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DLI02 ดาลดั ญาจาง BY VZ (4D3N) 

สายการบิน THAI VIETJET AIR (VZ) 

 



UPDATE 11/01/2020 

บินด้วยสายการบิน THAI VIETJET AIR (VZ) : ขึน้เคร่ืองที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 

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

VZ 941 DLI(ดาลดั) – BKK(กรุงเทพ) 13.35 – 15.20 
**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน า้หนักไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้น า้หนักไม่เกนิ  7 ก.ก. ** 

DAY 1 
 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ ) – เมืองดาลดั  (สนามบินดาลดั ) – เมืองญาจาง – 
VINPEARL LAND (-/L/D) 
08.00  พร้อมกนัที่สนามบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช้ัน 4 เคา น์เตอร์สายการบิน VIETJET AIR  

เจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน  

11.10   เหินฟ้าสู่ เมืองดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบิน VIETJET AIR  เทีย่วบินที ่VZ 940 

12.55 เดินทางถึง ท่าอากาศยานเลยีงเคือง LIEN KHUONG เมืองดาลดัประเทศเวยีดนาม  รับกระเป๋า
สมัภาระ  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษเฝอเวียดนามอันลือช่ือ!!! 

หลงัจากผา่นขั้นตอนตรวจคนเขา้เมืองจากนั้นเดินทางออกจาก เมืองดาลดั  เดินทางสู่ เมืองญางจาง  เมือง
ติดทะเลที่ยงัคงความอุดมสมบูรณ์ในเร่ืองของทรัพยากรทางทะเล ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง 

น าท่านเดินทางสู่ VINPEARL LAND โดยนัง่กระเชา้ขา้มทะเล (กระเชา้ขา้มทะเลยาวที่สุดในโลก ) ชม

บรรยากาศพระอาทิตยต์กและ ชมโชว์น า้พ ุประกอบแสงสีเสียงภายในสวนสนุก (รวมค่ากระเชา้และเคร่ือง
เล่นในสวนสนุก) 
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  ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ VINPEARL DISCOVERY  NHA TRANG โรงแรมระดับ 5 ดาว 

CABLE CAR 

MUSIC WATERFALL 
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DAY 2 
VINPEARL LAND – โบสถ์หินญาจาง – วดัลองเซิน – ปราสาทโพนคร – DAM 
MARKET (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ VINPEARL LAND อสิระใหท้่านไดส้นุกสนานกบัเครื่องเล่นในสวนสนุกทีท่นัสมยั

ทีสุ่ดของประเทศเวยีดนาม(รวมค่าเคร่ืองเล่นในสวนสนุก) 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นเดินทางสู่ โบสถ์หินญาจาง โบสถภู์เขาหินแห่งน้ีมีอายยุาวนานกวา่ 80 ปีมาแลว้โบสถแ์ห่งน้ีตั้งอยู่
บนความสูง12 เมตร ศูนยก์ลางแห่งนครญาจาง โบสถหิ์นญาจางแห่งน้ีเรียกไดว้า่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่
ดึงดูดนกัท่องเที่ยว และยงัเป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์หลายๆเร่ืองอีกดว้ย โบถภู์เขาแห่งน้ีไดน้ าเอาสไตล์
ของสถาปัตยกรรมโบถ ์ Gotic มาสามส่วน ดา้นล่างเป็นประตู ตรงกลางเป็นหนา้ต่างขนา ดใหญ่ที่มีการ
ประดบัประดาดว้ยกระจกหลากสีและลวดลายของดอกกุหลาบ ดา้นบนเป็นทางเดินและหอระฆงัสองหลงั 

VINPEARL LAND 



UPDATE 11/01/2020 

เอกลกัษณ์ที่ส าคญัของโบถแ์ห่งน้ีคือส่วนของระฆงัส าริดไดแ้ขวนไวบ้นตวัหอระฆงั น้ีเป็น บรรดาระฆงัที่มี
ซ้ือเสียงของ Bourdon Carillond ของฝร่ังเศสที่สร้างขึ้น  น าท่านเดินทางสู่ วดัลองเซิน  พทุธมหายานเพยีง
แห่งเดียวที่เคารพศรัทธาของของชาวเมืองญาจางมากที่สุด ท าเลที่ตั้งอยูบ่นเนินเขามงักรของเมืองญาจาง ที่
วดัลองเซินมีพระพทุธหินอ่อนองคใ์หญ่โดดเด่นบนยอดเขาเมืองญาจางมองเห็นแต่ไกล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

