
 

 

รหัสทัวร GS1903329 
ทัวรเวียดนาม ดาลัด ญาจาง 4 วนั 3 คืน (VZ) 
•สวนสนุก Vine Pearl •โปสถหินญาจาง •วัดลองเซิน •ปราสาทโพนคร •น้ําตกดาลันทา  
•พระราชวังบาวได •ตลาดดาลัด •สวนดอกไฮเดรนเยีย 
 

 



 

 

บินดวยสายการบิน THAI VIETJET AIR (VZ) : ข้ึนเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 
VZ 940 BKK(กรุงเทพ) – DLI(ดาลัด) 11.10 – 12.55 
VZ 941 DLI(ดาลัด) – BKK(กรุงเทพ) 13.35 – 15.20 

**โหลดกระเป�าสัมภาระโดยน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือข้ึนเครื่องบินไดน้ําหนักไม
เกิน 7 ก.ก. ** 

DAY 1 
 ก ร ุ ง เ ท พ ฯ  ( ส น า ม บิ น ส ุ ว ร ร ณ ภ ู มิ )  –  เ ม ื อ ง ด า ลั ด  ( ส น า ม บิ น ด า ลั ด )  –  
– VINPEARL LAND (-/L/D) 
08.00  พรอมกันที ่สนามบิน ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคานเตอรสายการบิน 

VIETJET AIR  เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวก
ในการเช็คอิน  

11.10   เหินฟ�าสู  เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน VIETJET AIR  
เท่ียวบินที่ VZ 940 
12.55 เดินทางถึง ทาอากาศยานเลียงเคือง LIEN KHUONG เมืองดาลัดประเทศ

เวียดนาม รับกระเป�าสัมภาระ  
เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษเฝอเวียดนามอันลือช่ือ!!! 

หลังจากผานขั้นตอนตรวจคนเขาเมืองจากน้ันเดินทางออกจาก เมืองดาลัด เดินทางสู 
เมืองญางจาง เมืองติดทะเลที่ยังคงความอุดมสมบูรณในเรื ่องของทรัพยากรทาง
ทะเล ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง 
นําทานเดินทางสู VINPEARL LAND โดยนั่งกระเชาขามทะเล (กระเชาขามทะเล
ยาวที่สุดในโลก) ชมบรรยากาศพระอาทิตยตกและ ชมโชวนํ้าพุ ประกอบแสงสีเสียง
ภายในสวนสนุก (รวมคากระเชาและเคร่ืองเลนในสวนสนุก) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 

CABLE CAR 

MUSIC WATERFALL 



 

 

  คํ่า  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พักที่ VINPEARL CONDOTEL NHA TRANG โรงแรมระดับ 5 ดาว 
 
DAY 2 
VINPEARL LAND – โบสถหินญาจาง – วัดลองเซิน – ปราสาทโพนคร – DAM MARKET 
(B/L/D) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู VINPEARL LAND อิสระใหทานไดสนุกสนานกับเครื่องเลนใน
สวนสนุกที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนาม(รวมคาเคร่ืองเลนในสวนสนุก) 

     
 
 
 
 

 

VINPEARL LAND 



 

 

  เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นเดินทางสู โบสถหินญาจาง โบสถภูเขาหินแหงนี้มีอายุยาวนานกวา80 ป
มาแลวโบสถแหงน้ีต้ังอยูบนความสูง12 เมตร ศูนยกลางแหงนครญาจาง โบสถหินญา
จางแหงน้ีเรียกไดวาเปนสถานที่ทองเที่ยวที่ดึงดูดนักทองเที่ยว และยังเปนสถานที่ถาย
ทําภาพยนตรหลายๆเรื่องอีกดวย โบถภูเขาแหงนี้ไดนําเอาสไตลของสถาปตยกรรม
โบถ Gotic มาสามสวน ดานลางเปนประตู ตรงกลางเปนหนาตางขนาดใหญที่มีการ
ประดับประดาดวยกระจกหลากสีและลวดลายของดอกกุหลาบ ดานบนเปนทางเดิน
และหอระฆังสองหลัง เอกลักษณที่สําคัญของโบถแหงนี้คือสวนของระฆังสําริดได
แขวนไวบนตัวหอระฆัง นี้เปน บรรดาระฆังที่มีซื้อเสียงของ Bourdon Carillond 
ของฝรั่งเศสที่สรางขึ้น นําทานเดินทางสู วัดลองเซิน พุทธมหายานเพียงแหงเดียวที่
เคารพศรัทธาของของชาวเมืองญาจางมากที่สุด ทําเลที่ตั้งอยูบนเนินเขามังกรของ
เมืองญาจาง ท่ีวัดลองเซินมีพระพุทธหินออนองคใหญโดดเดนบนยอดเขาเมืองญาจาง
มองเห็นแตไกล  

