


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินเมืองดาลัด	-	เมืองญาจาง	-	วัด
โพนากาจาม	-	ตลาดญาจาง

พักที่	HAPPY	LIGHT
HOTEL	NHA	TRANG
หรือระดับเทียบเทา

2 วินเพิรลแลนด	-	เมืองดาลัด	-	ตลาดไนทบาซาร
พักที่	LA	SAPINETTE	/
VIETSOVPRETO	/
RIVER	PRINCE	HOTEL
หรือระดับเทียบเทา

3 น้ําตกดาตันลา	-	รถรางเวียดนาม	-	กระเชาไฟฟาเคเบิลคาร	-
วัดตัก๊ลัม	-	พระราชวังฤดูรอน	จักรพรรดิเ์บาได	-	บาน
เพี้ยน(Crazy	House)	-	สถานีรถไฟดาลัด

พักที่	LA	SAPINETTE	/
VIETSOVPRETO	/
RIVER	PRINCE	HOTEL
หรือระดับเทียบเทา

4 สวนดอกไมเมืองหนาว	-	สนามบินเมืองดาลัด	-	สนามบิน
สุวรรณภูมิ

12	ม.ค.	61	-	15	ม.ค.	61 ฿11,888 ฿11,888 ฿11,888 ฿3,500

19	ม.ค.	61	-	22	ม.ค.	61 ฿11,888 ฿11,888 ฿11,888 ฿3,500

25	ม.ค.	61	-	28	ม.ค.	61 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿3,500

2	ก.พ.	61	-	5	ก.พ.	61 ฿11,888 ฿11,888 ฿11,888 ฿3,500

9	ก.พ.	61	-	12	ก.พ.	61 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿3,500

9	มี.ค.	61	-	12	มี.ค.	61 ฿11,888 ฿11,888 ฿11,888 ฿3,500

16	มี.ค.	61	-	19	มี.ค.	61 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿3,500

30	มี.ค.	61	-	2	เม.ย.	61 ฿11,888 ฿11,888 ฿11,888 ฿3,500

6	เม.ย.	61	-	9	เม.ย.	61 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿3,500

13	เม.ย.	61	-	16	เม.ย.	61 ฿13,888 ฿13,888 ฿13,888 ฿3,500

20	เม.ย.	61	-	23	เม.ย.	61 ฿11,888 ฿11,888 ฿11,888 ฿3,500

27	เม.ย.	61	-	30	เม.ย.	61 ฿13,888 ฿13,888 ฿13,888 ฿3,500



ชวงเชา
07.30	น.	พรอมกันที่	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	ชัน้	4	เคานเตอรสายการบิน	VIETJET	AIR	สายการ

บินประจําชาติของเวียดนาม	โดยมีเจาหนาที่ของบริษทัฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกในการ
เช็คอิน
10.20	น.	นําทานเหินฟาสู	เมืองดาลัด	ประเทศเวียดนามโดยเทีย่วบิน	VZ940
12.05	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยาน	LIEN	KHUONG	เมืองดาลัดประเทศเวียดนาม	หลังผานพิธีการตรวจ

คนเขาเมือง	เมืองดาลัทเป็นเมืองที่แสนโรแมนติก	ซึ่งไดชื่อวาเป็น	หุบเขาแหงความรัก	สัมผัสบรรยากาศที่แสน
โรแมนติก	โอบลอมไปดวยขุนเขา	แมกไมนานาพันธ	และทะเลสาบ	ดวยเนินเขาเขียวขจีสลับซับซอน	ทะเลสาบ
ในสายหมอกบางๆและป าสนอันหอมกรุนดาลัทไดชื่อวาเป็นแหลงทองเที่ยวที่โรแมนติกที่สุดในเวียดนาม	มี
อุณหภูมิตลอดทั้งปี	15-25	องศา
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตคาคาร

ชวงบาย
จากน้ันเดินทางสู	เมืองญาจาง	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	4	ชม.)“หยกเขียวแหงประเทศเวียดนาม”	ระหวาง

