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

 

 
 

บินด้วยสายการบิน THAI AIR ASIA (FD) : ข้ึนเครื่องท่ีสนามบินดอนเมอืง (DMK) 

FD646 DMK(กรงุเทพ) – CXR (ญาจาง) 07.55 – 10.00 
FD647 CXR(ญาจาง) – DMK(กรงุเทพ) 10.30 – 12.15 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ (สนามบินดอนเมอืง) – เมอืงญาจาง (สนามบินแคม รานห์) – เมอืงดาลดั – น ้าตก
ดาทนัลา - ตลาดดาลดั (-/L/D)                                                                       

05.00น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก
ระหวา่งประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตทูางเขา้หมายเลข 1 เคาน์เตอร ์สายการบิน THAI AIR ASIA (FD) 
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โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอิน และ 
หวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน าเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง 

07.55น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานแคม รานห ์ประเทศเวียดนาม โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA (FD) 
เทีย่วบนิที ่FD646 

10.00น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานแคม รานห ์ประเทศเวียดนามผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร รบั
กระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ย ... (เวลาทอ้งถิน่ทีเ่วยีดนาม เท่ากบัประเทศไทย) 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!!!เฝอเวียดนามอนัลือช่ือ 
 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองดาลดั (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) ซึ่งเป็นเมอืงที่ถูกกล่าวขานว่าเป็น

เมอืงแห่ง “ปารสีตะวนัออก” เมอืงแห่งดอกไม ้เมอืงแห่งดอกไมผ้ล ิเมอืงแห่งความรกั“ ท่านจะไดส้มัผสักบั
บรรยากาศอนัหนาวเยน็ เพราะเมอืงนี้อยู่บนเขาสงูถึง 1500 เมตรจากระดบัน ้าทะเล ท่านจะได้สมัผสักบั
ธรรมชาตสิวยงามชมสถาปัตยกรรมแบบทัง้สมยัเก่าและสมยัใหม่ลอ้มรอบดว้ยทวิทศัน์ เป็นหมู่บ้านทีเ่ตม็
ไปดว้ยสสีนัสวยงาม หลายหลากสเีหมอืนลกูกวาดเป็นเมอืงแห่งโรแมนตคิ 

 น าท่านเดนิทางสู่ น ้าตกดาทนัลา (DATANLA WATERFALL) อยู่ห่างจากตวัเมอืงดาลดัไปทางทศิใต้
ประมาณ 5 กโิลเมตร เป็นน ้าตกไม่ใหญ่มาก มคีวามสูง ประมาณ 20 เมตร แต่มคีวามสวยงดงามและมี
หลายชัน้ น ้าตกอายุกว่า 100 ปีแห่งนี้เตม็ไปด้วยต้นไม้สสีนัมากมาย เนื่องจากสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่
เกือ้หนุน น ้าตกดาตนัลาเป็นทีรู่จ้กักนัในชื่อ “ARROYO DE LAS HADAS (SUOI TIEN)” และทีส่ าคญัคอื 
น ้าตกดาตนัลา เป็นน ้าตกทีเ่กดิจาก ภเูขาหนิอ่อน และยงัมรีปูปัน้ชาวเผ่าทีเ่ป็นชนกลุ่มน้อยเปลอืยหน้าอก 
เป็นรูปปัน้ทีส่วยงามแปลกตานักท่องเทีย่วนิยมไปถ่ายรปูกนั ให้ท่านได้สมัผสักจิกรรมที่เป็นนิยมขอที่นี่
คอื การนัง่รถราง (ROLLER COASTER) ลงไปชมตวัน ้าตก 

 
ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านอสิระในการชอ้ปป้ิง ตลาดดาลดั เลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง ของฝาก และชมิอาหารพืน้เมอืง 
พกัท่ี KINGS DALAT HOTEL / LA SAPINETTE DALAT โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า   

