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NT228
ทวัรเ์วยีดนามใต ้ดาลดั ญาจาง ทุง่ดอกไฮเดรนเยยี 4 วัน 3 คนื (FD)
ทัวรเ์วยีดนาม , 4 วัน 3 คนื ,

KINGS DALAT HOTEL  , HAPPY LIGHT NHA TRANG

เมอืงญาจาง - เมอืงดาลดั - น้าํตกดาทนัลา - ตลาดดาลดั
สวนดอกไมเ้มอืงหนาว - พระราชวงัฤดูรอ้นของจกัรพรรดเิบ๋าได๋ - นงักระเชา้ไฟฟ้า

วดัตกัลมั - วดัหลงิเฝือก - ทุง่ดอกไฮเดรนเยยี - CRAZY HOUSE
วดัลองเซนิ - ปราสาทโพนคร - VINPEARL LAND - ตลาดไนทม์ารเ์ก็ต

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมอืง) - เมอืงญาจาง(สนามบนิแคม รานห)์ - เมอืงดาลดั - น้าํตกดาทนัลา - ตลาดดาลดั

05.00 น.
คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ อาคาร 1 ชนั 3 ประตทูางเขา้หมายเลข 1
เคานเ์ตอร ์สายการบนิ THAI AIR ASIA (FD) โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวยความสะดวกตลอดขันตอนการเช็คอนิ
และหัวหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพอืเตรียมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง

07.55 น.
ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานแคม รานห ์ประเทศเวยีดนาม โดย สายการบนิ THAI AIR ASIA (FD) เทยีวบนิท ีFD646



10.00 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานแคม รานห ์ประเทศเวยีดนาม ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร รับกระเป๋าสมัภาระเรียบรอ้ย
(เวลาทอ้งถนิทเีวยีดนามเทา่กับประเทศไทย)

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูเฝอเวยีดนามอนัลอืชอื

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดาลดั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชวัโมง) ซงึเป็นเมอืงทถีูกกลา่วขานวา่เป็นเมอืงแหง่ “ปารีสตะวันออก” เมอืงแหง่ดอกไม ้
เมอืงแหง่ดอกไมผ้ล ิเมอืงแหง่ความรัก“ ทา่นจะไดส้มัผัสกับบรรยากาศอันหนาวเย็น เพราะเมอืงนีอยู่บนเขาสงูถงึ 1500 เมตรจากระดับน ้าํทะเล
ทา่นจะไดส้มัผัสกับธรรมชาตสิวยงามชมสถาปัตยกรรมแบบทังสมัยเกา่และสมัยใหม่ลอ้มรอบดว้ยทวิทัศน ์เป็นหมู่บา้นทเีต็มไปดว้ยสสีนัสวยงาม
หลายหลากสเีหมอืนลกูกวาดเป็นเมอืงแหง่โรแมนตคิ

นําทา่นเดนิทางสู ่น้าํตกดาทนัลา (DATANLA WATERFALL) อยู่หา่งจากตัวเมอืงดาลัดไปทางทศิใตป้ระมาณ 5 กโิลเมตร
เป็นน ้าํตกไม่ใหญ่มาก มคีวามสงู ประมาณ 20 เมตร แตม่คีวามสวยงดงามและมหีลายชนั น ้าํตกอายุกวา่ 100
ปีแหง่นีเต็มไปดว้ยตน้ไมส้สีนัมากมาย เนืองจากสภาพแวดลอ้มตา่ง  ๆทเีกอืหนุน น ้าํตกดาตันลาเป็นทรีูจั้กกันในชอื “ARROYO DE LAS HADAS
(SUOI TIEN)” และทสํีาคัญคอื น ้าํตกดาตันลา เป็นน ้าํตกทเีกดิจาก ภเูขาหนิอ่อน และยังมรีูปปันชาวเผา่ทเีป็นชนกลุม่นอ้ยเปลอืยหนา้อก
เป็นรูปปันทสีวยงามแปลกตานักทอ่งเทยีวนยิมไปถ่ายรูปกัน

ใหท้า่นไดส้มัผัสกจิกรรมทเีป็นนยิมขอทนีีคอื การนงัรถราง (ROLLER COASTER) ลงไปชมตัวน ้าํตก

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

นําทา่นอสิระในการชอ้ปปิง ตลาดดาลดั เลอืกซอืสนิคา้พนืเมอืง ของฝาก และชมิอาหารพนืเมอืง

ทพีกั
KINGS DALAT HOTEL / LA SAPINETTE DALAT ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
สวนดอกไมเ้มอืงหนาว - พระราชวงัฤดรูอ้นของจกัรพรรดเิบา๋ได ๋- นงักระเชา้ไฟฟ้า - วดัตกัลมั - วดัหลงิเฝือก - ทุง่ดอกไฮเดรนเยยี -
CRAZY HOUSE

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่สวนดอกไมเ้มอืงหนาวดาลดั ไดรั้บการขนานนามใหเ้ป็นเมอืงแหง่ดอกไม ้ทนีีจงึมดีอกไมบ้านสะพรังไปทัวเมอืงตลอดทังปี
และหากตอ้งการทจีะเห็นพรรณไมข้องดาลัดก็จะตอ้งไป สวนดอกไมเ้มอืงหนาว ทไีดทํ้าการรวบรวมไวอ้ย่างมากมายทังไมด้อก ไมป้ระดับ ไมต้น้
และกลว้ยไม ้ทมีมีากมาย

นําทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัฤดรูอ้นของจกัรพรรดเิบา๋ได ๋ตังอยู่นอกเมอืงดาลัดไปทางทศิตะวันตกเฉียงใตป้ระมาณ 5 กโิลเมตร
พระราชวังของกษัตรยิอ์งคส์ดุทา้ยของเวยีดนาม ใชเ้วลากอ่สรา้งนานถงึ 5 ปี โดยเรมิตน้ในปี พ.ศ. 2476
ภายในตัวอาคารมหีอ้งภาพขของพระเจา้เบา๋ได ๋พระมเหส ีพระโอรส พระธดิา
มหีอ้งสําหรับทรงงานแตบ่นโตะ๊สําหรับทรงงานกลับมโีทรศัพทว์างไวส้องเครือง อกีเครืองคาดวา่จะเป็นของเหวยีนวันเทยีว
อดตีประธานาธบิดขีองเวยีดนามใต ้หลังจากพระเจา้เบา๋ไดเ๋สด็จออกจากประเทศเวยีดนามเพอืไปพํานักอยู่ในประเทศฝรังเศสเมอืปี ค.ส. 1975
พระราชวังแหง่นีจงึกลายเป็นทพํีานักของเจา้หนา้ทพีรรคคอมมวินสิต์

จากนันนําทา่น นงักระเชา้ไฟฟ้าชมววิเมอืงดาลดั จากทสีงูขนึไป เพอืเขา้ชม วดัตกัลมั วัดพทุธในนกิายเซน แบบญปีุ่ น
ตังอยู่บนเทอืกเขาเฟืองฮวา่ง ภายในวัดมสีงิกอ่สรา้งทสีวยงาม สะอาด เป็นระเบยีบ ทัศนียภาพโดยรอบ
ลอ้มรอบไปดว้ยดอกไมท้ผีลดิอกบานสะพรัง นับไดว้า่เป็นวหิารทนียิมและงดงามทสีดุในเมอืงดาลัด ดา้นหลังของวัดยังม ีศาลาพระแกว้มรกต
องคจํ์าลองทมีาจากประเทศไทยมาประดษิฐาน ณ วัดแหง่นี

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูสกุหีมอ้ไฟ

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่วดัหลงิเฝือก หรือ เจดยี ์LONG PHOC LAT ภายในอาคารมหีอ้งโถงกวา้งใหญ่ม ี2 แถว



ใชอุ้ปกรณ์การสรา้งสว่นใหญ่เป็นหนิโมเสค ดา้นบนเป็นรูปแกะสลักทมีปีระวัตขิอง SHAKYAMUNI และประวัตขิอง LOTUS SUTRAS บรเิวณวัด
มจีดุเดน่มากๆอกี 1 จดุคอื มังกรทมีขีนาดยาว 49 ม. ตัวมังกรนีถูกสรา้งขนึจากขวดเบยีร ์12,000 ขวด และปากมังกร มพีระพทุธรูป MAITREYA
ประดษิฐานอยู่ บรเิวณดา้นหนา้วัดจะมหีอสงูเจ็ดชนัสงู 37 เมตร ซงึถอืวา่เป็นหอระฆังทสีงูทสีดุในเวยีดนาม ตัวระฆังมคีวามสงู 4.3 เมตร กวา้ง 2.33
เมตร ซงึถอืวา่เป็นระฆังทหีนักทสีดุในเวยีดนาม น ้าํหนักโดนรวม 8,500KG นอกจากนียังมอัีญมณีเครืองลายครามโบราณและเฟอรน์เิจอรต์า่งๆ
ถอืเป็นสถาปัตยกรรมโมเสดทพีเิศษมากของเมอืงดาลัด

นําทา่นเดนิทางสู ่ทุง่ดอกไฮเดรนเยยี ทเีบง่บานอยู่เต็มพนืท ีซงึถอืวา่เป็นแหลง่ทอ่งเทยีวอันดับตน้ๆ
ทดีงึดดูนักทอ่งเทยีวใหม้าเยียมชมไดเ้ป็นอย่างด ีใหท้า่นเพลดิเพลนิกับการเก็บภาพความประทับใจ ตามอัธยาศัย 

นําทา่นเดนิทางสู ่CRAZY HOUSE บา้นหนา้ตาแปลกประหลาด โดยศลิปินชาวเวยีดนาม ซงึมชีอืเสยีงโดง่ดัง ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการถ่ายรูป
และเดนิตามทางจากบันไดดา้นลา่ง จนขนึไปบนหลังคาไดเ้ลย ภายดา้นใน มเีกสเฮา้สเ์ล็กๆไม่กหีอ้ง สว่นใหญ่จะเป็นชาวตา่งชาติ
ทนียิมมาพักอาศัยอยู่ และยังมรีา้นกาแฟ เบเกอรี ใหท้า่นไดนั้งพัก ดมืกาแฟอกีดว้ย

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร พเิศษ ชมิไวนแ์ดง DALAT

ทพีกั
KINGS DALAT HOTEL / LA SAPINETTE DALAT ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
เมอืงญาจาง - วดัลองเซนิ - ปราสาทโพนคร - VINPEARL LAND - ตลาดไนทม์ารเ์ก็ต

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงญาจาง เป็นเมอืงชายฝังทะเลมชีายหาดอันสวยงาม เป็นททีอ่งเทยีวสําคัญของเวยีดนาม และเป็นศนูยก์ลางการเมอืง
เศรษฐกจิ วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ญาจางมสีภาพภมูอิากาศทดีแีละสามารถทอ่งเทยีวไดเ้กอืบทังปี
และในดา้นประวัตศิาสตรเ์มอืงนีเคยเป็นสว่นของอาณาจักรจามปา ซงึมหีลักฐานเป็นปราสาทหนิแบบจามทหีลงเหลอือยู่

นําทา่นเดนิทางสู ่วดัลองเซนิพทุธมหายาน เพยีงแหง่เดยีวทเีคารพศรัทธาของของชาวเมอืงญาจางมากทสีดุ
ทําเลทตัีงอยู่บนเนนิเขามังกรของเมอืงญาจาง ทวัีดลองเซนิมพีระพทุธหนิอ่อนองคใ์หญ่โดดเดน่บนยอดเขาเมอืงญาจางมองเห็นแตไ่กล

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูเซนบุฟเฟ่ตน์านาชาติ

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทโพนคร เป็นโบราณสถานในจังหวัดญาจาง ภาคกลางของประเทศเวยีดนาม
สรา้งดว้ยศลิปะจามโบราณในสมัยศตวรรษท ี4 เพอืใชเ้ป็นศาสนสถาน

16.00 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่VINPEARL LAND โดยนังกระเชา้ขา้มทะเล (กระเชา้ขา้มทะเลยาวทสีดุในโลก)
อสิระใหท้า่นไดส้นุกสนานกับเครืองเลน่ในสวนสนุกททัีนสมัยทสีดุของประเทศเวยีดนาม (รวมคา่กระเชา้และเครืองเลน่ในสวนสนุก)

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

หลังจากนันนําทา่นเดนิชอ้ปปิงท ีตลาดไนทม์ารเ์ก็ต เมอืงญาจาง กอ่นเขา้สูโ่รงแรมทพัีก

ทพีกั
HAPPY LIGHT NHA TRANG / CHAN-VIEN DONG NHA TRANG ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
เมอืงญาจาง(สนามบนิแคม รานห)์ - กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมอืง)

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม



สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานแคม รานห ์ประเทศเวยีดนาม เพอืเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย

10.30 น.
ออกเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย สายการบนิ THAI AIR ASIA เทยีวบนิท ีFD647

12.15 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรเ์วยีดนาม
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี9 กันยายน 2562 เวลา 14:22 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรเ์วยีดนาม

