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เส้นทางการเดินทาง 
วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ญาจาง (ท่าอากาศยานนานาชาติกามรัญ) (PG993 : 10.20-12.05) - เมืองดาลดั - สวนดอกไม ้- 

Crazy House - ชอ้ปป้ิงถนนคนเดินเมืองดาลดั  
วนัท่ี 2.  นัง่กระเชา้ไฟฟ้า - วดัตัก๊ลมั - น ้ าตกดาตนัลา - เมืองญาจาง - วนิเพิร์ลแลนด ์(นัง่กระเชา้ขา้มเกาะ) - โชวน์ ้ าพปุระกอบแสงสีเสียง 

- พกัโรงแรมระดบั 5 ดาว บนเกาะวนิเพิร์ล  
วนัท่ี 3.  สวนสนุกวนิเพิร์ล - วนิเพิร์ลแลนด ์(นัง่กระเชา้กลบัฝ่ัง) - โบสถญ์าจาง - วดัลองเซิน - ปราสาทโพนคร - เมืองญาจาง 
วนัท่ี 4.  เมืองญาจาง - ตลาดดมั - ญาจาง (ท่าอากาศยานนานาชาติกามรัญ) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (PG994 : 12.55-14.4) 
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วนัที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ - ญาจาง (ท่าอากาศยานนานาชาติกามรัญ) (PG993 : 10.20-12.05) 
- เมืองดาลดั - สวนดอกไม้ - Crazy House - ช้อปป้ิงถนนคนเดินเมืองดาลดั 

  
 
 
 
 
 
 

07.30 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4  เคาน์เตอร์ F โดยมีเจา้หน้าท่ีคอยให้การ
ตอ้นรับ  
(ระหว่างรอขึ้นเคร่ือง ท่านสามารถใช้บริการเล้าจน์  ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ได้ มีอาหาร และน ้าด่ืม
บริการ)               

10.20น. ออกเดินทางสู่ เมืองญาจาง โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี PG993(บนเคร่ืองมีบริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืม) 

12.05 น. 
 

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกามรัญ เมืองญาจาง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศุลกากร เรียบร้อยแลว้น าท่านรับสัมภาระ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั 

 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองดาลดั ตั้งอยูท่างเหนือจากนครโฮจิมินห์ เป็นเมืองท่ีมีอากาศเยน็ตลอดทั้งปี เพราะเป็น
ท่ีราบสูงขนาดใหญ่ อยูเ่หนือกวา่ระดบัน ้ าทะเลกวา่ 1500 เมตร ท าให้อากาศโดยเฉล่ียทั้งปีอยูท่ี่เพียง 18-20 องศา
เซลเซียส ในสมยัก่อนชาวฝร่ังเศสนิยมมาสร้างบา้นพกัตากอากาศท่ีเมืองน้ีเป็นจ านวนมากท าใหท้ัว่เมืองมีบา้นพกั
ของราชการชาวฝร่ังเศสหลงเหลืออยูจ่  านวนมาก นบัเป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์อยา่งยิ่งส าหรับนกัท่องเท่ียว (โดยใชเ้วลา
ประมาณ 3-4 ช.ม.)   
จากนั้นน าท่านชม สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด สร้างข้ึนโดยจกัรพรรดิเบ๋าได๋ บนเน้ือท่ีกวา้งใหญ่ สืบเน่ืองจาก
เมืองดาลดั ไดรั้บ สมญานามว่า เป็นเมืองแห่งดอกไม ้สวนแห่งน้ีจึงเป็นสถานท่ี ท่ีรวบรวมพรรณไมต่้างๆของ
เมืองดาลดัไวอ้ยา่งมากมาย ทั้งไมด้อก ไมป้ระดบั ไมย้ืนตน้ เป็นตน้ ซ่ึงดอกไมส่้วนใหญ่ในเวียดนาม จะส่งออก
จากเมืองดาลดัทั้งส้ิน   
น าท่านเขา้ชม บ้านเพีย้น (Crazy House ) บา้นสไตล์แปลกๆ ท่ีออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนท่ี 2 
ของเวยีดนาม ซ่ึงเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝร่ังเศสไดแ้รงบนัดาลใจจากนิยายเร่ืองดงั “Alice in Wonderland” 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร ( มีไวน์ดาลดั ) 