วนัท่ี 2 สวนดอกไมเ้มอืงหนาว – พระราชวงัฤดรู้อนของจกัรพรรดิเบา๋ได๋ – นัง่กระเช้าไฟฟ้า – 
วดัตัก๊ลมั – วดัหลิงเฝือก – ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย - CRAZY HOUSE                               (B/L/D)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ สวนดอกไม้เมืองหนาว ดาลดัได้รบัการขนานนามใหเ้ป็นเมอืงแห่งดอกไม้ ที่นี่จงึมี
ดอกไมบ้านสะพรัง่ไปทัว่เมอืงตลอดทัง้ปี และหากต้องการทีจ่ะเหน็พรรณไม้ของดาลดักจ็ะต้องไป สวน
ดอกไม้เมอืงหนาว ที่ได้ท าการรวบรวมไวอ้ย่างมากมายทัง้ไม้ดอก ไม้ประดบั ไม้ต้น และกล้วยไม้ ที่มี
มากมาย 
น าท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัฤดูร้อนของจกัรพรรดิเบา๋ได๋ ตัง้อยู่นอกเมอืงดาลดัไปทางทศิตะวนัตก
เฉียงใตป้ระมาณ 5 กโิลเมตร พระราชวงัของกษตัรยิอ์งคส์ุดทา้ยของเวยีดนาม ใช้เวลาก่อสรา้งนานถงึ 5 
ปี โดยเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2476 ภายในตวัอาคารมีห้องภาพขของพระเจ้าเบ๋าได๋ พระมเหสี พระโอรส 
พระธดิา มหีอ้งส าหรบัทรงงานแต่บนโต๊ะส าหรบัทรงงานกลบัมโีทรศพัทว์างไวส้องเครื่อง อกีเครื่องคาดว่า
จะเป็นของเหวยีนวนัเทยีว อดตีประธานาธบิดีของเวยีดนามใต้ หลงัจากพระเจ้าเบ๋าได๋เสดจ็ออกจาก
ประเทศเวยีดนามเพื่อไปพ านักอยู่ในประเทศฝรัง่เศสเมื่อปี ค.ส. 1975 พระราชวงัแห่งนี้จงึกลายเป็นที่
พ านกัของเจา้หน้าทีพ่รรคคอมมวินิสต ์
จากนัน้น าท่าน นัง่กระเช้าไฟฟ้า ชมววิเมอืงดาลดัจากที่สงูขึน้ไปเพื่อเขา้ชม วดัตัก๊ลมั วดัพุทธในนิกาย
เซน แบบญี่ปุ่น ตัง้อยู่บนเทือกเขาเฟืองฮว่าง ภายในวดัมสีิ่งก่อสร้างที่สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ 
ทศันียภาพโดยรอบ ล้อมรอบไปด้วยดอกไม้ที่ผลดิอกบานสะพรัง่ นับได้ว่าเป็นวหิารที่นิยมและงดงาม
ที่สุดในเมืองดาลดั ด้านหลงัของวดัยงัมี ศาลาพระแก้วมรกต องค์จ าลองที่มาจากประเทศไทยมา
ประดษิฐาน ณ วดัแห่งนี้ 

 
เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ เมนูสก้ีุหม้อไฟ 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัหลิงเฝือก หรอื เจดยี ์LONG PHOC LAT ภายในอาคารมหี้องโถงกวา้งใหญ่ม ี2 
แถว ใชอุ้ปกรณ์การสรา้งส่วนใหญ่เป็นหนิโมเสค ดา้นบนเป็นรปูแกะสลกัที่มปีระวตัขิองSHAKYAMUNI
และประวตัขิอง LOTUS SUTRAS บรเิวณวดั มจีุดเด่นมากๆอกี1จุดคือ มงักรที่มขีนาดยาว 49 ม. ตวั
มงักรนี้ถูกสร้างขึน้จากขวดเบยีร์ 12,000 ขวด และปากมงักรมพีระพุทธรูปMAITREYA ประดษิฐานอยู่ 
บรเิวณด้านหน้าวดัจะมหีอสูงเจด็ชัน้สูง 37 เมตรซึ่งถือว่าเป็นหอระฆงัที่สูงที่สุดในเวยีดนาม ตวัระฆงัมี
ความสงู 4.3 เมตร กวา้ง 2.33M ซึ่งถอืวา่เป็นระฆงัทีห่นักทีสุ่ดในเวยีดนาม กน็ ้าหนักโดนรวม 8,500KG  
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นอกจากนี้ยงัมอีญัมณีเครื่องลายครามโบราณและเฟอรน์ิเจอร์ต่างๆ ถอืเป็นสถาปัตยกรรมโมเสดทีพ่เิศษ
มากของเมอืงดาลดั 

