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CXR01 เวียดนาม ดาลัด ญาจาง (4D3N)
สายการบิน THAI AIR ASIA (FD)

บินด้วยสายการบิน THAI AIR ASIA (FD) : ขึน้ เครือ่ งที่สนามบินดอนเมือง (DMK)
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FD646
FD647

DMK(กรุงเทพ) – CXR (ญาจาง)
CXR(ญาจาง) – DMK(กรุงเทพ)

07.55 – 10.00
10.30 – 12.15

**โหลดกระเป๋ าสัมภาระโดยน้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิน้ ) และ ถือขึน้ เครือ่ งบินได้น้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **
ิ
ิ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบนดอนเมือง) – เมืองญาจาง (สนามบนแคม รานห์) – เมืองดาลัด – น้าตก
ดาทันลา - ตลาดดาลัด (-/L/D)
05.00น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ ดยสารขาออก
ระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตูทางเข้าหมายเลข 1 เคาน์เตอร์ สายการบิน THAI AIR ASIA (FD)
โดยมีเ จ้าหน้ าที่ข องบริษัท ฯ คอยให้การต้อนรับ อานวยความสะดวกตลอดขัน้ ตอนการเช็คอิน และ
หัวหน้าทัวร์ให้คาแนะนาเพือ่ เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

07.55น.

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานแคม รานห์ ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน THAI AIR ASIA (FD)
เทีย่ วบินที่ FD646

10.00น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานแคม รานห์ ประเทศเวียดนามผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับ
กระเป๋ าสัมภาระเรียบร้อย ... (เวลาท้องถิน่ ทีเ่ วียดนาม เท่ากับประเทศไทย)
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!!เฝอเวียดนามอันลือชื่อ
นาท่านเดินทางสู่ เมืองดาลัด (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง)
่
ซึ่งเป็ นเมืองที่ถูกกล่าวขานว่าเป็ น
เมืองแห่ง “ปารีสตะวันออก” เมืองแห่งดอกไม้ เมืองแห่งดอกไม้ผลิ เมืองแห่งความรัก“ ท่านจะได้สมั ผัสกับ
บรรยากาศอันหนาวเย็น เพราะเมืองนี้อยู่บนเขาสูงถึง 1500 เมตรจากระดับน้ าทะเล ท่านจะได้สมั ผัสกับ
ธรรมชาติสวยงามชมสถาปั ตยกรรมแบบทัง้ สมัยเก่าและสมัยใหม่ลอ้ มรอบด้วยทิวทัศน์ เป็ นหมูบ่ า้ นทีเ่ ต็ม
ไปด้วยสีสนั สวยงาม หลายหลากสีเหมือนลูกกวาดเป็ นเมืองแห่งโรแมนติค
นาท่านเดินทางสู่ น้ าตกดาทันลา (DATANLA WATERFALL) อยู่ห่างจากตัวเมืองดาลัดไปทางทิศใต้
ประมาณ 5 กิโลเมตร เป็ นน้ าตกไม่ใหญ่มาก มีความสูง ประมาณ 20 เมตร แต่มคี วามสวยงดงามและมี
หลายชัน้ น้ าตกอายุกว่า 100 ปี แห่งนี้เต็มไปด้วยต้นไม้สสี นั มากมาย เนื่องจากสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่
เกือ้ หนุน น้าตกดาตันลาเป็ นทีร่ จู้ กั กันในชื่อ “ARROYO DE LAS HADAS (SUOI TIEN)” และทีส่ าคัญคือ
น้าตกดาตันลา เป็ นน้าตกทีเ่ กิดจาก ภูเขาหินอ่อน และยังมีรปู ปั น้ ชาวเผ่าทีเ่ ป็ นชนกลุ่มน้อยเปลือยหน้าอก
เป็ นรูปปั ้นทีส่ วยงามแปลกตานักท่องเทีย่ วนิยมไปถ่ายรูปกัน ให้ท่านได้สมั ผัสกิจกรรมทีเ่ ป็ นนิยมขอทีน่ ่ี
คือ การนังรถราง
่
(ROLLER COASTER) ลงไปชมตัวน้าตก