น าท่านเดินทางสู่ ปราสาทโพนคร เป็นโบราณสถานในจงัหวดัญาจาง ภาคกลางของประเทศเวยีดนาม
สร้างดว้ยศิลปะจามโบราณในสมยัศตวรรษที่ 4 เพือ่ใชเ้ป็นศาสนสถาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  จากนั้นอิสระใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือของฝาก ณ  DAM MARKET 

LONG SON PAGODA 

PONAGAR TOWER 
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  ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ GALIOT NHA TRANG   โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า   

DAY 3 
 เมืองดาลดั – น า้ตกดาลนัทา -  ROLLER COASTER – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – 
วดัตัก๊ลั้ม – พระราชวงับ๋าวได๋ - CRAZY HOUSE - ตลาดราตรีดาลดั (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ น า้ตกดาทนัลา  (DATANLA WATERFALL) อยูห่่างจากตวัเมืองดาลดัไปทางทิศ
ใตป้ระมาณ 5 กิโลเมตร เป็นน ้ าตกไม่ใหญ่มาก มีความสูง ประมาณ 20 เมตร แต่มีความสวยงดงามและมี
หลายชั้น น ้ าตกอายกุวา่ 100 แห่งน้ีเตม็ไปดว้ยตน้ไมสี้สนัมากมาย เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มต่างๆ ที่เก้ือหนุน 
น ้ าตกดาตนัลาเป็นที่รู้จกักนัในช่ือ “ARROYO DE LAS HADAS (SUOI TIEN)” และที่ส าคญัคือ น ้ าตกดา
ตนัลา เป็นน ้ าตกที่เกิดจาก ภูเขาหินอ่อน และยงัมีรูปป้ันชาวเผา่ที่เป็นชนกลุ่มนอ้ยเปลือยหนา้อก เป็นรูปป้ัน

ที่สวยงามแปลกตานกัท่องเที่ ยวนิยมไปถ่ายรูปกนั ใหท้่านไดส้มัผสักิจกรรมที่เป็นนิยมขอที่น่ีคือ การน่ัง
รถราง (ROLLER COASTER) ลงไปชมตวัน ้ าตก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ROLLER COASTER 
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เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

น าท่านเดินทางสู่ พระราชวงับ๋าวได๋  ตั้งอยูน่อกเมืองดาลดัไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใตป้ระมาณ 5 กิโลเมตร 
พระราชวงัของกษตัริยอ์งคสุ์ดทา้ยของเวยีดนาม ใชเ้วลาก่อสร้างนานถึง 5 ปี โดยเร่ิมตน้ในปี พ .ศ. 2476 ภายใน
ตวัอาคารมีหอ้งภาพขของพระเจา้เบ๋าได๋ พระมเหสี พระโอรส พระธิดา มีหอ้งส าหรับทรงงานแต่บนโตะ๊ส าหรั บ
ทรงงานกลบัมีโทรศพัทว์างไวส้องเคร่ือง อีกเคร่ืองคาดวา่จะเป็นของเหวยีนวนัเทียว อดีตประธานาธิบดีของ
เวยีดนามใต ้หลงัจากพระเจา้เบ๋าได๋เสด็จออกจากประเทศเวยีดนามเพือ่ไปพ านกัอยูใ่นประเทศฝร่ังเศสเม่ือปี ค .ส. 