 ท่านสามารถชอ้ปป้ิงท่ี ถนนคนเดินเมืองดาลดั  เลือกซ้ือเลือกหาของฝากส าหรับคนท่ีท่านรัก 
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ทีพ่กั น าคณะเข้าสู่ทีพ่กัโรงแรม River Prince Hotel (ระดับ 4 ดาว) หรือเทยีบเท่า 

วนัที ่2 น่ังกระเช้าไฟฟ้า - วัดตั๊กลมั - น ้าตกดาตันลา - เมืองญาจาง - วินเพร์ิลแลนด์ (น่ังกระเช้าข้ามเกาะ) - 
โชว์น า้พปุระกอบแสงสีเสียง - พกัโรงแรมระดับ 5 ดาว บนเกาะวนิเพร์ิล 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

น าท่าน น่ังกระเช้า เพื่อข้ึนชมทิวทศัน์ท่ีสวยงามของดาลดัจากมุมสูงส าหรับกระเช้าไฟฟ้าแห่งน้ี เป็นระบบ
กระเชา้ท่ีทนัสมยัท่ีสุดของประเทศเวียดนามและมีความปลอดภยัสูงเพื่อชมความงดงามของทะเลสาบพาราไดซ์
หรือ เตวียนลมั(Tuyen Lam Lake)ตั้งอยูท่างตะวนัออกเฉียงใตข้องเมืองดาลดัประมาณ 5 กิโลเมตร ทะเลสาบ
พาราไดซ์ หรือ ตูเ้หยีนลมั เป็นสถานท่ีท่ีเหมาะในการมาพกัผอ่นสามารถมองเห็นทะเลสาบสีเขียวมรกตกบัทิว
สนท่ียนืตน้ตระหง่านปกคลุมทุกขุนเขาการนัง่เคเบิ้ลคาร์ สามารถมองเห็นเมืองดาลดัไดท้ั้งเมือง เพื่อเขา้ไปเท่ียว
ชม วัดตั๊กลัม เป็นวดัพุทธในนิกายเซนแบบญ่ีปุ่น ตั้งอยู่บนเทือกเขาเฟืองฮว่าง ภายในบริเวณวดันอกจากจะมี
ส่ิงก่อสร้างท่ีสวยงาม สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยแลว้ ยงัมีการจดัทศันียภาพโดยรอบดว้ยสวนดอกไมท่ี้ผลิดอก
บานสะพร่ัง นบัไดเ้ป็นวหิารซ่ึงเป็นท่ีนิยมและงดงามท่ีสุดในดาลดั 
ต่อมาน าท่านเดินทางไปชม  น ้าตกดาตันลา  (Datalna Waterfall) น ้ าตกท่ีสวยท่ีสุดในดาลดั ซ่ึงอยูน่อกเมืองไป
ทางทิศใตป้ระมาณ 5 กิโลเมตรน ้าตกดาตนัลาเป็นน ้าตกท่ีไม่ใหญ่มากแต่มีความสวยงาม เน่ืองจากสภาพแวดลอ้ม
ต่างๆท่ีเก้ือหนุนท าใหมี้นกัท่องเท่ียวแวะมาเท่ียวชมกนัเป็นจ านวนมาก 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ณ เมืองดาลดั  
 หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองญาจาง (เวลาทอ้งถ่ินประเทศเวยีดนามเหมือนกบัเวลาทอ้งถ่ินประเทศไทย) 

