
 

 

รหัสทัวร GS1901026 
ทัวรเวียดนาม ดาลัด ญาจาง 4 วัน 3 คืน (CX) 
น้ําตกดาทันลา ตลาดดาลัด สวนดอกไมเมืองหนาว พระราชวังฤดูรอนของจักรพรรดิเบาได  
น่ังกระเชาไฟฟ�า ชมวิวเมืองดาลัด วัดหลิงเฝอก CRAZY HOUSE วัดลองเซิน ปราสาทโพนคร 
ตลาดไนทมารเก็ต 
 

 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง  

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เมืองญาจาง (สนามบินแคม รานห) – เมืองดาลัด – 
น้ําตกดาทันลา - ตลาดดาลัด (-/L/D)                                                                      

05.00น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ อาคาร 1 ช้ัน 3 ประตูทางเขาหมายเลข 1 
เคานเตอร สายการบิน THAI AIR ASIA (FD) โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอย
ใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรให
คําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง 

07.55น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานแคม รานห ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน THAI 
AIR ASIA (FD) เท่ียวบินท่ี FD646 

10.00น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานแคม รานห ประเทศเวียดนามผานพิธีการตรวจคนเขา
เมืองและศุลกากร รับกระเป�าสัมภาระเรียบรอย ... (เวลาทองถิ่นที ่เวียดนาม 
เทากับประเทศไทย) 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!!เฝอเวียดนามอันลือช่ือ 
 นําทานเดินทางสู เมืองดาลัด (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ซึ่งเปนเมืองที่

ถูกกลาวขานวาเปนเมืองแหง “ปารีสตะวันออก” เมืองแหงดอกไม เมืองแหง
ดอกไมผลิ เมืองแหงความรัก“ ทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศอันหนาวเย็น เพราะ
เมืองน้ีอยูบนเขาสูงถึง 1500 เมตรจากระดับน้ําทะเล ทานจะไดสัมผัสกับธรรมชาติ
สวยงามชมสถาปตยกรรมแบบทั้งสมัยเกาและสมัยใหมลอมรอบดวยทิวทัศน เปน
หมูบานที่เต็มไปดวยสีสันสวยงาม หลายหลากสีเหมือนลูกกวาดเปนเมืองแหงโร
แมนติค 

 นําทานเดินทางสู  นํ ้าตกดาทันลา (DATANLA WATERFALL) อยู หางจากตัว
เมืองดาลัดไปทางทิศใตประมาณ 5 กิโลเมตร เปนนํ้าตกไมใหญมาก มีความสูง 
ประมาณ 20 เมตร แตมีความสวยงดงามและมีหลายชั้น นํ้าตกอายุกวา 100 ป
แหงนี้เต็มไปดวยตนไมสีสันมากมาย เนื่องจากสภาพแวดลอมตางๆ ที่เกื้อหนุน 
น้ําตกดาตันลาเปนท่ีรูจักกันในช่ือ “ARROYO DE LAS HADAS (SUOI TIEN)” 
และที่สําคัญคือ นํ้าตกดาตันลา เปนน้ําตกที่เกิดจาก ภูเขาหินออน และยังมีรูปปم�น
ชาวเผาที ่ เป นชนกลุ มน อยเปลือยหนาอก เป นร ูปป นที�م ่สวยงามแปลกตา
นักทองเที่ยวนิยมไปถายรูปกัน ใหทานไดสัมผัสกิจกรรมที่เปนนิยมขอที่นี่คือ การ
น่ังรถราง (ROLLER COASTER) ลงไปชมตัวน้ําตก 



 

 

                

 
 
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
 นําทานอิสระในการชอปปم�ง ตลาดดาลัด เลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมือง ของฝาก และชิม
อาหารพ้ืนเมือง 

พักที่ KINGS DALAT HOTEL / LA SAPINETTE DALAT โรงแรมระดับ 4 ดาว
หรือเทียบเทา   
 

วันที่ 2 
สวนดอกไมเมืองหนาว – พระราชวังฤดูรอนของจักรพรรดิเบาได – น่ังกระเชาไฟฟ�า – 
วัดต๊ักลัม – วัดหลิงเฝอก – ทุงดอกไฮเดรนเยีย - CRAZY HOUSE                               
(B/L/D)                                                                                                             

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู สวนดอกไมเมืองหนาว ดาลัดไดรับการขนานนามใหเปนเมือง
แหงดอกไม ท่ีน่ีจึงมีดอกไมบานสะพร่ังไปทั่วเมืองตลอดทั้งป และหากตองการที่จะ
เห็นพรรณไมของดาลัดก็จะตองไป สวนดอกไมเมืองหนาว ที่ไดทําการรวบรวมไว
อยางมากมายทั้งไมดอก ไมประดับ ไมตน และกลวยไม ท่ีมีมากมาย 



