
CXR01 เวียดนาม ดาลัด ญาจาง (4D3N) 

สายการบิน THAI AIR ASIA (FD) 

บนิดวยสายการบนิ THAI AIR ASIA (FD) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมือง (DMK) 

FD646 DMK(กรุงเทพ) – CXR (ญาจาง) 07.55 – 10.00 

FD647 CXR(ญาจาง) – DMK(กรุงเทพ) 10.30 – 12.15 

NIDN192349



 

 

**โหลดกระเปาสัมภาระโดยนํ้าหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดนํ้าหนักไมเกิน 7 ก.ก. ** 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) – เมืองญาจาง (สนามบินแคม รานห) – เมืองดาลัด – น้ําตกดาทันลา - ตลาด

ดาลัด (-/L/D)                                                                       

05.00น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง

ประเทศ อาคาร 1 ช้ัน 3 ประตูทางเขาหมายเลข 1 เคานเตอร สายการบิน THAI AIR ASIA (FD) โดยมี

เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรให

คําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง 

07.55น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานแคม รานห ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน THAI AIR ASIA (FD) เที่ยวบิน

ที่ FD646 

10.00น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานแคม รานห ประเทศเวียดนามผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร รับกระเปา

สัมภาระเรียบรอย ... (เวลาทองถิ่นที่เวียดนาม เทากับประเทศไทย) 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!!เฝอเวียดนามอันลือชื่อ 

 นําทานเดินทางสู เมืองดาลัด (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) ซึ่งเปนเมืองที่ถูกกลาวขานวาเปนเมืองแหง 

“ปารีสตะวันออก” เมืองแหงดอกไม เมืองแหงดอกไมผลิ เมืองแหงความรัก“ ทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศอัน

หนาวเย็น เพราะเมืองน้ีอยูบนเขาสูงถึง 1500 เมตรจากระดับนํ้าทะเล ทานจะไดสัมผัสกับธรรมชาติสวยงามชม

สถาปตยกรรมแบบทั้งสมัยเกาและสมัยใหมลอมรอบดวยทิวทัศน เปนหมูบานที่เต็มไปดวยสีสันสวยงาม 

หลายหลากสีเหมือนลูกกวาดเปนเมืองแหงโรแมนติค 

 นําทานเดินทางสู น้ําตกดาทันลา (DATANLA WATERFALL) อยูหางจากตัวเมืองดาลัดไปทางทิศใตประมาณ 

5 กิโลเมตร เปนนํ้าตกไมใหญมาก มีความสูง ประมาณ 20 เมตร แตมีความสวยงดงามและมีหลายช้ัน นํ้าตก

อายุกวา 100 ปแหงน้ีเต็มไปดวยตนไมสีสันมากมาย เน่ืองจากสภาพแวดลอมตางๆ ที่เก้ือหนุน นํ้าตกดาตันลา

เปนที่รูจักกันในช่ือ “ARROYO DE LAS HADAS (SUOI TIEN)” และที่สําคัญคือ นํ้าตกดาตันลา เปนนํ้าตกที่

เกิดจาก ภูเขาหินออน และยังมีรูปปนชาวเผาที่เปนชนกลุมนอยเปลือยหนาอก เปนรูปปนที่สวยงามแปลกตา

นักทองเที่ยวนิยมไปถายรูปกัน ใหทานไดสัมผัสกิจกรรมที่เปนนิยมขอที่ น่ีคือ การน่ังรถราง (ROLLER 

COASTER) ลงไปชมตัวนํ้าตก 



 

 

 
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  

 นําทานอิสระในการชอปปง ตลาดดาลัด เลือกซื้อสินคาพ้ืนเมือง ของฝาก และชิมอาหารพ้ืนเมือง 

พักที่ KINGS DALAT HOTEL / LA SAPINETTE DALAT โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา   

วันที่ 2 สวนดอกไมเมืองหนาว – พระราชวังฤดูรอนของจักรพรรดิเบาได – นั่งกระเชาไฟฟา – วัดต๊ักลัม – วัดหลิงเฝอก – 

ทุงดอกไฮเดรนเยีย - CRAZY HOUSE                               (B/L/D)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู สวนดอกไมเมืองหนาว ดาลัดไดรับการขนานนามใหเปนเมืองแหงดอกไม ที่น่ีจึงมีดอกไมบาน

สะพรั่งไปทั่วเมืองตลอดทั้งป และหากตองการที่จะเห็นพรรณไมของดาลัดก็จะตองไป สวนดอกไมเมืองหนาว ที่