ทางทานไดชมวิวทิวทัศนที่สวยงามของประเทศเวียดนาม	เป็นเมืองทองเที่ยวทางทะเล	อยูในจังหวัดคั้ญฮหวา
ประเทศเวียดนาม	มีชายหาดและทะเลที่เหมาะแกการดําน้ํา	ชื่อญาจาง	คนมักอานเป็น	นาตรัง	หรือ	หนาตรัง
เพราะเขาใจวาตัวเขียนเป็นภาษาอังกฤษ	แตที่จริงเป็นภาษาเวียดนาม	บริเวณเมืองเคยเป็นสวนของอาณาจักร
จําปา	ซึ่งมีหลักฐานเป็นปราสาทหินแบบจามที่หลงเหลืออยู	เป็นเมืองที่มีรายไดหลักจากการทองเที่ยว	มีสถาน
พักตากอากาศที่ติดอันดับ	1	ใน	12	สถานพักตากอากาศริมหาดที่หรูที่สุดในโลก
นําทานชม	วัดลองเซิน	ใหทานไดสักการะองคพระหยกสีขาว	ที่ซึ่งเป็นองคพระที่ใหญที่สุดของเมืองญาตราง

ตั้งเดนเป็นสงาอยูบนเชิงเขา
นําทานชม	วัดโพนากาจาม	(PO	NAGAR	CHAM)	ถูกสรางขึน้ระหวางศตวรรษที่	8	ถึง	11	โดยชาวจามผูเคย

ครองที่ราบทางตอนกลางของเวียดนาม	ชาวจามซึ่งเป็นชาวฮินดูมีตนกําเนิดมาจากภาษาสันสกฤต	พวกเขามีชื่อ
เสียงในดานทักษะในการประติมากรรมและสถาปัตยกรรมและทิ้งมรดกของสิ่งประดิษฐและการตั้งถิ่นฐานของ
พระวิหารไมเพียง	แตในเวียดนามเทาน้ัน	แตยังรวมถึงกัมพูชาและไทย	เจดียโพนากา	ถูกสรางขึน้เพื่อเป็น
เกียรติแกเทพธิดา	Po	Nagar	แปลวา	"แมของประเทศ"	ซึ่งเป็นผูสอนทักษะการทํานาและการทอผาแกชาวจาม
หอคอยเป็นโครงสรางอิฐสีแดงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสพรอมกรอบรองรับที่ยื่นออกและหลังคาเรียว

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
หลังรับประมานอาหารนําทานไปชอปป้ิง	ตลาดญาจาง	เป็นตลาดพื้นเมือง	ใหทานไดเพลิดเพลินดื่มดํ่ าชอป

ป้ิง	ทามกลางบรรยากาศของเมืองญาจาง
พักที	่HAPPY	LIGHT	HOTEL	NHA	TRANG	หรือระดับเทียบเทา

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



สนามบินน้ีถูกสรางโดยชาวฝรั่งเศสเมื่อปีพศ2476	โดยเป็นรันเวยกรวด	และ
ชาวอเมริกันไดมาสรางใหมเมื่อไมนานมาน้ีและเสร็จเมื่อกี	2552	โดยไมมีเที่ยว
บินเยอะ

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตคาคาร

“หยกเขียวแหงประเทศเวียดนาม”	เป็นเมืองทองเที่ยวทางทะเล	อยูในจังหวัด
คั้ญฮหวา	ประเทศเวียดนาม	มีชายหาดและทะเลที่เหมาะแกการดําน้ํา

ถูกสรางขึน้ระหวางศตวรรษที่	8	ถึง	11	โดยชาวจามผูเคยครองที่ราบทางตอน
กลางของเวียดนาม	ชาวจามซึ่งเป็นชาวฮินดูมีตนกําเนิดมาจากภาษาสันสกฤต
พวกเขามีชื่อเสียงในดานทักษะในการประติมากรรมและสถาปัตยกรรมและทิ้ง
มรดกของสิ่งประดิษฐและการตั้งถิ่นฐานของพระวิหารไมเพียง	แตในเวียดนาม
เทาน้ัน	แตยังรวมถึงกัมพูชาและไทย