เป็นเมืองชายฝ่ังทะเลมีชายหาดอนัสวยงาม เป็นท่ีท่องเท่ียวส าคญัของเวียดนาม และเป็นศูนยก์ลางการเมือง
เศรษฐกิจ วฒันธรรม และเทคโนโลย ีญาจางมีสภาพภูมิอากาศท่ีดีและสามารถท่องเท่ียวไดเ้กือบท้งัปีและในดา้น
ประวติัศาสตร์เมืองน้ีเคยเป็นส่วนของอาณาจกัรจามปา ซ่ึงมีหลกัฐานเป็นปราสาท หินแบบจามท่ีหลงเหลืออยู ่
(โดยใชเ้วลาประมาณ 3-4 ช.ม.) 
น าท่านเดินทางสู่ วินเพิร์ลแลนด์ (VINPEAL LAND) โดยกระเช้าสู่เกาะวินเพิร์ลเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่และ
ครบวงจรแห่งใหม่ ของประเทศเวียดนาม แบ่งออกเป็น4 โซนใหญ่ๆ ทั้งสวนน ้ า  ท่ีมีชายหาดจ าลองให้ไดน้ั่ง
พกัผอ่นหยอ่นใจหรือสามารถลงเล่นน ้าได ้สวนสนุกกลางแจง้ท่ีมีเคร่ืองเล่นอนัหวาดเสียวท่ีทนัสมยัไดม้าตรฐาน
ระดบัโลก สวนสนุกในร่ม มีเคร่ืองเล่นท่ีน่าสนใจคือ โรงภาพยนตร์ 5 มิติ สามารถสัมผสัไดท้ั้ง รูป รส กล่ิน เสียง 
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เหมือนท่านไดมี้ส่วนร่วมในหนงัเลยทีเดียว อีกทั้งยงัมีโซนเกมส์ ท่ีให้ท่านสามารถสนุกสนานกบัตูเ้กมส์หยอด
เหรียญได ้และพิพิธภณัฑ์สัตวน์ ้ า ท่ีเป็นอควาเรียมขนาดใหญ่ท่ีสุดของเวียดนาม จดัแสดงพนัธ์ุสัตวน์ ้ าหายากไว้
กวา่ 9,000 ชนิด 

ส าหรับท่านทีอ่ยากชมโชว์ต่างๆ ทาง VINPEARL LAND ยงัมีโชว์ต่างๆให้ชมดังนี้ 
การแสดงของปลาโลมาและแมวน า้ (Dolphin&Seal Show)          เวลา 14.00-14.30 น. 
การแสดงนางเงือก (Mermaid Show)                                            เวลา 15.00-15.10 น. 
การแสดงขบวนพาเหรด (Carnial Show)                                      เวลา 16.15-16.45 น. 
การแสดงให้อาหารสัตว์น า้ (Feeding Show)                                  เวลา 17.00-17.15 น. 
(เวลาการแสดงอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมดังน า้แนะน าให้ท่านเช็คกบัเจ้าหน้าทีอ่กีคร้ัง) 

ท่านสามารถสนุกสนานกบักิจกรรมต่างๆบนเกาะวินเพิร์ลไดต้ามอธัยาศยัหรือท่านอยากพกัผ่อนชมบรรยากาศ
ทะเลเวยีดนามใตบ้รรยากาศสบายๆไดเ้ช่นกนั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าแบบบุฟเฟ่ต์ Vinpearl Buffet (5 Stars)  

19.00 น. น าท่านชม โชว์น ้าพุประกอบแสงสีเสียง เป็นโชว์น ้ าพุประกอบแสงสีเสียงสุดอลงัการท่ีจะท าให้ทุกท่านได้
เพลิดเพลินกบับรรยากาศน ้าพุท่ีตดักบัผนืฟ้าในกลางคืน ท่ีสวยงามไม่แพก้บัท่ีอ่ืน 