เที่ยง
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คา่
พักที่

บริ การอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านอิสระในการช้อปปิ้ ง ตลาดดาลัด เลือกซือ้ สินค้าพืน้ เมือง ของฝาก และชิมอาหารพืน้ เมือง
KINGS DALAT HOTEL / LA SAPINETTE DALAT โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

ิ
วันที่ 2 สวนดอกไม้เมืองหนาว – พระราชวังฤดูรอ้ นของจักรพรรดเบ๋าได๋ – นัง่ กระเช้าไฟฟ้ า –
วัดตักลั
๊ ม – วัดหลิงเฝื อก – ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย - CRAZY HOUSE
(B/L/D)
เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้เมืองหนาว ดาลัดได้รบั การขนานนามให้เป็ นเมืองแห่งดอกไม้ ที่น่ีจงึ มี
ดอกไม้บานสะพรังไปทั
่ วเมื
่ องตลอดทัง้ ปี และหากต้องการที่จะเห็นพรรณไม้ของดาลัดก็จะต้องไป สวน
ดอกไม้เมืองหนาว ที่ได้ทาการรวบรวมไว้อย่างมากมายทัง้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ต้น และกล้วยไม้ ที่มี
มากมาย
นาท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ เบ๋าได๋ ตัง้ อยู่นอกเมืองดาลัดไปทางทิศตะวันตก
เฉียงใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร พระราชวังของกษัตริยอ์ งค์สุดท้ายของเวียดนาม ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 5
ปี โดยเริม่ ต้นในปี พ.ศ. 2476 ภายในตัวอาคารมีห้องภาพขของพระเจ้าเบ๋าได๋ พระมเหสี พระโอรส
พระธิดา มีหอ้ งสาหรับทรงงานแต่บนโต๊ะสาหรับทรงงานกลับมีโทรศัพท์วางไว้สองเครื่อง อีกเครือ่ งคาดว่า
จะเป็ นของเหวียนวันเทียว อดีตประธานาธิบดีของเวียดนามใต้ หลังจากพระเจ้าเบ๋าได๋เสด็จออกจาก
ประเทศเวียดนามเพื่อไปพานักอยู่ในประเทศฝรังเศสเมื
่
่อปี ค.ส. 1975 พระราชวังแห่งนี้จงึ กลายเป็ นที่
พานักของเจ้าหน้าทีพ่ รรคคอมมิวนิสต์
จากนัน้ นาท่าน นัง่ กระเช้าไฟฟ้ า ชมวิวเมืองดาลัดจากทีส่ งู ขึน้ ไปเพื่อเข้าชม วัดตักลั
๊ ม วัดพุทธในนิกาย
เซน แบบญี่ป่ ุน ตัง้ อยู่บนเทือกเขาเฟื องฮว่าง ภายในวัดมีสงิ่ ก่อสร้างที่สวยงาม สะอาด เป็ นระเบียบ
ทัศนียภาพโดยรอบ ล้อมรอบไปด้วยดอกไม้ท่ผี ลิดอกบานสะพรัง่ นับได้ว่าเป็ นวิหารที่นิยมและงดงาม
ที่สุ ด ในเมือ งดาลัด ด้า นหลัง ของวัด ยัง มี ศาลาพระแก้ว มรกต องค์ จ าลองที่ม าจากประเทศไทยมา
ประดิษฐาน ณ วัดแห่งนี้
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เที่ยง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิ เศษ เมนูสกุ ี้หม้อไฟ
นาท่านเดินทางสู่ วัดหลิ งเฝื อก หรือ เจดีย์ LONG PHOC LAT ภายในอาคารมีหอ้ งโถงกว้างใหญ่มี 2
แถว ใช้อุปกรณ์การสร้างส่วนใหญ่เป็ นหินโมเสค ด้านบนเป็ นรูปแกะสลักทีม่ ปี ระวัตขิ องSHAKYAMUNI
และประวัตขิ อง LOTUS SUTRAS บริเวณวัด มีจุดเด่นมากๆอีก1จุดคือ มังกรที่มขี นาดยาว 49 ม. ตัว
มังกรนี้ถูกสร้างขึน้ จากขวดเบียร์ 12,000 ขวด และปากมังกรมีพระพุทธรูป MAITREYA ประดิษฐานอยู่
บริเวณด้านหน้าวัดจะมีหอสูงเจ็ดชัน้ สูง 37 เมตรซึ่งถือว่าเป็ นหอระฆังที่สูงทีส่ ุดในเวียดนาม ตัวระฆังมี
ความสูง 4.3 เมตร กว้าง 2.33M ซึง่ ถือว่าเป็ นระฆังทีห่ นักทีส่ ุดในเวียดนาม ก็น้ าหนักโดนรวม 8,500KG
นอกจากนี้ยงั มีอญ
ั มณีเครื่องลายครามโบราณและเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ถือเป็ นสถาปั ตยกรรมโมเสดทีพ่ เิ ศษ
มากของเมืองดาลัด