1975 พระราชวงัแห่งน้ีจึงกลายเป็นที่พ  านกัของเจา้หนา้ที่พร รคคอมมิวนิสต ์ จากนั้นน าท่าน น่ังกระเช้าไฟฟ้า  
ชมววิเมืองดาลดัจากที่สูงขึ้นไปเพือ่เขา้ชม วดัตั๊กลมั  วดัพทุธในนิกายเซน แบบญี่ปุ่ น ตั้งอยูบ่นเทือกเขาเฟืองฮ
วา่ง ภายในวดัมีส่ิงก่อสร้างที่สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ ทศันียภาพโดยรอบ ลอ้มรอบไปดว้ยดอกไมท้ี่ผลิดอก
บานสะพร่ัง นบัไดว้า่เป็นวหิารที่นิยมและงดงามที่สุดในเมืองดาลดั ดา้น หลงัของวดัยงัมี ศาลาพระแกว้มรกต
องคจ์  าลองที่มาจากประเทศไทยมาประดิษฐาน ณ วดัแห่งน้ี 
 
 

 
 
 
 
 

 

TRUC LAM 
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น าท่านเดินทางสู่ CRAZY HOUSE บา้นหนา้ตาแปลกประหลาด โดยศิลปินชาวเวยีดนาม ซ่ึงมีช่ือเสียง
โด่งดงั ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการถ่ายรูป และเดินตามทางจากบนัไดดา้นล่าง จนขึ้นไปบนหลงัคาไดเ้ลย 
ภายดา้นใน มีเกสเฮา้ส์เล็กๆไม่ก่ีหอ้ง ส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติ ที่นิยมมาพกัอาศยัอยู ่และยงัมีร้านกาแฟ 
เบเกอร่ี ใหท้่านไดน้ัง่พกั ด่ืมกาแฟอีกดว้ย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคารพิเศษบุฟเฟ่ต์นานาชาติ + ไวน์แดง DALAT 

หลงัจากนั้นน าท่านเดินชอ้ปป้ิงที่ ตลาดราตรี เมืองดาลดั 

พกัที่ DRAGON KING HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า   

 
 

CRAZY HOUSE 
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DAY 4 
 ชมทุ่งดอกไฮเดรนเยยี – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ (B/-/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ทุ่งดอกไฮเดรนเยยี  ที่เบ่งบานอยูเ่ตม็พื้นที่ ซ่ึงถือว่ าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอนัดบัตน้ๆ ที่
ดึงดูดนกัท่องเที่ยวใหม้าเยีย่มชมไดเ้ป็นอยา่งดี ใหท้่านเพลิ ดเพลินกบัการเก็บภาพความประทบัใจ ตาม
อธัยาศยั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทาง ท่าอากาศยานเลยีงเคือง LIEN KHUONG เมืองดาลดัประเทศเวยีดนาม  

13.35 เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เทีย่วบินที ่VZ 941 
15.20 ถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดีภาพดว้ยความประทบัใจ  

************************************************* 

** หากลกูค้าท่านใดท่ีจาํเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุา

สอบถามเจ้าหน้าของบริษทั ทุกครัง้ก่อนทาํการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียน

GARDEN HYDRANGEAS 
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ไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้ง

ให้บริษทัฯทราบในวนัจองทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
12 ปี) 

อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่  
เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
12 ปี) 

อตัราท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 

อตัรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋
เคร่ืองบิน

อตัรา  
ท่านละ 

วนัเดินทางเดือน ธนัวาคม 2562 
03 – 06 ธนัวาคม 12900 12900 12900 3500 6500 

07 – 10 ธนัวาคม 12900 12900 12900 3500 6500 

11 – 14 ธนัวาคม 12900 12900 12900 3500 6500 

 25 – 28 ธนัวาคม 12900 12900 12900 3500 6500 

วนัเดินทางเดือน กมุภาพนัธ์ 2563 
19 – 22 กุมภาพนัธ ์ 11900 11900 11900 3500 6500 

วนัเดินทางเดือน มีนาคม 2563 
04 – 07 มนีาคม 12900 12900 12900 3500 6500 

18 – 21 มนีาคม 12900 12900 12900 3500 6500 

 
** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 

1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนั

เดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ

ท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนั

เชค็อิน ** 
 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ  4,900 บาท **  

(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน และไม่มีเตียง)   
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อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษี

สนามบนิ และค่าภาษน้ํีามนัทุกแห่ง กรณตีอ้งการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่วา่เทีย่วใด 

เทีย่วหนึ่ง  กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้่ายการจองทวัรแ์บบ ไม่ใชต่ัว๋เครื่องบนิ ตามที่