ทีพ่กั 
 

น าคณะเข้าสู่ทีพ่กัโรงแรม Vinpearl Resort (ระดับ 5 ดาว) หรือเทยีบเท่า พกับนเกาะ Vinpearl land 1 คืน 
โรงแรม  Vinpearl Island Hotel บนเกาะไม่มีห้องพักส าหรับ 3 ท่าน  ในกรณีที่ลูกค้าเดินทาง 3 ท่าน ต้องใช้ห้อง 
TWN + 1 SGL  และเสียค่าใช้จ่ายห้องพกัเดียวเพิม่ 2500.- บาท  
 

วนัที ่3 
สวนสนุกวินเพิร์ล - วินเพิร์ลแลนด์ (น่ังกระเช้ากลับฝ่ัง) - โบสถ์ญาจาง - วัดลองเซิน - ปราสาทโพ
นคร - เมืองญาจาง 

 
 
 
 
 
 

เช้า 

 
 
 
 
 
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านสนุกสนานเพลิดเพลินกบั สวนสนุกวนิเพร์ิล (Vin Pearl Theme Park) เป็นสวนสนุกขนาดใหญ่และครบ
วงจรแห่งใหม่ของประเทศเวียดนาม แบ่งออกเป็น4 โซนใหญ่ๆ ทั้งสวนนา้ ท่ีมีชายหาดจา ลองให้ไดน้ัง่พกัผอ่น
หยอ่นใจหรือสามารถลงเล่นน ้ า ไดส้วนสนุกกลางแจง้ท่ีมีเคร่ืองเล่นอนัหวาดเสียวท่ีทนั สมยัไดม้าตรฐานระดบั
โลก สวนสนุกในร่ม มีเคร่ืองเล่นท่ีน่าสนใจคือ โรงภาพยนตร์5 มิติสามารถสัมผสัได้ ทั้ง รูป รส กล่ิน เสียง 
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เหมือนท่านไดมี้ส่วนร่วมในหนงัเลยทีเดียว อีกทั้งยงัมีโซนเกมส์ท่ีให้ท่านสามารถสนุกสนานกบัตูเ้กมส์หยอด
เหรียญไดแ้ละพิพิธภณัฑ์สัตวน์ ้ า ท่ีเป็นอควาเรียมขนาดใหญ่ท่ีสุดของเวียดนาม จดัแสดงพนัธ์ุสัตวน์ ้ าหายากไว้
กวา่ 9,000ชนิด  
**ส าหรับท่านทีต้่องการลงเล่นสวนน า้ กรุณาเตรียมชุดว่ายน า้ส าหรับเปียก 1 ชุด** 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟ่ต์ Vinpearl Buffet (5 Stars)  
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่าน น่ังกระเช้าเข้าสู่ตัวเมืองญาจาง  จากนั้นน าท่านเท่ียวชม โบสถ์ญาจาง (NHA TRANG 

CATHEDRAL) เป็นโบสถ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองญาจาง สร้างโดยนกับุญชาวฝร่ังเศส มีอายุยาวนานกว่า 80 ปีซ่ึง
โบสถแ์ห่งน้ีมีความสูงถึง 10 เมตร เป็นสถาปัตยกรรมท่ีออกแบบสไตลฝ์ร่ังเศสแบบโกธิกภายใน พื้นของโบสถ์มี
การใชหิ้นในการปูพื้น และมีการตกแต่งดว้ยกระจกหลากสีสันอยา่งสวยงาม 
น าท่านชม วดัลองเซิน สร้างข้ึนเม่ือ พ.ศ.2429 จุดเด่นของวดัน้ีคือ พระพุทธรูปสีขาวองคใ์หญ่อนัสวยงามท่ีตั้งอยู่
บนเนินเขา ระหวา่งทางเดินข้ึนไปสักการะพระพุทธรูปองคใ์หญ่นั้น ท่านก็จะพบกบั พระนอนท่ีแกะสลกัจากหิน
อ่อน และดา้นบนสามารถชมววิอนัสวยงามของเมืองญาจางไดอี้กทั้งยงัเป็นโรงเรียนส าหรับพระสงฆอี์กดว้ย 
น าท่านสู่ ปราสาทโพนคร อยูใ่นช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี2โบราณสถานแห่งน้ีเป็นอิทธิพลของ 
อาณาจกัรจามปา มีความเก่าแก่และโดดเด่น ลกัษณะของปราสาทนั้น จะเป็นอิฐแดงขนาดใหญ่โดยสร้างข้ึนเพื่อ 
ประดิษฐานเทพสตรีภควตีในอดีตเป็นท่ีบูชาเทพเจา้ในศาสนาฮินดูแต่ปัจจุบนั ก็ยงัคงเป็นท่ีไหวส้ักการะเทพ 
เจา้ของชาวเวยีดนามอยู ่