นาท่านเดินทางสู่ ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย ทีเ่ บ่งบานอยูเ่ ต็มพืน้ ที่ ซึง่ ถือว่าเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วอันดับต้นๆ ที่
ดึงดูดนักท่องเทีย่ วให้มาเยีย่ มชมได้เป็ นอย่างดี ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเก็บภาพความประทับใจ ตาม
อัธยาศัย
นาท่านเดินทางสู่ CRAZY HOUSE บ้านหน้าตาแปลกประหลาด โดยศิลปิ นชาวเวียดนาม ซึ่งมีช่อื เสียง
โด่งดัง ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูป และเดินตามทางจากบันไดด้านล่าง จนขึน้ ไปบนหลังคาได้
เลย ภายด้านใน มีเกสเฮ้าส์เล็กๆไม่ก่หี อ้ ง ส่วนใหญ่จะเป็ นชาวต่างชาติ ทีน่ ิยมมาพักอาศัยอยู่ และยังมี
ร้านกาแฟ เบเกอรี่ ให้ทา่ นได้นงพั
ั ่ ก ดื่มกาแฟอีกด้วย
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คา่
พักที่

วันที่ 3
เช้า

เที่ยง

บริ การอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร พิ เศษ ชิ มไวน์ แดง DALAT
KINGS DALAT HOTEL / LA SAPINETTE DALAT โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

เมืองญาจาง – วัดลองเซิน – ปราสาทโพนคร – VINPEARL LAND – ตลาดไนท์มาร์เก็ต
(B/L/-)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองญาจาง เป็ นเมืองชายฝั ง่ ทะเลมีชายหาดอันสวยงาม เป็ นทีท่ ่องเทีย่ วสาคัญของ
เวียดนาม และเป็ นศูนย์กลางการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ญาจางมีสภาพภูมอิ ากาศทีด่ ี
และสามารถท่องเทีย่ วได้เกือบทัง้ ปี และในด้านประวัตศิ าสตร์เมืองนี้เคยเป็ นส่วนของอาณาจักรจามปา ซึง่
มีหลักฐานเป็ นปราสาทหินแบบจามทีห่ ลงเหลืออยู่

นาท่านเดินทางสู่ วัดลองเซิ นพุทธมหายานเพียงแห่งเดียวทีเ่ คารพศรัทธาของของชาวเมืองญาจางมาก
ทีส่ ุด ทาเลทีต่ งั ้ อยูบ่ นเนินเขามังกรของเมืองญาจาง ทีว่ ดั ลองเซินมีพระพุทธหินอ่อนองค์ใหญ่โดดเด่นบน
ยอดเขาเมืองญาจางมองเห็นแต่ไกล
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!!เซนบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ
นาท่านเดินทางสู่ ปราสาทโพนคร เป็ นโบราณสถานในจังหวัดญาจาง ภาคกลางของประเทศเวียดนาม
สร้างด้วยศิลปะจามโบราณในสมัยศตวรรษที่ 4 เพือ่ ใช้เป็ นศาสนสถาน
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16.00 น.