ตามทีต่ารางอตัราค่าบรกิารระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ สายการบนิ THAI VIETJET AIR อนุญาตให ้  

  โหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยมีน้ําหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เครื่องบินได้

น้ําหนักไม่ เกิน 7 ก.ก. (ไม่จํากดัจํานวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตาม

เงื่อนไขของสายการ  บนิ) ** 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิ

บารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ 

ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถให้

มากกวา่นี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก

เกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณทีีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนกัเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิ

ขนาดมาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถทําได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบั

สายการบนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึ่งอาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ําหนด 

× ค่าภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

× ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
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เง่ือนไขการจอง และ การชาํระเงิน 
- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มชาํระเงนิมดัจําครัง้ที ่1 ท่านละ 5,000 บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเชน่ ท่านจองวนันี้ กรุณาชาํระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 
น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ําหนด และหากท่านมคีวาม
ประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้งทําจองเขา้ม าใหม่ นัน่หมายถงึวา่ กรณทีีม่ี ควิรอ 
(WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามลําดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจํานวนจํากดั  
ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จาํนวน เท่านัน้  

- กรุณาชาํระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ชาํระภายในระยะเวลาทีท่ีบ่รษิทั
กําหนด ทางบรษิทัจะถอืวา่ท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจําใหท้่านใด
ไม่วา่ส่วนในส่วนหนึ่งกต็าม 

- กรณลีูกคา้ทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จํานวน 100% 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 -  กรณยีกเลกิการเดนิทางไม่คนืเงนิมดัจําทุกกรณี 
 

เง่ือนไขสาํคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจําเป็นตอ้งมขีึน้ตํ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากตํ่ากวา่กําหนด คณะจะไม่

สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะชาํระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีี่

จะประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได้ 

 กรณทีีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เชน่ ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์ , ตัว๋รถไฟ ) กรุณา

ตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลา

เดนิทางได ้เพราะมบีางกรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบ

ล่วงหน้า ทัง้นีข้ ึน้อยู่กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านัน้ สิง่สําคญั ท่าน

จําเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆ

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
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 กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร์  (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่าง

น้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อ

จดัเตรยีมล่วงหน้า กรณมีคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิ

ขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มสําเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากชาํระเงนิ

กรณทีีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

 กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบ

ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการ

ออกบตัรโดยสาร 

 หลงัจากท่านชาํระค่าทวัรค์รบตามจํานวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําส่งใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทาง

ใหท้่านอย่างน้อย 5 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได ้จําเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เชน่ กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จําเป็นตอ้ง

ชาํระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กวา่ปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานที่

ท่องเทีย่วต่างๆ จะปิดเรว็กวา่ปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานที่

ท่องเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ที่

สามารถเดนิบนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทําใหร้ะคายเคอืงตา

ได ้

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ 

เหตุการทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนนี้

ทางบรษิทัจะคํานึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคญั หากกรณทีีจ่ําเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้

ใหท้ราบล่วงหน้า 

 เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท่่านไม่ตอ้งการไดร้บั

บรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอ
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สงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูก

เกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

 กรณทีีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา 

และ จะไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านชาํรุดแมเ้พยีงเลก็น้อย เชน่ เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งห ายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ 

ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดงันัน้

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนงัสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณชีาํรุด 

กรุณาตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทําหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ 

และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนงัสอืเดนิทาง หากท่านได้

ส่งเอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณทีีย่งัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่

หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวน สทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้

จรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบั

กระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

 เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ัง่บนเครื่องบนิ กรณลูีกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะ

พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

 ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั 

จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะ

แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

 กรณทีีท่่านไม่ผา่นด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้สิน้ 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน้ํามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณคีวามล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , 

การประทว้ง , การนดัหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือ

ความรบัผดิชอบของบรษิทั  



UPDATE 11/01/2020 

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหวา่งการเดนิทาง ไม่วา่กรณใีดๆก็

ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณที่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจําเป็นตอ้งส่งมายงั

จุดหมายปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิั ทฯอกีครัง้หนึ่ ง หลงัจากไดส้ํารองโรงแรมทีพ่กัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

 

 

 

 