 
 
 

 

LONG SON PAGODA 



 

 

นําทานเดินทางสู ปราสาทโพนคร เปนโบราณสถานในจังหวัดญาจาง ภาคกลางของ
ประเทศเวียดนามสรางดวยศิลปะจามโบราณในสมัยศตวรรษที่ 4 เพื่อใชเปนศาสน
สถาน 

 
 
  จากน้ันอิสระใหทานไดเลือกซื้อของฝาก ณ  DAM MARKET 
  คํ่า  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พักที่ GALIOT NHA TRANG   โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PONAGAR TOWER 



 

 

DAY 3 
เมืองดาลัด – นํ ้าตกดาลันทา - ROLLER COASTER – น่ังกระเชาไฟฟ�า – วัดตั๊กล้ัม  
– พระราชวังบาวได - CRAZY HOUSE - ตลาดราตรีดาลัด (B/L/D) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู นํ้าตกดาทันลา (DATANLA WATERFALL) อยูหางจากตัวเมือง
ดาลัดไปทางทิศใตประมาณ 5 กิโลเมตร เปนนํ้าตกไมใหญมาก มีความสูง ประมาณ 
20 เมตร แตมีความสวยงดงามและมีหลายช้ัน น้ําตกอายุกวา 100 แหงน้ีเต็มไปดวย
ตนไมสีสันมากมาย เน่ืองจากสภาพแวดลอมตางๆที่เก้ือหนุน น้ําตกดาตันลาเปนที่รูจัก
กันในชื่อ “ARROYO DE LAS HADAS (SUOI TIEN)” และที่สําคัญคือ นํ้าตกดา
ตันลา เปนนํ้าตกที่เกิดจาก ภูเขาหินออน และยังมีรูปปم�นชาวเผาที่เปนชนกลุมนอย
เปลือยหนาอก เปนรูปปم�นที่สวยงามแปลกตานักทองเท่ียวนิยมไปถายรูปกัน ใหทานได
สัมผัสกิจกรรมที่เปนนิยมขอที่น่ีคือ การน่ังรถราง (ROLLER COASTER) ลงไปชม
ตัวน้ําตก 

 
 

ROLLER COASTER 



 

 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําทานเดินทางสู พระราชวังบาวได ตั้งอยูนอกเมืองดาลัดไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ประมาณ 5 กิโลเมตร พระราชวังของกษัตริยองคสุดทายของเวียดนาม ใชเวลากอสราง
นานถึง 5 ป โดยเร่ิมตนในป พ.ศ. 2476 ภายในตัวอาคารมีหองภาพขของพระเจาเบาได 
พระมเหสี พระโอรส พระธิดา มีหองสําหรับทรงงานแตบนโตะสําหรับทรงงานกลับมี
โทรศัพทวางไวสองเคร่ือง อีกเคร่ืองคาดวาจะเปนของเหวียนวันเทียว อดีตประธานาธิบดี
ของเวียดนามใต หลังจากพระเจาเบาไดเสด็จออกจากประเทศเวียดนามเพื่อไปพํานักอยู
ในประเทศฝร่ังเศสเมื่อป ค.ส. 1975 พระราชวังแหงนี้จึงกลายเปนที่พํานักของเจาหนาที่
พรรคคอมมิวนิสต จากนั้นนําทาน น่ังกระเชาไฟฟ�า ชมวิวเมืองดาลัดจากที่สูงขึ้นไปเพื่อ
เขาชม วัดตั๊กลัม วัดพุทธในนิกายเซน แบบญี่ปุ�น ตั้งอยูบนเทือกเขาเฟองฮวาง ภายใน
วัดมีสิ่งกอสรางที่สวยงาม สะอาด เปนระเบียบ ทัศนียภาพโดยรอบ ลอมรอบไปดวย
ดอกไมที ่ผลิดอกบานสะพรั่ง นับไดวาเปนวิหารที่นิยมและงดงามที่สุดในเมืองดาลัด 
ดานหลังของวัดยังมี ศาลาพระแกวมรกตองคจําลองที่มาจากประเทศไทยมาประดิษฐาน 
ณ วัดแหงน้ี 
 



 

 

 
 
นําทานเดินทางสู CRAZY HOUSE บานหนาตาแปลกประหลาด โดยศิลปนชาว
เวียดนาม ซึ่งมีชื่อเสียงโดงดัง ใหทานไดเพลิดเพลินกับการถายรูป และเดินตามทาง
จากบันไดดานลาง จนขึ้นไปบนหลังคาไดเลย ภายดานใน มีเกสเฮาสเล็กๆไมกี่หอง 
สวนใหญจะเปนชาวตางชาติ ที่นิยมมาพักอาศัยอยู และยังมีรานกาแฟ เบเกอรี่ ให
ทานไดน่ังพัก ด่ืมกาแฟอีกดวย  

TRUC LAM 



 

 

 
  คํ่า  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพิเศษบุฟเฟ�ตนานาชาติ + ไวนแดง DALAT 

หลังจากน้ันนําทานเดินชอปปم�งท่ี ตลาดราตรี เมืองดาลัด 
พักที่ DRAGON KING HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา   
 
DAY 4 
ชมทุงดอกไฮเดรนเยีย – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (B/-/-) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู ทุงดอกไฮเดรนเยีย ที่เบงบานอยูเต็มพื้นที่ซึ ่งถือวาเปนแหลง
ทองเที ่ยวอันดับตนๆที่ดึงดูดนักทองเที ่ยวใหมาเยี ่ยมชมไดเปนอยางดี ใหทาน
เพลิดเพลินกับการเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย  

CRAZY HOUSE 



 

 

 
 สมควรแกเวลานําทานเดินทาง ทาอากาศยานเลียงเคือง LIEN KHUONG เมือง

ดาลัดประเทศเวียดนาม  
13.35 เหินฟ�าสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน เที่ยวบินที่ VZ 941 
15.20 ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดีภาพดวยความประทับใจ  

************************************************* 
** หากลูกคาทานใดที่จําเปนตองออกต๋ัวภายใน (ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณา

สอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกคร้ังกอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบิน

ภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง  
** 
 
 
 
 

GARDEN HYDRANGEAS 



 

 

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
เครื่องบิน

อัตรา  
ทานละ 

วันเดินทางเดือน ธันวาคม 2562 
03 – 06 ธันวาคม 12900 12900 12900 3500 6500 
07 – 10 ธันวาคม 12900 12900 12900 3500 6500 
11 – 14 ธันวาคม 12900 12900 12900 3500 6500 

 25 – 28 ธันวาคม 12900 12900 12900 3500 6500 
วันเดินทางเดือน กุมภาพันธ 2563 

06 – 09 กุมภาพันธ 12900 12900 12900 3500 6500 
19 – 22 กุมภาพันธ 11900 11900 11900 3500 6500 

วันเดินทางเดือน มีนาคม 2563 
04 – 07 มีนาคม 12900 12900 12900 3500 6500 
18 – 21 มีนาคม 12900 12900 12900 3500 6500 
 
** 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 ที่
สนามบิน ในวันเช็คอิน ** 

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

(ไมมีที่น่ังบนเคร่ืองบิน และไมมีเตียง)   
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ี รวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเครื ่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy 
Class) รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีนํ้ามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade 
หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเที่ยวใด เที่ยวหน่ึง  กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 
โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชตั๋วเครื่องบิน ตามที่ตามที่ตารางอัตราคาบริการ
ระบุ 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน THAI VIETJET 
AIR อนุญาตให   
  โหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือ
ข้ึนเคร่ืองบินไดน้ําหนักไม เกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนช้ิน แตทั้งน้ีเจาหนาที่จะพิจารณาตาม
ความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการ  บิน) ** 

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง)  
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานที่ใน
โปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)  
 

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 

เคร่ืองด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 
× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท 

ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วัน
เดินทางกลับ (Infant) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่
สนามบิน ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  



 

 

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

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไป
แลว 

× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 
 

เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน 
- กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจําครั้งที่ 1 

ทานละ 5,000 บาท หลังจากสงเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี 
กรุณาชําระเงินในวันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที 
หากยังไมไดรับยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพี
เรียดเดิม ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม นั่นหมายถึงวา กรณีที่มีคิวรอ (WAITING 
LIST) ก็จะใหสิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่น่ังราคาพิเศษจํานวน
จํากัด ยกเวนโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาบริการ เต็ม
จํานวน เทาน้ัน  

- กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลืออยางนอย 20 วัน กอนออกเดินทาง หากทานไมชําระภายใน
ระยะเวลาที่ที่บริษัทกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอ
สงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนเงินมัดจําใหทานใดไมวาสวนในสวนหน่ึงก็ตาม 

- กรณีลูกคาทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไมถึง 15 วัน กอนออกเดินทาง ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาทัวรเต็มจํานวน 100% 

 
เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 - ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ
คาบริการที่ชําระแลว 

 ** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอน
เดินทาง ** 

     - ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว 



 

 

- ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการที่
ชําระมาแลวทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลว
เนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน 
การจองที่พัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหนึ่งใหทานไดไมวากรณี
ใดๆทั้งส้ิน เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

- กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 20 วัน กอนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอยแลว 
ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญดวย กรุณา
สอบถามกับเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

- กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตาม
จํานวนคร้ังท่ีเปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน 

 
เง่ือนไขสําคัญอ่ืนๆที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นตํ ่า อยางนอย 20 ทาน หากตํ่ากวา
กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่ม
เพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง ทั้งนี้ 
กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางานแลวไม
สามารถเปลี่ยนแปลงได 

 กรณีที่ทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , 
ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกคร้ัง และควรจองบัตรโดยสาร
ภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพ
ภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตองมาถึง



 

 

สนามบินเพื่อเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนนี้หากเกิดความเสียหาย
ใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น   

 กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ 

 กรณีผู เดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) 
กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือตั้งแตที่ทานเริ่มจองทัวร เพื่อให
ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพิ่มเติม ทาง
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผูเดินทาง  

 กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาที่
หลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาที่ใหทราบ 

 กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหนึ่ง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือ
เดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 5 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

 อัตราทัวรนี ้ เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุ ป) ทานจะไม
สามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการ
เทาน้ัน หากตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1 
ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามที่ระบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ  
 ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเร่ิมมืด

แลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อ
เวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นไดตองใช
ความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได แวนกัน
แดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี ่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของ



 

 

รถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
หากกรณีที่จําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

 เนื่องจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งนี้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหน่ึงที่ทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

 กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาที ่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใด
หนาหนึ ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ
เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมแ (ต๋ัว
เครื ่องบิน) ทานสามารถเปลี ่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว
เครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ 

 เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน 
กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันให
มากที่สุด  



 

 

 ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกตางกัน จ ึงอาจท ําใหห องพักแบบหองพักเด ี ่ยว (Single) และหองคู  
(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแต
ละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

 กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น 

 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น
กอนวันเดินทาง  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน 
, การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การ
นําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทาน
ลืมส่ิงของไวที่โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ  

 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 
 
 
 
 


