เดนิทาง และกระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรุณาสอบถามกับเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

− กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพีเรียดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหัก

ค่าใชจ่้ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกดิขึ้นจริงส าหรับการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่

เปลีย่นแปลง ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

เง ือ่นไขส าคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

➢ คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขีึน้ต ่า อย่างนอ้ย 20 ท่าน หากต ่ากวา่ก าหนด คณะจะ

ไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทาง

บรษัิทยนิดทีีจ่ะประสานงาน เพือ่ใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป  

➢ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรือ เลือ่นการเดนิทางไปในพีเรียดวันอืน่ต่อไป โดย

ทางบริษัทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์

มลางาน กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้

➢ กรณีทีท่่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋วรถไฟ) 

กรุณาตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยันกับเจา้หนา้ทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ามารถ

เลือ่นวันและเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟลท์บนิ หรือ เวลา

บนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กับฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศ

ยานเป็นส าคัญเท่านัน้ สิง่ส าคัญ ท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เช็คอนิกอ่นเครือ่งบนิ อย่างนอ้ย 3 

ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสียหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายที่

เกดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

➢ กรณีที่ท่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสัตว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่เป็นกรณี

พเิศษ 

➢ กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษัิท

ฯ อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง หรอืตัง้แตท่ีท่่านเริม่จองทัวร ์เพือ่ใหท้างบรษัิทประสานงานกับสาย

การบนิเพื่อจัดเตรียมล่วงหนา้ กรณีมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิ ทางบริษัทของสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บ

คา่ใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กับผูเ้ดนิทาง  

➢ กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจาก

ช าระเงินกรณีที่ท่านเดนิทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกับเจา้หนา้ทีใ่ห ้

ทราบ 

➢ กรณีทีอ่อกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

รับผดิชอบไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้าง

บรษัิทเพือ่ใชใ้นการออกบัตรโดยสาร 



 

➢ หลังจากท่านช าระค่าทัวรค์รบตามจ านวนเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียม

ตัวการเดนิทางใหท้่านอย่างนอ้ย 5 หรอื 7 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

➢ อัตราทัวรน์ี้ เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลือ่น

ไฟลท์ วัน ไป หรือ กลับส่วนใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการ

เปลีย่นแปลงกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

➢ ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนใหก้ับลูกคา้ที่ไม่รูจั้กกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน 

จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

➢ หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันกลับ  

➢ ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกต ิสี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว้ 

สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาใหเ้หมาะสม 

และ หากมสีถานทีท่่องเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวังในการเดนิ

เป็นอย่างสูง หรือ ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบนหมิะได ้แว่นกันแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะ

สวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได ้

➢ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพ

ภูมอิากาศ เหตุการทางการเมือง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้ริการของรถในแต่ละ

ประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนนี้ทางบรษัิทจะค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ หากกรณีทีจ่ าเป็น

จะตอ้งมคีา่ใชจ่้ายเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

➢ เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั ้งนี้  เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนใน

ตา่งประเทศ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่น

หนึ่งทีท่่านไม่ตอ้งการไดร้ับบรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้

ไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืคา่ใชจ่้ายไม่วา่สว่นใดสว่นหนึ่ง

ใหท้่าน เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บคา่ใชจ่้ายแบบเหมาจ่ายไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

➢ กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่ใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้

ตามมา และ จะไม่สามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ 

➢ หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง 

(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึ่ง

หายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึ่งหลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสันของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ 

ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาต

ใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดังนัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดี

อยู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท า

หนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ 

เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลหนังสือเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่บรษัิทเรียบรอ้ยแลว้ 

กรณีทีย่ังไม่แ (ตั๋วเครือ่งบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคีา่ใชจ่้าย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว

เครื่องบนิ) เรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่

โดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั ้งนี้ขึ้นอยู่กับ

กระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

➢ เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สาย

การบนิ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน 

และ สายการบนิจะพยายามทีส่ดุใหท้่านไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุ  



 

➢ ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับหอ้งพักในโรงแรมทีพั่ก เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม

แตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่(Twin/Double) และ หอ้งพัก

แบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกตา่งกัน บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กัน (ไม่ตดิกัน

เสมอไป) 

➢ กรณีทีท่่านไม่ผ่านดา่นตรวจคนออก หรือ เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางตอ่ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ่้ายใหไ้ม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้สิน้ 

➢ ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบนิมีการปรับขึน้ก่อนวัน

เดนิทาง  

➢ บริษัทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การ

ยกเลกิบนิ , การประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิ

กฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิท  

➢ บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่วา่

กรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บคา่ใชจ่้ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรม

และจ าเป็นตอ้งสง่มายังจุดหมายปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

➢ รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่

พักในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุ

ในโปรแกรม 

 

 

 