 

 

นําทานเดินทางสู พระราชวังฤดูรอนของจักรพรรดิเบาได ตั้งอยูนอกเมืองดาลัดไป
ทางทิศตะวันตกเฉียงใตประมาณ 5 กิโลเมตร พระราชวังของกษัตริยองคสุดทาย
ของเวียดนาม ใชเวลากอสรางนานถึง 5 ป โดยเร่ิมตนในป พ.ศ. 2476 ภายในตัว
อาคารมีหองภาพขของพระเจาเบาได พระมเหสี พระโอรส พระธิดา มีหองสําหรับ
ทรงงานแตบนโตะสําหรับทรงงานกลับมีโทรศัพทวางไวสองเคร่ือง อีกเคร่ืองคาดวา
จะเปนของเหวียนวันเทียว อดีตประธานาธิบดีของเวียดนามใต หลังจากพระเจา
เบาไดเสด็จออกจากประเทศเวียดนามเพื่อไปพํานักอยูในประเทศฝรั่งเศสเมื่อป 
ค.ส. 1975 พระราชวังแหงน้ีจึงกลายเปนท่ีพํานักของเจาหนาท่ีพรรคคอมมิวนิสต 
จากนั้นนําทาน นั่งกระเชาไฟฟ�า ชมวิวเมืองดาลัดจากที ่สูงขึ ้นไปเพื ่อเขาชม 
วัดตั๊กลัม วัดพุทธในนิกายเซน แบบญี่ปุ�น ตั้งอยูบนเทือกเขาเฟองฮวาง ภายในวัด
มีส่ิงกอสรางที่สวยงาม สะอาด เปนระเบียบ ทัศนียภาพโดยรอบ ลอมรอบไปดวย
ดอกไมท่ีผลิดอกบานสะพร่ัง นับไดวาเปนวิหารที่นิยมและงดงามท่ีสุดในเมืองดาลัด 
ดานหลังของวัดยังมี ศาลาพระแกวมรกต องคจําลองที่มาจากประเทศไทยมา
ประดิษฐาน ณ วัดแหงน้ี 

 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูสุก้ีหมอไฟ 



 

 

นําทานเดินทางสู วัดหลิงเฝอก หรือ เจดีย LONG PHOC LAT ภายในอาคารมี
หองโถงกวางใหญมี 2 แถว ใชอุปกรณการสรางสวนใหญเปนหินโมเสค ดานบน
เป นร ูปแกะสลักท ี ่ม ีประวัติของSHAKYAMUNIและประวั ติของ LOTUS 
SUTRAS บริเวณวัด มีจุดเดนมากๆอีก1จุดคือ มังกรที่มีขนาดยาว 49 ม. ตัว
มังกรนี ้ถูกสรางขึ ้นจากขวดเบียร 12,000 ขวด และปากมังกรมีพระพุทธรูป
MAITREYA ประดิษฐานอยู บริเวณดานหนาวัดจะมีหอสูงเจ็ดชั้นสูง 37 เมตรซ่ึง
ถือวาเปนหอระฆังที่สูงที่สุดในเวียดนาม ตัวระฆังมีความสูง 4.3 เมตร กวาง 
2.33M ซึ่งถือวาเปนระฆังที่หนักที่สุดในเวียดนาม ก็นํ้าหนักโดนรวม 8,500KG  
นอกจากนี้ยังมีอัญมณีเครื ่องลายครามโบราณและเฟอรนิเจอรตางๆ ถือเปน
สถาปตยกรรมโมเสดที่พิเศษมากของเมืองดาลัด 

 
นําทานเดินทางสู ทุงดอกไฮเดรนเยีย ที่เบงบานอยูเต็มพื้นที่ ซึ่งถือวาเปนแหลง
ทองเที่ยวอันดับตนๆ ที่ดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาเยี่ยมชมไดเปนอยางดี ใหทาน
เพลิดเพลินกับการเก็บภาพความประทับใจ ตามอัธยาศัย  
นําทานเดินทางสู CRAZY HOUSE บานหนาตาแปลกประหลาด โดยศิลปนชาว
เวียดนาม ซึ่งมีชื่อเสียงโดงดัง ใหทานไดเพลิดเพลินกับการถายรูป และเดินตาม
ทางจากบันไดดานลาง จนข้ึนไปบนหลังคาไดเลย ภายดานใน มีเกสเฮาสเล็กๆไมก่ี



 

 