คา่
พักที่

นาท่านเดินทางสู่ VINPEARL LAND โดยนัง่ กระเช้าข้ามทะเล (กระเช้าข้ามทะเลยาวทีส่ ุดในโลก) อิสระ
ให้ท่านได้สนุ กสนานกับเครื่องเล่นในสวนสนุ กทีท่ นั สมัยทีส่ ุดของประเทศเวียดนาม (รวมค่ากระเช้าและ
เครือ่ งเล่นในสวนสนุก)

บริ การอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
หลังจากนัน้ นาท่านเดินช้อปปิ้ งที่ ตลาดไนท์มาร์เก็ต เมืองญาจาง ก่อนเข้าสูโ่ รงแรมทีพ่ กั
HAPPY LIGHT NHA TRANG / CHAN-VIEN DONG NHA TRANG โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 4 เมืองญาจาง (สนามบินแคม รานห์) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
เช้า

10.30น.
12.15น.

(B/L/-)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานแคม รานห์ ประเทศเวียดนาม เพื่อเดินทางกลับสู่
กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIR ASIA เทีย่ วบินที่ FD647
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ......พร้อมความประทับใจ

** หากลูกค้าท่านใดที่จาเป็ นต้องออกตั ๋วภายใน (ตั ๋วเครือ่ งบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามเจ้าหน้ าของบริษทั ทุกครังก่
้ อนทาการออกตั ๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยน
ไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้ง
ให้บริษทั ฯทราบในวันจองทัวร์ทงั ้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของตัวท่านเอง **

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ พักเดี่ยว
ผูใ้ หญ่ ห้อง 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
ไม่ใช้ต ั ๋ว
ิ
่
เด็กไม่มีเตียง
เพม
ละ
เด็กมีเตียง
เครื่องบิน
อัตรา ห้องละ
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2-3 ท่าน (เด็กอายุไม่เกิน (เด็กอายุไม่เกิน
อัตราท่านละ
12 ปี )
12 ปี )
อัตราท่านละ อัตราท่านละ
เดือน สิงหาคม
สิงหาคม 2562
11 – 14 สิงหาคม 2562
16 – 19 สิงหาคม 2562
23 - 26 สิงหาคม 2562
09 - 12