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่บัตรโดยสารโดยเครอืงบนิ (ตวั) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชันประหยัด (ECONOMY CL ASS)รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิและคา่ภาษีน ้าํมนัทุกแหง่
กรณตีอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลยีนแปลงบัตรโดยสาร ไมว่า่เทยีวใด เทยีวหนงึ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทเีป็นกรณพีเิศษ
โดยอา้งองิคา่ใชจ้่ายการจองทัวรแ์บบ ไมใ่ช่ตวัเครอืงบนิ ตามทตีามทตีารางอตัราคา่บรกิารระบุ

• คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครอืงบนิ สายการบนิTHAI AIR ASIA อนญุาตให ้

• โหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครอืงบนิ โดยมนี ้าํหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชนิ) และ ถอืขนึเครอืงบนิไดน้ ้าํหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก.(ไมจ่ํากดัจํานวนชนิ
แตท่ังนเีจา้หนา้ทจีะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ท่าน (ตามเงอืนไขของสายการบนิ) **

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยังไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ)

• คา่โรงแรมทพีกัระดบัมาตรฐานตามรายการทรีะบุ (พกั 2-3 ท่าน ตอ่ หอ้ง)

• คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบุ กรณไีมร่วมจะชแีจงแตล่ะสถานทใีนโปรแกรม

• คา่อาหาร ตามรายการทรีะบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม

• คา่เบยีประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทยีวตา่งประเทศ วงเงนิประกนัสงูสดุท่านละ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท  ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท  ์คา่อาหาร เครอืงดมื คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ
ทไีมไ่ดร้ะบุในรายการ

• คา่ทปิพนักงานขบัรถ หวัหนา้ทัวร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถนิ ตามธรรมเนยีม 1,200 บาทตอ่ ทรปิ ตอ่ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายไุมถ่งึ
2 ปี ณ วันเดนิทางกลบั (INFANT)ทังนที่านสามารถใหม้ากกวา่นไีดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นนี
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็กอ่นเดนิทางทุกท่าน ทสีนามบนิ ในวันเช็คอนิ

• คา่ธรรมเนยีมในกรณทีกีระเป๋าสมัภาระทมีนี ้าํหนักเกนิกวา่ทสีายการบนินันๆกาํหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน

• คา่ธรรมเนยีมการจองทนัีงบนเครอืงบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถทําได ้ทังนขีนึอยูก่บัสายการบนิ และ รุน่ของเครอืงบนิแตล่ะไฟลท์ทใีชบ้นิ
ซงึอาจเปลยีนแปลงไดอ้ยูท่สีายการบนิเป็นผูก้าํหนด

• คา่ภาษีน ้าํมนั ทสีายการบนิเรยีกเกบ็เพมิ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้

• ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสร็จรบัเงนิในนามบรษัิท

เงอืนไขการจองและการชําระเงนิ

• กรณุาทําการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วัน กอ่นออกเดนิทาง พรอ้มชําระเงนิมดัจาํครงัท  ี1 ทา่นละ 5,000 บาท หลงัจากสง่เอกสารยนืยันการจอง 2 วัน
ตวัอยา่งเช่น ท่านจองวันน ีกรณุาชําระเงนิในวันถดัไป กอ่นเวลา 16.00 น. เท่านัน โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทิันท  ีหากยังไมไ่ดร้บัยอดเงนิตามเวลาทกีาํหนด
และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้งทําจองเขา้มาใหม ่นันหมายถงึวา่ กรณทีมีคีวิรอ (WAITING LIST)
กจ็ะใหส้ทิธไิปตามระบบ ตามลาํดบั เนอืงจากทุกพเีรยีด เรามทีนัีงราคาพเิศษจํานวนจํากดั ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธเิรยีกเก็บคา่บรกิาร เต็มจาํนวน เทา่นนั

• กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอือยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นออกเดนิทาง หากท่านไมช่ําระภายในระยะเวลาททีบีรษัิทกาํหนด
ทางบรษัิทจะถอืวา่ท่านสละสทิธยิกเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธไิมส่ามารถคนืเงนิมดัจําใหท้่านใดไมว่า่สว่นในสว่นหนงึกต็าม

• กรณลีกูคา้ทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไมถ่งึ 15 วัน กอ่นออกเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ทัวรเ์ตม็จํานวน 100%

เงอืนไขการยกเลกิและการเปลยีนแปลงการเดนิทาง

• ยกเลกิการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน กอ่นวันเดนิทาง คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ ** ยกเวน้ พเีรยีดทมีวีันหยดุนักขตัฤกษ์
ตอ้งยกเลกิเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วัน กอ่นเดนิทาง **