ไดทําการรวบรวมไวอยางมากมายทั้งไมดอก ไมประดับ ไมตน และกลวยไม ที่มีมากมาย 

นําทานเดินทางสู พระราชวังฤดูรอนของจักรพรรดิเบาได ต้ังอยูนอกเมืองดาลัดไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต

ประมาณ 5 กิโลเมตร พระราชวังของกษัตริยองคสุดทายของเวียดนาม ใชเวลากอสรางนานถึง 5 ป โดยเริ่มตน

ในป พ.ศ. 2476 ภายในตัวอาคารมีหองภาพขของพระเจาเบาได พระมเหสี พระโอรส พระธิดา มีหองสําหรับ

ทรงงานแตบนโตะสําหรับทรงงานกลับมีโทรศัพทวางไวสองเครื่อง อีกเครื่องคาดวาจะเปนของเหวียนวันเทียว 

อดีตประธานาธิบดีของเวียดนามใต หลังจากพระเจาเบาไดเสด็จออกจากประเทศเวียดนามเพ่ือไปพํานักอยูใน

ประเทศฝรั่งเศสเมื่อป ค.ส. 1975 พระราชวังแหงน้ีจึงกลายเปนที่พํานักของเจาหนาที่พรรคคอมมิวนิสต 

จากน้ันนําทาน นั่งกระเชาไฟฟา ชมวิวเมืองดาลัดจากที่สูงขึ้นไปเพ่ือเขาชม วัดต๊ักลัม วัดพุทธในนิกายเซน แบบ

ญี่ปุน ต้ังอยูบนเทือกเขาเฟองฮวาง ภายในวัดมีสิ่งกอสรางที่สวยงาม สะอาด เปนระเบียบ ทัศนียภาพโดยรอบ 

ลอมรอบไปดวยดอกไมที่ผลิดอกบานสะพรั่ง นับไดวาเปนวิหารที่นิยมและงดงามที่สุดในเมืองดาลัด ดานหลัง

ของวัดยังมี ศาลาพระแกวมรกต องคจําลองที่มาจากประเทศไทยมาประดิษฐาน ณ วัดแหงน้ี 



 

 

 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูสุก้ีหมอไฟ 

นําทานเดินทางสู วัดหลิงเฝอก หรือ เจดีย LONG PHOC LAT ภายในอาคารมีหองโถงกวางใหญมี 2 แถว ใช

อุปกรณการสรางสวนใหญเปนหินโมเสค ดานบนเปนรูปแกะสลักที่มีประวัติของSHAKYAMUNIและประวัติของ 

LOTUS SUTRAS บริเวณวัด มีจุดเดนมากๆอีก1จุดคือ มังกรที่มีขนาดยาว 49 ม. ตัวมังกรน้ีถูกสรางขึ้นจากขวด

เบียร 12,000 ขวด และปากมังกรมีพระพุทธรูปMAITREYA ประดิษฐานอยู บริเวณดานหนาวัดจะมีหอสูงเจ็ด

ช้ันสูง 37 เมตรซึ่งถือวาเปนหอระฆังที่สูงที่สุดในเวียดนาม ตัวระฆังมีความสูง 4.3 เมตร กวาง 2.33M ซึ่งถือวา

เปนระฆังที่หนักที่สุดในเวียดนาม ก็นํ้าหนักโดนรวม 8,500KG  นอกจากน้ียังมีอัญมณีเครื่องลายครามโบราณ

และเฟอรนิเจอรตางๆ ถือเปนสถาปตยกรรมโมเสดที่พิเศษมากของเมืองดาลัด 

 
นําทานเดินทางสู ทุงดอกไฮเดรนเยีย ที่เบงบานอยูเต็มพ้ืนที่ ซึ่งถือวาเปนแหลงทองเที่ยวอันดับตนๆ ที่ดึงดูด

นักทองเที่ยวใหมาเย่ียมชมไดเปนอยางดี ใหทานเพลิดเพลินกับการเก็บภาพความประทับใจ ตามอัธยาศัย  

นําทานเดินทางสู CRAZY HOUSE บานหนาตาแปลกประหลาด โดยศิลปนชาวเวียดนาม ซึ่งมีช่ือเสียงโดงดัง 

ใหทานไดเพลิดเพลินกับการถายรูป และเดินตามทางจากบันไดดานลาง จนขึ้นไปบนหลังคาไดเลย ภายดานใน 

มีเกสเฮาสเล็กๆไมกี่หอง สวนใหญจะเปนชาวตางชาติ ที่นิยมมาพักอาศัยอยู และยังมีรานกาแฟ เบเกอรี่ ใหทาน

ไดน่ังพัก ด่ืมกาแฟอีกดวย 



 

 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ ชิมไวนแดง DALAT 

พักที่ KINGS DALAT HOTEL / LA SAPINETTE DALAT โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา   