 
น าท่านเดนิทางสู่ ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย ทีเ่บ่งบานอยูเ่ตม็พืน้ที ่ซึง่ถอืวา่เป็นแหล่งท่องเทีย่วอนัดบัตน้ๆ ที่
ดงึดดูนกัท่องเทีย่วใหม้าเยีย่มชมได้เป็นอยา่งด ีให้ท่านเพลดิเพลนิกบัการเกบ็ภาพความประทบัใจ ตาม
อธัยาศยั  
น าท่านเดนิทางสู่ CRAZY HOUSE บ้านหน้าตาแปลกประหลาด โดยศลิปินชาวเวยีดนาม ซึ่งมชีื่อเสียง
โด่งดงั ใหท้่านได้เพลดิเพลนิกบัการถ่ายรูป และเดนิตามทางจากบนัไดด้านล่าง จนขึน้ไปบนหลงัคาได้
เลย ภายด้านใน มเีกสเฮา้ส์เลก็ๆไม่กีห่้อง ส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาต ิที่นิยมมาพกัอาศยัอยู ่และยงัมี
รา้นกาแฟ เบเกอรี ่ใหท้่านไดน้ัง่พกั ดื่มกาแฟอกีดว้ย 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ ชิมไวน์แดง DALAT 
พกัท่ี KINGS DALAT HOTEL / LA SAPINETTE DALAT โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า   

วนัท่ี 3 
เมอืงญาจาง – วดัลองเซิน – ปราสาทโพนคร – VINPEARL LAND – ตลาดไนท์มารเ์กต็          

                                                                                                                                        (B/L/-)                                                                                                                                                                                                                                                     
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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น าท่านเดนิทางสู่ เมืองญาจาง เป็นเมอืงชายฝัง่ทะเลมชีายหาดอนัสวยงาม เป็นทีท่่องเที่ยวส าคญัของ
เวยีดนาม และเป็นศนูยก์ลางการเมอืง เศรษฐกจิ วฒันธรรม และเทคโนโลย ีญาจางมสีภาพภมูอิากาศที่ดี
และสามารถท่องเทีย่วได้เกอืบทัง้ปี และในด้านประวตัศิาสตร์เมอืงนี้เคยเป็นส่วนของอาณาจกัรจามปา 
ซึง่มหีลกัฐานเป็นปราสาทหนิแบบจามทีห่ลงเหลอือยู ่
น าท่านเดนิทางสู่ วดัลองเซินพุทธมหายานเพยีงแห่งเดยีวทีเ่คารพศรทัธาของของชาวเมอืงญาจางมาก
ทีสุ่ด ท าเลทีต่ ัง้อยูบ่นเนินเขามงักรของเมอืงญาจาง ทีว่ดัลองเซนิมพีระพุทธหนิอ่อนองคใ์หญ่โดดเด่นบน
ยอดเขาเมอืงญาจางมองเหน็แต่ไกล 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!!!เซนบฟุเฟ่ตน์านาชาติ 
น าท่านเดนิทางสู่ ปราสาทโพนคร เป็นโบราณสถานในจงัหวดัญาจาง ภาคกลางของประเทศเวยีดนาม
สรา้งดว้ยศลิปะจามโบราณในสมยัศตวรรษที ่4 เพื่อใชเ้ป็นศาสนสถาน 

 16.00 น.  น าท่านเดนิทางสู่ VINPEARL LAND โดยนัง่กระเชา้ขา้มทะเล (กระเชา้ขา้มทะเลยาวที่สุดในโลก) อสิระ
ให้ท่านได้สนุกสนานกบัเครื่องเล่นในสวนสนุกทีท่นัสมยัที่สุดของประเทศเวยีดนาม (รวมค่ากระเช้าและ
เครื่องเล่นในสวนสนุก)  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
หลงัจากนัน้น าท่านเดนิชอ้ปป้ิงที ่ตลาดไนท์มารเ์กต็ เมอืงญาจาง ก่อนเขา้สู่โรงแรมทีพ่กั 

พกัท่ี          HAPPY LIGHT NHA TRANG / CHAN-VIEN DONG NHA TRANG โรงแรมระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า 
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วนัท่ี 4 เมอืงญาจาง (สนามบินแคม รานห์) – กรงุเทพฯ (สนามบินดอนเมอืง)               (B/L/-)                                                                                                                                                                                                                                                     
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานแคม รานห์ ประเทศเวียดนาม เพื่อเดนิทางกลบัสู่ 
กรงุเทพฯ ประเทศไทย 

10.30น. ออกเดนิทางกลบัสู่ กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA เทีย่วบนิที ่FD647                               
12.15น.     เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ......พรอ้มความประทบัใจ 
 

** หากลูกค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุา

สอบถามเจ้าหน้าของบริษทั ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ ** 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ ห้อง
ละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายุไม่เกิน 
12 ปี) 

อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายุไม่เกิน 
12 ปี) 

อตัราท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 

อตัรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋
เครื่องบิน
อตัรา  
ท่านละ 