อัตรา
ท่านละ

13,999

13,999

13,999

2,500

6,900

13,999

13,999

13,999

2,500

6,900

12,999

12,999

12,999

2,500

6,900

12,999

12,999

12,999

2,500

6,900

เดือน กันยายน
06 – 09 ก ันยายน 2562

12,999

12,999

12,999

2,500

6,900

13 - 16 ก ันยายน 2562

12,999

12,999

12,999

2,500

6,900

20 – 23 ก ันยายน 2562

12,999

12,999

12,999

2,500

6,900

27 – 30 ก ันยายน 2562

12,999

12,999

12,999

2,500

6,900

29 ก.ย. – 02 ต.ค. 2562

11,999

11,999

11,999

2,500

6,900

เดือน ตุลาคม
04 – 07 ตุลาคม 2562

12,999

12,999

12,999

2,500

6,900

06 – 09 ตุลาคม 2562

12,999

12,999

12,999

2,500

6,900

11 – 14 ตุลาคม 2562

13,999

13,999

13,999

2,500

6,900

13 – 16 ตุลาคม 2562

13,999

13,999

13,999

2,500

6,900

18 – 21 ตุลาคม 2562

12,999

12,999

12,999

2,500

6,900

20 – 23 ตุลาคม 2562

13,999

13,999

13,999

2,500

6,900

** อัตรานี้ ยงั ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนี ยม 1,500
บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทาง
กลับ (INFANT) ทัง้ นี้ ท่านสามารถให้มากกว่านี้ ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน
โดยส่วนนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธ์ ิ ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน **
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** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ท่านละ 3,900 บาท **
(ไม่มีที่นัง่ บนเครือ่ งบิน และไม่มีเตียง)
อัตรานี้ เฉพาะนักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ
ทางบริษทั ขอสงวนสิทธ์ ิ เรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมเพิ่มจากราคาทัวร์ ท่านละ 100 USD. (เป็ นเงินไทย
ประมาณ 3,200 บาท)
อัตราค่าบริการนี้ รวม
✓ ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่ งบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีน้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้ งการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร ไม่วา่ เทีย่ วใด
เทีย่ วหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ต ั ๋วเครือ่ งบิน ตามที่
ตามทีต่ ารางอัตราค่าบริการระบุ
✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน สายการบิน THAI AIR ASIA อนุญาตให้
โหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน โดยมีน้าหนักไม่เกิ น 20 ก.ก. (1 ชิ้ น) และ ถือขึน้ เครื่องบินได้
น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก. (ไม่จากัดจานวนชิน้ แต่ทงั ้ นี้เจ้าหน้าทีจ่ ะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตาม
เงือ่ นไขของสายการบิน) **
✓ 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 (เงือ่ นไข
ตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์
ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ ม่ได้ระบุในรายการ
× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,200 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้
เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทัง้ นี้ท่านสามารถให้
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มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บ
ก่อนเดินทางทุกท่าน ทีส่ นามบิน ในวันเช็คอิน
× ค่าธรรมเนียมในกรณีทก่ี ระเป๋ าสัมภาระทีม่ นี ้ าหนักเกินกว่าทีส่ ายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
× ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่ บนเครื่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สาย
การบิน 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 ่าย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั

เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิน
- กรุณาทาการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมชาระเงินมัดจาครัง้ ที่ 1 ท่านละ 5,000 บาท
หลังจากส่งเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00
น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัตทิ นั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาที่กาหนด และหากท่านมีความ
ประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่ นันหมายถึ
่
งว่า กรณีทม่ี ีควิ รอ (WAITING
LIST) ก็จ ะให้สิท ธิไ์ ปตามระบบ ตามล าดับ เนื่ อ งจากทุ ก พีเ รีย ด เรามีท่ีนัง่ ราคาพิเ ศษจ านวนจ ากัด ยกเว้น
โปรแกรมราคาพิ เศษ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่าบริ การ เต็มจานวน เท่านัน้
- กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่า นไม่ชาระภายในระยะเวลาทีท่ บ่ี ริษทั
กาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจาให้ท่านใด
ไม่วา่ ส่วนในส่วนหนึ่งก็ตาม
- กรณีลูกค้าทาการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถงึ 15 วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจานวน 100%

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง
- 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
ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนาเที่ยวให้แก่
นักท่องเทีย่ ว เช่น การสารองทีน่ งตั
ั ่ ๋วเครือ่ งบิน การจองทีพ่ กั ฯลฯ
• ทางบริษัท ขอสงวนสิท ธิไ์ ม่ร บั ผิด ชอบ และ คืน ค่า ทัว ร์ส่ว นใดส่ว นหนึ่ ง ให้ท่า นได้ไ ม่ว่า กรณีใ ดๆทัง้ สิ้น เช่น
สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
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- กรณีตอ้ งการเปลีย่ นแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลีย่ นชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อน
ออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าทีอ่ อกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์
ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ช่วงพีเรียดวันทีเ่ ดินทาง และกระบวนการของแต่ละ
คณะ เป็ นสาคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- กรณีต้องการเปลีย่ นแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการหักค่าใช้จ่ายการ
ดาเนินการต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริงสาหรับการดาเนินการจองครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้ สิน้