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	HAPPY	LIGHT	HOTEL	NHA	TRANG	หรือระดับเทียบเทา

เป็นตลาดพื้นเมือง	ใหทานไดเพลิดเพลินดื่มดํ่ าชอปป้ิง	ทามกลางบรรยากาศ
ของเมืองญาจาง

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานสูเกาะ	วินเพิรล	แลนด	ดวยกระเชาขามทะเล	เป็น	กระเชาขามทะเลยาวทีสุ่ดในโลกขาม

ไปยังเกาะ	วินเพิรล	แลนด	ทานจะไดมีเวลาเลนเครื่องเลนตางๆ	อยูบนเกาะ	วินเพิรล	แลนด	เป็นบริษทั	รีสอรทที่
ดําเนินการโดยมหาเศรษฐีชาวเวียดนาม	PHAM	NHAT	VUONG	ตั้งอยูบนเกาะ	HON	TRE	ซึ่งเดิมเคยถูกใชเป็น
คุกในอดีต	ปัจจุบันเป็นเกาะที่มีสิงอํานวยความสะดวกอยางครบครับ	มีทั้งสวนน้ํา	สวนสนุกและโรงแรมระดับ	5
ดาวขนาดใหญ
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
หลังจากรับประทานอาหารเรียบรอยแลวนําทานกลับเขาสูเมืองดาลัท	เมืองดาลัท	(ใชเวลาเดินทาง



ประมาณ	4	ชม.)	เมืองดาลัทเป็นเมืองที่แสนโรแมนติก	ซึ่งไดชื่อวาเป็น	หุบเขาแหงความรัก	สัมผัสบรรยากาศที่
แสนโรแมนติก	โอบลอมไปดวยขุนเขา	แมกไมนานาพันธ	และทะเลสาบ	ดวยเนินเขาเขียวขจีสลับซับซอน
ทะเลสาบในสายหมอกบางๆและป าสนอันหอมกรุนดาลัทไดชื่อวาเป็นแหลงทองเที่ยวที่โรแมนติกที่สุดใน
เวียดนาม	มีอุณหภูมิตลอดทั้งปี	15-25	องศา

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตาคาร
หลังจากรับประทานอาหารนําทานเดินเลน	ไนทมารเก็ต	เมืองดาลัท	ใหทานไดเลือกซื้อสินคาพื้นเมือง	ของ

ที่ระลึก	และชิมอาหารพื้นเมืองตามอัธยาศัย
พักที	่LA	SAPINETTE	/	VIETSOVPRETO	/	RIVER	PRINCE	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เกาะ	วินเพิรล	แลนด	ทานจะไดมีเวลาเลนเครื่องเลนตางๆ	อยูบนเกาะ	วิน
เพิรล	แลนด	เป็นบริษทั	รีสอรทที่ดําเนินการโดยมหาเศรษฐีชาวเวียดนาม
PHAM	NHAT	VUONG	ตั้งอยูบนเกาะ	HON	TRE	ซึ่งเดิมเคยถูกใชเป็นคุกใน
อดีต	ปัจจุบันเป็นเกาะที่มีสิงอํานวยความสะดวกอยางครบครับ	มีทั้งสวนน้ํา
สวนสนุกและโรงแรมระดับ	5	ดาวขนาดใหญ

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชื่อเมืองน้ันแปลวาเมืองแหงสนพันตน	เอกลักษณของเมืองคือการชมตนสน
และยังถูกเรียกวาเมืองที่แหงใบไมผลิ	เพราะอากาศที่ไมเขากับประเทศ
เวียดนาม	ที่เย็นสะบายกําลังดีทั้งปี

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตาคาร
	พักที่	LA	SAPINETTE	/	VIETSOVPRETO	/	RIVER	PRINCE	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา

ไนทมาเก็ต	(Dalat	at	Night)	ที่เมืองดาลัดเขาจะมีถนนคนเดิน	ไนทมาเก็ต	ที่อยู
ริมถนนเสนลางดานหนาตลาดดาลัด	ผมเขาใจวามีทุกวันนะครับ	มีรานขาย
อาหารริมถนน	มีจักยานใหเชาป่ันเลน	มีศิลปินมารับวาดรูปเหมือน	เขียน
หนังสือภาษาเวียดนาม	mr.hotsia	ไดไปใชบริการใหเขาวาดรูปเหมือนใหรูปละ
150	บาทครับ	ดูดานลางสิเหมือนไหม	และผมยังจางใหเขาเขียนคําวา
www.hotsia.com	ดียูริกเวียดนาม	เขียนเป็นภาษาเวียดนามนะครับ	เป็นที่
ระลึกที่ผมมาเที่ยวถึงเมืองดาลัดแหงน้ี

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	น้ําตก	DATANLA	ซึ่งเป็นน้ําตกที่ขนาดไมใหญมาก	แตสวยงาม	ทานสามารถเก็บภาพ

ประทับใจไดหลายมุมภายในบริเวณน้ําตก	มีรานคากาแฟเล็ก	ใหทานไดน่ังชิลๆจิบกาแฟ	พักผอนชมบรรยากาศ



ธรรมชาติโดยรอบ	และพิเศษสุดทุกทานจะได	น่ังรถราง	ROLLER	COASTER	ลงไปชมน้ําตก	ผานหุบเขา	และ
ป าไมเขียวขจี	ทานจะไดรับประสบการณแปลกใหมที่ไมควรพลาด	รถรางสามารถน่ังได	1-2	ทาน	ตอคัน
จากน้ันนําทาน	นัง่กระเชาไฟฟ า	ชมวิวเมืองดาลัทจากที่สูงขึน้ไปเพื่อเขาชม	วัดตัก๊ลัม	วัดพุทธในนิกายเซน

แบบญี่ป ุน	ตั้งอยูบนเทือกเขาเฟืองฮวาง	ภายในวัดมีสิ่งกอสรางที่สวยงาม	สะอาด	เป็นระเบียบ	ทัศนียภาพโดย
รอบ	ลอมรอบไปดวยดอกไมที่ผลิดอกบานสะพรั่ง	นับไดวาเป็นวิหารที่นิยมและงดงามที่สุดในเมืองดาลัด
จากน้ันเดินทางสู	พระราชวังฤดูรอน	ของจักรพรรดิเบาได	ซึ่งเป็นจักรพรรดิองคสุดทายของเวียดนาม	ซึ่ง

สถานที่แหงน้ีเป็นพระราชวังสุดทาย	ที่สรางขึน้ในสมัยเลืองอํานาจของฝรั่งเศส	กอนที่จะเกิดสงครามเวียดนาม
จึงทําใหจักรพรรดิเบาไดตองยายไปอยูที่ฝรั่งเศส	แลวไมกลับมาเหยียบแผนดินบานเกิดอีกเลย	ภายในจะบังคับ
ใหสวมถุงผาคลุมรองเทา	แตไมตองถอดรองเทา	เพื่อเดินชมภายในอาคาร	ทางออกของพระราชวังน้ี	มีรานขาย
ของฝากใหทานไดเลือกซื้อติดไมติดมือกลับบาน	ในราคาที่สามารถตอได	และจายเป็นเงินบาทไดดวย
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางชม	CRAZY	HOUSE	บานหนาตาแปลกประหลาด	โดยศิลปินชาวเวียดนาม	ซึ่งมีชื่อเสียงโดง

ดัง	ใหทานไดเพลิดเพลินกับการถายรูป	และเดินตามทางจากบันไดดานลาง	จนขึน้ไปบนหลังคาไดเลย	ภายดาน
ใน	มีเกสเฮาสเล็กๆไมกี่หอง	สวนใหญจะเป็นชาวตางชาติ	ที่นิยมมาพักอาศัยอยู	และยังมีรานกาแฟ	เบเกอรี่	ให
ทานไดน่ังพัก	ดื่มกาแฟอีกดวย
นําทานเดินทางสู	สถานีรถไฟเกา	แหงเมืองดาลัด	สถานีรถไฟน้ีปัจจุบันเป็นแคสถานที่ทองเที่ยวไมไดใชงาน

จริงแลว	ตัวอาคารถูกออกแบบ	สถาปัตยกรรมยุคโคโลเนียลส	สไตลกึ่งฝรั่งเศส	ถูกสรางขึน้มาในชวงในชวงปี
คศ.	1932	ปัจจุบันชาวเวียดนามชอบมาใชสถานที่น้ีในการถายรูปพรีเวดดิ้ง	เพราะบริเวณภายในสามารถถาย
รูปไดหลายจุดที่สวยงาม

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตาคาร
พักที	่LA	SAPINETTE	/	VIETSOVPRETO	/	RIVER	PRINCE	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

น้ําตกดาตันลา	(	Datalla	Water	Fall	)	น้ําตกที่สวยที่สุดในดาลัด	ซึ่งอยูนอก
เมืองไปทางทิศใตประมาณ	5	กิโลเมตร	น้ําตกดาตันลาเป็นน้ําตกที่ไมใหญมาก
แตมีความสวยงามเน่ืองจากสภาพแวดลอมตางๆ	ที่เกื้อหนุนทําใหมีนักทอง
เที่ยวแวะมาเที่ยวชมกันเป็นจํานวนมาก

รถรางเวียดนาม	(Roller	Coaster)	ใหทานเพลิดเพลินกับรถราง	ผานผืนป าอัน
รมรื่นเขียวชอุมลงสูหุบเขาเบื้องลาง	ทาทายความหวาดเสียว

น่ังกระเชาไฟฟา	ชมวิวเมืองดาลัทจากที่สูง



วัดตัก๊ลัมวัดพุทธในนิกายเซน	แบบญี่ป ุน	ตั้งอยูบนเทือกเขาเฟืองฮวาง	ภายใน
วัดมีสิ่งกอสรางที่สวยงาม	สะอาด	เป็นระเบียบ	ทัศนียภาพโดยรอบ	ลอมรอบ
ไปดวยดอกไมที่ผลิดอกบานสะพรั่ง	นับไดวาเป็นวิหารที่นิยมและงดงามที่สุด
ในเมืองดาลัด

หน่ึงในตึกของจักรพรรดิเ์บาไดที่ยังดํารงไวอยู	ซึ่งพระราชวังน้ีเอาไวใชหลบ
รอน	แตตั้งแต	พศ2593	ฝรั่งเสศไดเขามายังเวียดนาม	และสถานที่น้ียังถูกใช
เปนสถานที่ประทับของพระราชา	และสถานที่ทําการ

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ถูกสรางขึน้มาโดยสถาปนิคชาวเวียดนามโดนคิดวาจะออกแบบแนว
"เทพนิยาย"	โดยที่ตัวตึกหนาตาออกมาเหมือนตนไม	และดวยการออกแบบ
และตกแตงภายในที่แปลกประหลาด	ทําใหขึน้ชื่อเรื่องความเพีย๊น

กอสรางขึน้ตั้งแตปี	2486	เป็นสถานีรถไฟขนาดเล็กที่มีความนาสนใจอยูที่
รถไฟเครื่องจักรไอน้ําแบบดั้งเดิม	ที่ยังตองใชถานไมในการเผาไหมของ
เครื่องจักร	โดยนักทองเที่ยวสามารถดื่มดํ่ ากับประสบการณน่ังรถไฟ
เครื่องจักรไอน้ําผานพื้นที่ชนบทเป็นระยะทางราว	5	กิโลเมตร	เขาไปสูหมูบาน
เล็ก	ๆ	ที่มีชื่อวา	Trai	Mat	โดยรถไฟเครื่องจักรไอน้ําน้ีจะเปิดใหบริการเพียง	5
เที่ยวตอวันเทาน้ัน	และจําตองมีผูโดยสารไมนอยกวา	4-5	คน	จึงจะสามารรถ
เปิดการเดินรถในแตละเที่ยวได