วันที่ 3 

เมืองญาจาง – วัดลองเซิน – ปราสาทโพนคร – VINPEARL LAND – ตลาดไนทมารเก็ต          

                                                                                                                                        

(B/L/-)                                                                                                                                                                                                                                                     

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองญาจาง เปนเมืองชายฝงทะเลมีชายหาดอันสวยงาม เปนที่ทองเที่ยวสําคัญของเวียดนาม 
และเปนศูนยกลางการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ญาจางมีสภาพภูมิอากาศที่ดีและสามารถ
ทองเที่ยวไดเกือบทั้งป และในดานประวัติศาสตรเมืองน้ีเคยเปนสวนของอาณาจักรจามปา ซึ่งมีหลักฐานเปน
ปราสาทหินแบบจามที่หลงเหลืออยู 

 
นําทานเดินทางสู วัดลองเซินพุทธมหายานเพียงแหงเดียวที่เคารพศรัทธาของของชาวเมืองญาจางมากที่สุด 
ทําเลที่ต้ังอยูบนเนินเขามังกรของเมืองญาจาง ที่วัดลองเซินมีพระพุทธหินออนองคใหญโดดเดนบนยอดเขา
เมืองญาจางมองเห็นแตไกล 



 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําทานเดินทางสู ปราสาทโพนคร เปนโบราณสถานในจังหวัดญาจาง ภาคกลางของประเทศเวียดนามสรางดวย
ศิลปะจามโบราณในสมัยศตวรรษที่ 4 เพ่ือใชเปนศาสนสถาน 

 17.00 น.  นําทานเดินทางสู VINPEARL LAND โดยน่ังกระเชาขามทะเล (กระเชาขามทะเลยาวที่สุดในโลก) อิสระใหทาน
ไดสนุกสนานกับเครื่องเลนในสวนสนุกที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนาม ชมบรรยากาศพระอาทิตยตก (รวม
คากระเชาและเครื่องเลนในสวนสนุก)  

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  

หลังจากน้ันนําทานเดินชอปปงที่ ตลาดไนทมารเก็ต เมืองญาจาง กอนเขาสูโรงแรมที่พัก 

พักที่          HAPPY LIGHT NHA TRANG / CHAN-VIEN DONG NHA TRANG โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา 

วันที่ 4 เมืองญาจาง (สนามบินแคม รานห) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)               (B/L/-)                                                                                                                                                                                                                                                     

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู ทาอากาศยานแคม รานห ประเทศเวียดนาม เพ่ือเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ 

ประเทศไทย 

10.30น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD647                               

12.15น.     เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ......พรอมความประทับใจ 

** หากลูกคาทานใดที่จําเปนตองออกต๋ัวภายใน (ต๋ัวเครื่องบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาของบริษัท 

ทุกครั้งกอนทาํการออกต๋ัวเนื่องจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบนิ โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา 

ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษทัฯทราบในวันจองทัวรทัง้นี้เพื่อประโยชนของตัวทานเอง ** 

 

 

 



 

 

อัตราคาบรกิาร 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ หองละ 

2-3 ทาน  

อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ  

เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 12 

ป) 

อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ  

เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 12 

ป) 

อัตราทานละ 

พักเด่ียว 

เพิ่ม 

อัตรา หองละ 

ไมใชต๋ัว

เครื่องบิน

อัตรา  

ทานละ 

เดือน สงิหาคม 

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

เดือน กันยายน 

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

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

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

27 – 30 กันยายน 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 



 

 

** อัตรานี้ยังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,200 บาท ตอ ทริป ตอ 

ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลบั (INFANT) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวา

นี้ไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเก็บกอนเดินทางทุกทาน 

ที่สนามบิน ในวันเชค็อิน ** 

 

** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทานละ  3,900 บาท **  

(ไมมีที่นั่งบนเครื่องบนิ และไมมีเตียง)   

อัตรานีเ้ฉพาะนักทองเที่ยวทีถื่อหนังสือเดินทางไทยเทานัน้ กรณีถือหนงัสือเดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียก

เก็บคาธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร ทานละ 100 USD. (เปนเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 

อัตราคาบรกิารนี้ รวม 

 คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถงึคาภาษีสนามบิน

และคาภาษีนํ้ามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเที่ยวใด เที่ยวหน่ึง  

กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต๋ัวเครื่องบิน ตามที่ตามที่ตารางอัตรา

คาบริการระบุ 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน THAI AIR ASIA อนุญาตให   

  โหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบนิไดน้ําหนักไมเกิน 

7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนช้ิน แตทั้งน้ีเจาหนาที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเง่ือนไขของสายการบิน) ** 

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 

 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง)  

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานที่ในโปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม    

 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตาม

กรมธรรม)  

อัตราคาบรกิารนี้ ไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหอง

และคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 



 

 

× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,200 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 

ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความ

เหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน 

ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาด

มาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองที่น่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน 

และ รุนของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดอยูที่สายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเครื่องบินไปแลว 

× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

เงื่อนไขการจอง และ การชาํระเงิน 

- กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจําครั้งที่ 1 ทานละ 5,000 บาท 

หลังจากสงเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินในวันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. 

เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตอง

เดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม น่ันหมายถึงวา กรณีที่มีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะใหสิทธ์ิไป

ตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด ยกเวนโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาบริการ เต็มจํานวน เทานั้น  

- กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลืออยางนอย 20 วัน กอนออกเดินทาง หากทานไมชําระภายในระยะเวลาที่ที่บริษัทกําหนด 

ทางบริษัทจะถือวาทานสละสิทธ์ิยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธ์ิไมสามารถคืนเงินมัดจําใหทานใดไมวาสวนในสวน

หน่ึงก็ตาม 

- กรณีลูกคาทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไมถึง 15 วัน กอนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ

คาทัวรเต็มจํานวน 100% 

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

 - ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว 

 ** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง ** 

     - ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว 



 

 

- ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการที่ชําระมาแลวทั้งหมดทั้งน้ี ทาง

บริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน 

การสํารองที่น่ังต๋ัวเครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธ

วีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

- กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนช่ือ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยางนอย 20 วัน กอนออก

เดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก

เก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งน้ีขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญดวย 

กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

- กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักคาใชจายการ

ดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 

เงื่อนไขสําคัญอ่ืนๆที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง 

• คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นตํ่า อยางนอย 20 ทาน หากตํ่ากวากําหนด คณะจะไมสามารถ

เดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน 

เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความประสงคตอไป  

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงให

ทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง ทั้งน้ี กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ

ทุกครั้งหากทานลางานแลวไมสามารถเปลี่ยนแปลงได 

• กรณีที่ทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเครื่องบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอ

สอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได 

เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ

ฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตองมาถึงสนามบินเพ่ือ

เช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ช่ัวโมง โดยในสวนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบ

คาใชจายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น   

• กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 



 

 

• กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (WHEEL CHAIR) กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 

วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตที่ทานเริ่มจองทัวร เพ่ือใหทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา 

กรณีมีคาใชจายเพ่ิมเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผูเดินทาง  

• กรุณาสงรายช่ือผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาที่หลังจากชําระเงินกรณีที่ทาน

เดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับเจาหนาที่ใหทราบ 

• กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบไมวาสวน

ใดสวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

• หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางใหทาน

อยางนอย 5 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

• อัตราทัวรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไมสามารถเลื่อนไฟลท วัน ไป หรือ 

กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทาน้ัน หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปน

กรณีพิเศษ 

• ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1 ทาน จําเปนตองชําระคา

หองพักเด่ียวตามที่ระบุ 

• หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ  

• ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ 

จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเที่ยวกลางแจง เวลา

เดินบนหิมะ อาจลื่นไดตองใชความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได แวนกัน

แดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง

การเมือง การลาชาของสายการบิน เง่ือนไขการใหบริการของรถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะ

คํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ หากกรณีที่จําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

• เน่ืองจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึง

ขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใดสวนหน่ึงที่ทานไมตองการไดรับบริการ หาก

ระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม



 

 

สามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจาย

ไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

• กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม

สามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง 

• หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  

(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษ

หนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน 

หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ 

ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระ

ทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัท

เร็วที่สุด เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมแ 

(ต๋ัวเครื่องบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัวเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออก

เดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ 

• เก่ียวกับที่น่ังบนเครื่องบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวน

สิทธ์ิในการเลือกที่น่ังบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุด

ใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากที่สุด  

• ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจ

ทําใหหองพักแบบหองพักเด่ียว (SINGLE) และหองคู (TWIN/DOUBLE) และ หองพักแบบ 3 ทาน (TRIPLE) จะแตกตาง

กัน บางโรงแรม หองพักแตละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

• กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

ในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งสิ้น 

• ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง  

• บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัท  



 

 

• บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการเดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทานลืมสิ่งของไวที่โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทาง

ตามที่ทานตองการ  

• รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศ

เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 

 

 

 
  

 



 

 

 