เงื่อนไขสาคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง
• คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจาเป็ นต้องมีขน้ึ ต่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต่ากว่ากาหนด คณะจะไม่สามารถ
เดิน ทางได้ หากผู้เ ดิน ทางทุ ก ท่านยิน ดีท่ีจ ะชาระค่า บริก ารเพิ่ม เพื่อ ให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัท ยินดีท่ีจะ
ประสานงาน เพือ่ ให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
• ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษทั ฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่ ว งหน้ าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ ร์มลางาน กรุณาติด ต่ อ
เจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
• กรณีท่ที ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณา
ติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ ามารถเลื่อนวันและเวลา
เดินทางได้ เพราะมีบางกรณีท่สี ายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ฤดูกาล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญเท่านัน้ สิง่ สาคัญ ท่าน
จาเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัวโมง
่
โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆ
บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
• กรณีทท่ี า่ นเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
• กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่าง
น้ อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ท่ที ่านเริม่ จองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบิน เพื่อ
จัดเตรียมล่วงหน้า กรณีมคี ่าใช้จ่ายเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิด
ขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
• กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ ดินทาง พร้อมสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าทีห่ ลังจากชาระเงินกรณี
ทีท่ า่ นเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคูน่ อนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
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• กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการรับผิดชอบไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออก
บัตรโดยสาร
• หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทาง
ให้ทา่ นอย่างน้อย 5 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
• อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป
หรือ กลับส่วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
• ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี า่ นเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระ
ค่าห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
• หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
• ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สีโ่ มงเย็นก็จะเริม่ มืดแล้ว สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
ต่างๆ จะปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานทีท่ ่องเทีย่ ว
กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ตอ้ งใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าทีส่ ามารถเดิน
บนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมือ่ แสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทาให้ระคายเคืองตาได้
• ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์เปลีย่ นแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการ
ทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนี้ทาง
บริษทั จะคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หากกรณีท่จี าเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษทั จะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า
• เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครัง้ นี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทาง
บริษทั จึงขอสงวนสิทธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท่ ่านไม่ตอ้ งการได้รบั
บริการ หากระหว่างเดินทาง สถานทีท่ ่องเทีย่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษทั ได้ทาการจองและถูก
เก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว
• กรณีทท่ี ่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามมา และ
จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท่ี า่ นชาระเรียบร้อยแล้วไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง
• หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีส่ ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
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(พาสปอร์ต) ของท่านชารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปี ยกน้ า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้ น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าทีด่ ่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิ ์ไม่อนุ ญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน้
กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยูใ่ นสภาพดีอยูต่ ลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชารุด กรุณา
ติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทาหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ
ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษทั เร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่ง
เอกสารมาทีบ่ ริษทั เรียบร้อยแล้ว กรณีทย่ี งั ไม่แ (ตั ๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถเปลีย่ นแปลงได้ไ ม่มคี ่าใช้จ่าย แต่หาก
ออกบัตรโดยสาร (ตั ๋วเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง
ทัง้ หมด ซึ่ง โดยส่ว นใหญ่ ต ั ๋วเครื่อ งบิน แบบกรุ๊ป จะออกก่ อ นออกเดิน ทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้ นี้ ข้นึ อยู่ก ับ
กระบวนการและขัน้ ตอนของแต่ละคณะ
• เกีย่ วกับทีน่ งั ่ บนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการเลือกทีน่ ัง่ บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะ
พยายามทีส่ ดุ ให้ทา่ นได้นงด้
ั ่ วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ดุ
• ข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับห้องพักในโรงแรมทีพ่ กั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน
จึง อาจท าให้ห้อ งพัก แบบห้อ งพัก เดี่ย ว (SINGLE) และห้อ งคู่ (TWIN/DOUBLE) และ ห้อ งพัก แบบ 3 ท่ า น
(TRIPLE) จะแตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้ กัน (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
• กรณีท่ที ่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการคืนค่าใช้จา่ ยให้ไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้ สิน้
• ขอสงวนสิทธิ ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
• บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน ,
การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึง่ อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษทั
• บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็
ตาม และ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายัง
จุดหมายปลายทางตามทีท่ า่ นต้องการ
• รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้ หนึ่ ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม