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตาคาร
	พักที่	LA	SAPINETTE	/	VIETSOVPRETO	/	RIVER	PRINCE	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา	-	ชวงบาย	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
หลังรับประทานอาหารเชานําทานเที่ยวชม	DALAT	FLOWER	GRADENS	หรือ	สวนดอกไมเมืองหนาว

ดาลัดไดรับการขนานนามใหเป็นเมืองแหงดอกไม	ที่น่ีจึงมีดอกไมบานสะพรั่งไปทั่วเมืองตลอดทั้งปี	และหาก
ตองการที่จะเห็นพรรณไมของดาลัดก็จะตองไป	สวนดอกไมเมืองหนาว	ที่ไดทําการรวบรวมไวอยางมากมายทั้ง
ไมดอก	ไมประดับ	ไมตน	และกลวยไม	ที่มีมากมาย
**สมควรแกเวลานําทานเดินทางเขาสู	สนามบิน	เพื่อทําการเชคอิน**
12.45	น.	นําทานเขาสู	สนามบิน	LIEN	KHUONG	เมืองดาลัด	กลับสูกรุงเทพฯ	เทีย่วบินที	่VZ941
14.30	น.	ถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ...พรอมความประทับใจ



	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

สรางเมื่อปี	พ.ศ.	2509	เป็นสวนดอกไมขนาดใหญไกล	ทะเลสาบสวนหวง
ประมาณ	2กิโลเมตรจากใจกลางเมือง	มีดอกไมหลายชนิดใหผูเขาชมไดอิ่มเอิบ
ไปกับความสวยงาม

สนามบินน้ีถูกสรางโดยชาวฝรั่งเศสเมื่อปีพศ2476	โดยเป็นรันเวยกรวด	และ
ชาวอเมริกันไดมาสรางใหมเมื่อไมนานมาน้ีและเสร็จเมื่อกี	2552	โดยไมมีเที่ยว
บินเยอะ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน
2.	ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา	หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมด	หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ	ทางบริษทัจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทาน
3.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา	15	ทาน	โดย

จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา	และ
อยางนอย	10	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา	แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษทักําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะให
บริการตอไป
4.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํานํา

หนาชื่อ	เลขทีห่นังสือเดินทางและอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีทีน่ักทองเทีย่วหรือเอเจน
ซีมิ่ไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมัดจํา
5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหสอดคลองกับ

สถานการณ	ภูมิอากาศ	และเวลา	ณ	วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง	ทั้งน้ีบริษทัจะคํานึงถึงความปลอดภัย
ของนักทองเที่ยวสวนใหญเป็นสําคัญ
6.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ	ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ	ทีเ่พิม่ขึ้นของนักทอง

เทีย่วทีมิ่ไดเกิดจากความผิดของทางบริษทั	เชน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	การนัดหยุดงาน	การปฏิวัติ
อุบัติเหตุ	ความเจ็บป วย	ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ	ความลาชา	เปลีย่นแปลง	หรือการ
บริการของสายการบิน	เหตุสุดวิสัยอื่น	เป็นตน
7.	อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ	ณ	วันที่ทางบริษทัเสนอราคา	ดังน้ัน	ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึน้	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศ	คาตัว๋เครื่องบิน	คาภาษีเชื้อเพลิง	คาประกันภัยสายการบิน	การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน	ฯลฯ
8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	หรือตัวแทนของทางบริษทั	ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ	แทนบริษทั	เวนแตมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน

กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	5,000.-	บาท	หากมีการยกเลิกภายหลัง	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการคืนมัดจํา
ทัง้หมด	เน่ืองจากทางบริษทัฯ	ไดชําระคาตัว๋เครื่องบินเต็มใบใหกับสายการบินเป็นทีเ่รียบรอย	ยกเวนคา
ภาษีน้ํามันทีย่ังมิไดชําระ	คาทัวรสวนทีเ่หลือ	กรุณาชําระ	21	วันกอนการเดินทาง
1.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน	5,000	บาทตอทานเพื่อสํารองที่น่ัง
2.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย	21	วัน	กรณีนัก

ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน	หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด	รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงิน
ไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ
3.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน

จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	พรอมคณะ
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
3.	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน	20	กก.
4.	คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ
5.	คาที่พักตามที่ระบุในรายการ	พักหองละ	2	ทานหรือ	3	ทาน
6.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ
7.	คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
8.	คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
9.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

1.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาโทรศัพททางไกล	คา



อินเตอรเน็ต	คาซักรีด	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถาม
จากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
2.	คาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิน่	ทานละ	600	บาท/ทริป/ตอทาน
3.	คาภาษีมูลคาเพิม่	7%	และภาษีหัก	ณ	ทีจ่าย	3%

PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

***คาบริการขางตน	ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	มัคคุเทศกทองถิน่ทานละ	600	บาท	/ทริป/ตอทาน***
**	ราคาเด็กอายุไมเกิน	2	ปี3,900	บาท**
**	หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน,	รถทัวร,	รถไฟ)	กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา	**
การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารจํานวน	15	ทานขึ้นไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว

บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง	หรือเปลี่ยนแปลงราคา
ตัว๋เม่ือออกแลว	ไมสามารถรีฟันดได	อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน

ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1.	กรุณาแยกของเหลว	เจล	สเปรย	ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน	ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100	มิลลิลิตรตอชิ้น

และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน	1,000	มิลลิลิตร	โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท	และสามารถนําออกมาใหเจา
หนาที่ตรวจไดอยางสะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย	อนุญาตใหถือไดทานละ	1	ใบเทาน้ัน	ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
2.	สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	มีดพก	แหนบ	อุปกรณกีฬาฯ	จะตองใสกระเปาใบใหญและ

ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
3.	IATA	ไดกําหนดมาตรการเกีย่วกับการนําแบตเตอรีส่ํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังน้ี	แบตเตอรี่สํารอง

สามารถนําใสกระเปาติดตัวถือขึน้เครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณที่จํากัด	ไดแก
3.1	แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟานอยกวา	20,000	mAh	หรือนอยกวา	100	Wh	สามารถนําขึน้เครื่องไดไมมีการ
จํากัดจํานวน	
3.2	แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟา	20,000	-	32,000	mAh	หรือ	100-160	Wh	สามารถนําขึน้เครื่องไดไมเกินคนละ
2	กอน
3.3	แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟามากกวา	32,000	mAh	หรือ	160	Wh	หามนําขึน้เครื่องในทุกกรณี
4.	หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี

ในกรณียกเลิกการเดินทาง	ตองยกเลิก	30	วันกอนการเดินทางเทานัน้	ไมเชนนัน้ทางบริษทัจะไมคืน
มัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทัง้สิ้น	เพราะวาทางบริษทัไดทําการจายคาตัว๋ไปใหกับการสายการบิน
เรียบรอยแลว	โปรดอานขอความใหถีถ่วนกอนการจองทัวรทุกครัง้	เพื่อประโยชนแกตัวทานเอง

1.	กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง	หรือเลื่อนการเดินทาง	นักทองเที่ยวหรือเอเจน
ซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)	จะตองแฟกซ	อีเมล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อ
แจงยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลักษณอักษรทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณี
ใดๆ
2.	กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	(ผูมีชื่อในเอกสารการ

จอง)	จะตองแฟกซ	อีเมล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงิน
คาบริการคืน	โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ	หลักฐานการชําระเงินคาบริการ
ตางๆ	และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน	โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี
2.1	ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	30	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	100	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.2	ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	15	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	50	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.3		ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา	15	วัน	ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมดทั้งน้ี	ทางบริษทัจะหักคาใชจายที่
ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว	เชน	การสํารองที่น่ังตัว๋
เครื่องบิน	การจองที่พักฯลฯ
3.	การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	หรือเที่ยวบินเหมาลํา	Charter	Flight	หรือ	Extra	Flight



กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด	
4.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน

จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั
5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง	15	คน