• ยกเลกิการเดนิทาง15-29 วัน กอ่นวันเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้

• ยกเลกิการเดนิทาง 15 วัน กอ่นวันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิคา่บรกิารทชีําระมาแลว้ทังหมดทังนี
ทางบรษัิทจะหกัคา่ใชจ้่ายทไีดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทชีําระแลว้เนอืงในการเตรยีมการจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กท่องเทยีว เช่น การสาํรองทนัีงตวัเครอืงบนิ
การจองทพีกั ฯลฯ

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบ และ คนืคา่ทัวรส์ว่นใดสว่นหนงึใหท้่านไดไ้มว่า่กรณใีดๆทังสนิ เช่น สถานทูตปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ

• กรณตีอ้งการเปลยีนแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลยีนชอื) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นออกเดนิทาง
กรณแีจง้หลงัจากเจา้หนา้ทอีอกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิทังหมด
ทังนขีนึอยูก่บัช่วงพเีรยีดวันทเีดนิทาง และกระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นสาํคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทเีป็นกรณพีเิศษ

• กรณตีอ้งการเปลยีนแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลอืนวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหกัคา่ใชจ้่ายการดาํเนนิการตา่งๆ
ทเีกดิขนึจรงิสาํหรบัการดาํเนนิการจองครงัแรก ตามจํานวนครงัทเีปลยีนแปลง ไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

เงอืนไขสําคญัอนืๆททีา่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง

• คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจําเป็นตอ้งมขีนึต่าํ อยา่งนอ้ย 20 ท่าน หากต่าํกวา่กาํหนด คณะจะไมส่ามารถเดนิทางได ้
หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีจีะประสานงาน เพอืใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทาง หรอื เลอืนการเดนิทางไปในพเีรยีดวันอนืตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ
จะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้เพอืวางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครงั ทังน ีกอ่นคอนเฟิรม์ลางาน
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทเีป็นกรณพีเิศษทุกครงัหากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลยีนแปลงได ้

• กรณทีที่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตวัภายในประเทศ เช่น ตวัเครอืงบนิ , ตวัรถทัวร ์, ตวัรถไฟ) กรณุาตดิตอ่สอบถามเพอืยนืยันกบัเจา้หนา้ทกีอ่นทุกครงั
และควรจองบัตรโดยสารภายในทสีามารถเลอืนวันและเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณทีสีายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ
โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทังนขีนึอยูก่บัฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นสาํคญัเท่านัน สงิสาํคญั
ท่านจําเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพอืเช็คอนิกอ่นเครอืงบนิ อยา่งนอ้ย 3 ชัวโมง
โดยในสว่นนหีากเกดิความเสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึใดๆทังสนิ

• กรณทีที่านเป็นอสิลาม ไมท่านเนอืสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทเีป็นกรณพีเิศษ

• กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์(WHEEL CHAIR) กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง
หรอืตงัแตท่ที่านเรมิจองทัวร ์เพอืใหท้างบรษัิทประสานงานกบัสายการบนิเพอืจัดเตรยีมลว่งหนา้ กรณมีคีา่ใชจ้่ายเพมิเตมิ
ทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามจรงิทเีกดิขนึกบัผูเ้ดนิทาง

• กรณุาสง่รายชอืผูเ้ดนิทาง พรอ้มสาํเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หนา้ทหีลงัจากชําระเงนิกรณทีที่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน)
กรณุาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หนา้ทใีหท้ราบ

• กรณทีอีอกบัตรโดยสาร (ตวั) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการรบัผดิชอบไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ
หากท่านไมด่าํเนนิการสง่สาํเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิทเพอืใชใ้นการออกบัตรโดยสาร

• หลงัจากท่านชําระคา่ทัวรค์รบตามจํานวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทจะนําสง่ใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้่านอยา่งนอ้ย 5 หรอื 7 วัน
กอ่นออกเดนิทาง

• อตัราทัวรน์ ีเป็นอตัราสาํหรบับัตรโดยสารเครอืงบนิแบบหมูค่ณะ (ตวักรุป๊) ท่านจะไมส่ามารถเลอืนไฟลท์ วัน ไป หรอื กลบัสว่นใดได ้จําเป็นจะตอ้งไป และ กลบั
ตามกาํหนดการเท่านัน หากตอ้งการเปลยีนแปลงกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทเีป็นกรณพีเิศษ

• ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทไีมรู่จ้ักกนัมากอ่น เช่น กรณทีที่านเดนิทาง 1 ท่าน จําเป็นตอ้งชําระคา่หอ้งพกัเดยีวตามทรีะบุ

• หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันกลบั

• ฤดหูนาวในตา่งประเทศ มขีอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมดืเร็วกวา่ปกต ิสโีมงเย็นกจ็ะเรมิมดืแลว้ สถานทที่องเทยีวตา่งๆ จะปิดเร็วกวา่ปกต ิประมาณ 1-2ช.ม.
การเดนิทางควรเผอืเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานทที่องเทยีวกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลนืไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวังในการเดนิเป็นอยา่งสงู หรอื
ใชร้องเทา้ทสีามารถเดนิบนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมอืแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทําใหร้ะคายเคอืงตาได ้

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิปลยีนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนอืงจากฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ เหตกุารทางการเมอืง การลา่ชา้ของสายการบนิ
เงอืนไขการใหบ้รกิารของรถในแตล่ะประเทศ เป็นตน้ โดยสว่นนทีางบรษัิทจะคาํนงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั หากกรณทีจีําเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพมิ
ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• เนอืงจากการเดนิทางท่องเทยีวในครงัน ีเป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธ ิ
ไมส่ามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนงึทที่านไมต่อ้งการไดร้บับรกิารหากระหวา่งเดนิทาง สถานทที่องเทยีวใดทไีมส่ามารถเขา้ชมได ้
ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดกต็าม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึใหท้่าน
เนอืงจากทางบรษัิทไดท้ําการจองและถกูเกบ็คา่ใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปลว่งหนา้ทังหมดแลว้



• กรณทีที่านถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทจีะเกดิขนึตามมา และ
จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ที่านชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ

• หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทสีายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง

• (พาสปอรต์) ของท่านชํารดุแมเ้พยีงเลก็นอ้ย เช่น เปียกน ้าํ ขาดไปหนา้ใดหนา้หนงึ มหีนา้ใดหนา้หนงึหายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนงึหลดุออกมา
มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทดีา่นตรวจคนออก และ
เขา้เมอืงมสีทิธไิมอ่นญุาตใหท้่านเดนิทางตอ่ไปได ้ดงันันกรณุาตรวจสอบ และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา ขณะเดนิทาง
กรณชีํารดุ กรณุาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพอืทําหนังสอืเดนิทางฉบับใหม ่โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย
พรอ้มกบัแจง้มาทบีรษัิทเร็วทสีดุ เพอืยนืยันการเปลยีนแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาทบีรษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณทียีังไมแ่ (ตวัเครอืงบนิ)
ท่านสามารถเปลยีนแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้่าย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตวัเครอืงบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิทังหมด ซงึโดยสว่นใหญต่วัเครอืงบนิแบบกรุป๊จะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20วัน
ทังนขีนึอยูก่บักระบวนการและขนัตอนของแตล่ะคณะ

• เกยีวกบัทนัีงบนเครอืงบนิ เนอืงจากบัตรโดยสาร (ตวั) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุป๊ อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวนสทิธใินการเลอืกทนัีงบนเครอืงบนิ
กรณลีกูคา้เดนิทางดว้ยกนั กรณุาเช็คอนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทสีดุใหท้่านไดนั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทสีดุ

• ขอ้มลูเพมิเตมิเกยีวกบัหอ้งพกัในโรงแรมทพีกัเนอืงจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดยีว
(SINGLE) และหอ้งคู ่(TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (TRIPLE)จะแตกตา่งกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชันกนั
(ไมต่ดิกนัเสมอไป)

• กรณทีที่านไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการคนืคา่ใชจ้่ายใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนงึทังสนิ

• ขอสงวนสทิธกิารเกบ็คา่น ้าํมนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง

• บรษัิทขอสงวนสทิธ ิในการไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การประทว้ง , การนัดหยดุงาน ,
การกอ่การจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิท

• บรษัิทขอสงวนสทิธ ิในการไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไมว่า่กรณใีดๆกต็าม และ
ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามจรงิ กรณที่านลมืสงิของไวท้โีรงแรมและจําเป็นตอ้งสง่มายังจุดหมายปลายทางตามทที่านตอ้งการ

• รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครงัหนงึ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้
โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนตามทรีะบุในโปรแกรม
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