หอง สวนใหญจะเปนชาวตางชาติ ที่นิยมมาพักอาศัยอยู และยังมีรานกาแฟ เบเกอ
ร่ี ใหทานไดน่ังพัก ด่ืมกาแฟอีกดวย 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ ชิมไวนแดง DALAT 
พักที่ KINGS DALAT HOTEL / LA SAPINETTE DALAT โรงแรมระดับ 4 ดาว
หรือเทียบเทา   
 

วันท่ี 3 
เมืองญาจาง – วัดลองเซิน – ปราสาทโพนคร – VINPEARL LAND – ตลาดไนทมารเก็ต   
                                                                                                                             
(B/L/-)                                                                                                         

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองญาจาง เปนเมืองชายฝم�งทะเลมีชายหาดอันสวยงาม เปนที่
ทองเที่ยวสําคัญของเวียดนาม และเปนศูนยกลางการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม 
และเทคโนโลยี ญาจางมีสภาพภูมิอากาศที่ดีและสามารถทองเที่ยวไดเกือบทั้งป 
และในดานประวัติศาสตรเมืองนี้เคยเปนสวนของอาณาจักรจามปา ซึ่งมีหลักฐาน

เปนปราสาทหินแบบจามท่ีหลงเหลืออยู 



 

 

นําทานเดินทางสู วัดลองเซิน พุทธมหายานเพียงแหงเดียวที่เคารพศรัทธาของของ
ชาวเมืองญาจางมากที่สุด ทําเลที่ตั้งอยูบนเนินเขามังกรของเมืองญาจาง ที่วัดลอง
เซินมีพระพุทธหินออนองคใหญโดดเดนบนยอดเขาเมืองญาจางมองเห็นแตไกล 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!!เซนบุฟเฟ�ตนานาชาติ 
นําทานเดินทางสู ปราสาทโพนคร เปนโบราณสถานในจังหวัดญาจาง ภาคกลาง
ของประเทศเวียดนามสรางดวยศิลปะจามโบราณในสมัยศตวรรษที่ 4 เพื่อใช
เปนศาสนสถาน 

 16.00 น.  นําทานเดินทางสู VINPEARL LAND โดยน่ังกระเชาขามทะเล (กระเชาขามทะเล
ยาวที่สุดในโลก) อิสระใหทานไดสนุกสนานกับเคร่ืองเลนในสวนสนุกที่ทันสมัยที่สุด
ของประเทศเวียดนาม (รวมคากระเชาและเคร่ืองเลนในสวนสนุก)  

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
หลังจากน้ันนําทานเดินชอปปم�งที่ ตลาดไนทมารเก็ต เมืองญาจาง กอนเขาสูโรงแรม

ท่ีพัก 
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 เพื่อ
เดินทางกลับสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

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

12.15น.     เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ......พรอม
ความประทับใจ 

** หากลูกคาทานใดที่จําเปนตองออกต๋ัวภายใน (ต๋ัวเครื่องบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณา
สอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกครั้งกอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบิน

ภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 
 

อัตราคาบริการ 

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 
เพ่ิม 

อัตรา หองละ 

ไมใชต๋ัว
เคร่ืองบิน

อัตรา  
ทานละ 

เดือน สิงหาคม 
09 - 12 สิงหาคม 

2562 
13,999 13,999 13,999 2,500 6,900 

11 – 14 สิงหาคม 2562 13,999 13,999 13,999 2,500 6,900 

16 – 19 สิงหาคม 
2562 

12,999 12,999 12,999 2,500 6,900 

23 - 26 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 



 

 

** อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 
1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ 
วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง

พอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ี
สนามบิน ในวันเช็คอิน ** 

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

อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียวที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือหนังสือเดินทางตางประเทศ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร ทานละ 100 USD. (เปนเงิน

ไทยประมาณ 3,200 บาท)  
 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (ECONOMY 
CLASS) รวมถึงคาภาษีสนามบินและคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด 
UPGRADE หรือ เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเที่ยวใด เท่ียวหน่ึง  กรุณาติดตอ
เจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต๋ัวเคร่ืองบิน ตามที่
ตามท่ีตารางอัตราคาบริการระบุ 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน THAI AIR 
ASIA อนุญาตให   
  โหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือ
ข้ึนเคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนช้ิน แตทั้งน้ีเจาหนาที่จะพิจารณาตาม
ความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเง่ือนไขของสายการบิน) ** 

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง)  
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานที่
ในโปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    



 

 

 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)  

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผู เดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เคร่ืองด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 

× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,200 บาท 
ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วัน
เดินทางกลับ (INFANT) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความ
พึงพอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน 
ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทํา
ได ทั ้งนี ้ข ึ ้นอยู  กับสายการบิน และ รุ นของเครื ่องบินแตละไฟลทที ่ใชบิน ซึ ่งอาจ
เปล่ียนแปลงไดอยูที่สายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 

เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน 
- กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจําคร้ังที่ 

1 ทานละ 5,000 บาท หลังจากสงเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจอง
วันน้ี กรุณาชําระเงินในวันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติ
ทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตอง
เดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม นั่นหมายถึงวา กรณีที่มีคิวรอ 
(WAITING LIST) ก็จะใหสิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่น่ัง
ราคาพิเศษจํานวนจํากัด ยกเวนโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ
คาบริการ เต็มจํานวน เทาน้ัน  



 

 

- กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลืออยางนอย 20 วัน กอนออกเดินทาง หากทานไมชําระ
ภายในระยะเวลาที่ที่บริษัทกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง 
และ ขอสงวนสิทธ์ิไมสามารถคืนเงินมัดจําใหทานใดไมวาสวนในสวนหน่ึงก็ตาม 

- กรณีลูกคาทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไมถึง 15 วัน กอนออกเดินทาง ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาทัวรเต็มจํานวน 100% 

 
เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
 - ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 

ของคาบริการท่ีชําระแลว 
 ** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง 

** 
     - ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

- ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการที่
ชําระมาแลวท้ังหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลว
เน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองท่ีน่ังต๋ัวเคร่ืองบิน 
การจองท่ีพัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณี
ใดๆทั้งส้ิน เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

- กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 20 วัน กอนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอย
แลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ทั้งหมด ทั้งนี ้ขึ ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปน
สําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

- กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองคร้ังแรก 
ตามจํานวนคร้ังท่ีเปล่ียนแปลง ไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน 

 
เง่ือนไขสําคัญอ่ืนๆท่ีทานควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นตํ่า อยางนอย 20 ทาน หากตํ่ากวา

กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิม



 

 

เพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง 
ท้ังนี้ กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางาน
แลวไมสามารถเปล่ียนแปลงได 

 กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร 
, ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพื่อยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกครั้ง และควรจองบัตร
โดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจ
มีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้ขึ ้นอยูกับ
ฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน ส่ิงสําคัญ ทาน
จําเปนตองมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนน้ี
หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นใดๆ
ท้ังส้ิน   

 กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเนื้อสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่
เปนกรณีพิเศษ 

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (WHEEL CHAIR) 
กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตที่ทานเร่ิมจองทัวร เพ่ือให
ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพิ่มเติม 
ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผูเดินทาง  

 กรุณาสงรายชื ่อผู เดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับ
เจาหนาที่หลังจากชําระเงินกรณีที่ทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจง
รายนามคูนอนกับเจาหนาท่ีใหทราบ 

 กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหนึ่ง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของ
หนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมาย
และเตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 5 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 



 

 

 อัตราทัวรนี้ เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุป) ทานจะไม
สามารถเลื ่อนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตาม
กําหนดการเทาน้ัน หากตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 
1 ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามท่ีระบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วัน
กลับ  

 ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเร่ิม
มืดแลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควร
เผื่อเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได
ตองใชความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได 
แวนกันแดดควร เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตา
ได 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการ
ของรถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปน
สําคัญ หากกรณีท่ีจําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

 เน่ืองจากการเดินทางทองเที่ยวในคร้ังน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทน
ในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน 
หรือ สวนใดสวนหนึ ่งที ่ทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่
ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหทาน เนื่องจากทางบริษัทไดทําการ
จองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

 กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจาย
ท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใด
สวนหน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  



 

 

(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนา
ใดหนาหนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจ
คนออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ 
และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณี
ชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับ
ใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพ่ือ
ยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอย
แลว กรณีท่ียังไมแ (ต๋ัวเคร่ืองบิน) ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออก
บัตรโดยสาร (ตั๋วเครื ่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออก
เดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งน้ีข้ึนอยูกับกระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ 

 เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน 
กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกัน
ใหมากที่สุด  

 ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแต
ละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเดี ่ยว (SINGLE) และหองคู 
(TWIN/DOUBLE) และ หองพักแบบ 3 ทาน (TRIPLE) จะแตกตางกัน บางโรงแรม 
หองพักแตละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

 กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ท้ังส้ิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งส้ิน 

 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับ
ข้ึนกอนวันเดินทาง  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการ
บิน , การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ 
, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  



 

 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดส่ิงของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณี
ทานลืมส่ิงของไวที่โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามท่ีทานตองการ  

 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากได
สํารองโรงแรมที ่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ�งอาจจะ
ปรบัเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม 