เดือน สิงหาคม 

16 – 19 สิงหาคม 2562 12,999 12,999 12,999 2,500 6,900 

เดือน กนัยายน 
06 – 09 กนัยายน 2562 12,999 12,999 12,999 2,500 6,900 

13 - 16 กนัยายน 2562 12,999 12,999 12,999 2,500 6,900 

20 – 23 กนัยายน 2562 12,999 12,999 12,999 2,500 6,900 

27 – 30 กนัยายน 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 ตลุาคม 2562 12,999 12,999 12,999 2,500 6,900 

06 – 09 ตลุาคม 2562 12,999 12,999 12,999 2,500 6,900 

11 – 14 ตลุาคม 2562 13,999 13,999 13,999 2,500 6,900 
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13 – 16 ตลุาคม 2562 13,999 13,999 13,999 2,500 6,900 

18 – 21 ตลุาคม 2562 12,999 12,999 12,999 2,500 6,900 

20 – 23 ตลุาคม 2562 13,999 13,999 13,999 2,500 6,900 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,200 บาท ต่อ 

ทริป ต่อ ลกูค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ทัง้น้ีท่าน

สามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิใน

การเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 
 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ  3,900 บาท **  

(ไม่มีท่ีนัง่บนเครื่องบิน และไม่มีเตียง)   

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี

สนามบนิและค่าภาษนี ้ามนัทุกแหง่ กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่วา่เทีย่วใด 

เทีย่วหนึ่ง  กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้่ายการจองทวัรแ์บบ ไมใ่ช่ตัว๋เครื่องบนิ ตามที่

ตามทีต่ารางอตัราค่าบรกิารระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ สายการบนิ THAI AIR ASIA อนุญาตให ้  

  โหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้

น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตาม

เงื่อนไขของสายการบนิ) ** 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสงูสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข

ตามกรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการน้ี ไมร่วม 
× ค่าใช้จ่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบาร์

ในหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 
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× ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,200 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกค้า ผู้

เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทัง้นี้ท่านสามารถให้

มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็

ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนกัเกนิกวา่ที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได้ ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสาย

การบนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน 
- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พร้อมช าระเงนิมดัจ าครัง้ที ่1 ท่านละ 5,000 บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอยา่งเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 
น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวาม
ประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึวา่ กรณีทีม่ ีควิรอ (WAITING 
LIST) ก็จะให้สิทธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากัด  ยกเว้น
โปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จ านวน เท่านัน้  

- กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ทีบ่รษิทั
ก าหนด ทางบรษิทัจะถือวา่ท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้่านใด
ไม่วา่ส่วนในส่วนหนึ่งกต็าม 

- กรณีลูกค้าท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถึง 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% 

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 - ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
 ** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 
     - ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

- ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระมาแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ 
ทางบริษทัจะหกัค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจดัการน าเที่ยวให้แก่
นกัท่องเทีย่ว เช่น การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 
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 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัผิดชอบ และ คืนค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น 
สถานทตูปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผู้เดนิทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตอ้งแจ้งใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อน
ออกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์
ในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละ
คณะ เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่วา่กรณีใดๆ
ทัง้สิน้ 

 

เงื่อนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขีึน้ต ่า อยา่งน้อย 20 ท่าน หากต ่ากวา่ก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยนิดีที่จะ

ประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่น ต่อไป โดยทางบรษิทัฯ 

จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได ้

 กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณา

ตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้  

 กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่ง

น้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทวัร์ เพื่อให้ทางบริษทัประสานงานกบัสายการบนิ เพื่อ

จดัเตรียมล่วงหน้า กรณีมีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิด

ขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณี

ทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

 กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่

วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนนิการสง่ส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออก

บตัรโดยสาร 
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 หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทาง

ใหท้่านอยา่งน้อย 5 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัร์นี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระ

ค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 เนื่องจากการเดนิทางท่องเที่ยวในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท่่านไม่ตอ้งการไดร้บั

บรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเที่ยวใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใช้จ่ายไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบรษิัทได้ท าการจองและถูก

เกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

 กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ 

จะไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพยีงเลก็น้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิ้น 

ทางสายการบนิ หรอื เจ้าหน้าทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดงันัน้

กรุณาตรวจสอบ และ ดแูล หนงัสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา 

 กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ให้เดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้สิน้ 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , 

การประทว้ง , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงั

จุดหมายปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  