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Mua Xanh Restaurant 
ทีพ่กั 

 

โรงแรม Le’s Cham, Galiot hotel in Nha Trang (ระดับ 4 ดาว) หรือเทยีบเท่า 
หมายเหตุ : โรงแรมนีม้ีสระว่ายน า้ไว้บริการ ท่านทีต้่องการใช้บริการ สามารถเตรียมชุดว่ายน า้ของท่านมาด้วย 

วนัที ่4 
เมืองญาจาง - ตลาดดัม - ญาจาง (ท่าอากาศยานนานาชาติกามรัญ) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณ
ภูม)ิ (PG994 : 12.55-14.4) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 
 

น าท่านแวะซ้ือของท่ีระลึกท่ี ตลาดดัม ตลาดใหญ่ท่ีสุดในเมืองญาจางท่ีมีทั้งของใช้ของกิน ของท่ีระลึกต่างๆ
มากมายใหท้่านเลือกซ้ือเป็นของฝากตามอธัยาศยั   
ไดเ้วลาอนัสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติกามรัญ เมืองญาจาง เพื่อเดินทางสู่กรุงเทพฯ 
(สนามบินสุวรรณภูมิ) 

12.55 น. ออกเดินทางกลบั กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี PG994 (บน
เคร่ืองมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม) 

14.40 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
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รักสุดๆ...ดาลดั ญาจาง วนิเพร์ิล 4 วนั 3 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่พกั 2 
ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 
พกักบัผู่ใหญ่ 1 ท่าน  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 
(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พกัเดีย่ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 27-30ตุลาคม 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 5,500 

วนัท่ี 01-04 พฤศจิกายน 2562 13,888 13,888 13,888 13,888 5,500 

วนัท่ี 03-06 พฤศจิกายน 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 5,500 

วนัท่ี 10-13 พฤศจิกายน 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 5,500 

วนัท่ี 15-18 พฤศจิกายน 2562 13,888 13,888 13,888 13,888 5,500 

วนัท่ี 17-20 พฤศจิกายน 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 5,500 

วนัท่ี 22-25 พฤศจิกายน 2562 13,888 13,888 13,888 13,888 5,500 

วนัท่ี 24-27 พฤศจิกายน 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 5,500 

วนัท่ี 01-04 ธนัวาคม 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 5,500 

วนัท่ี 08-11 ธนัวาคม 2562 13,888 13,888 13,888 13,888 5,500 

วนัท่ี 13-16 ธนัวาคม 2562 13,888 13,888 13,888 13,888 5,500 

วนัท่ี 15-18 ธนัวาคม 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 5,500 

วนัท่ี 20-23 ธนัวาคม 2562 13,888 13,888 13,888 13,888 5,500 
 

**เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ จึงไม่มีราคาเด็ก ** 
ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วนัเดินทางกลบั]  ท่านละ 3,000 บาท ราคานี้รวมรายการทวัร์ ตั๋วเคร่ืองบิน 

 

ราคาทวัร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500บาท /ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทวัร์ทีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เง่ือนไข 
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดท้ั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุด
วสิัยต่างๆท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯจะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู ้
ร่วมเดินทางเป็นส าคญั 
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หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออก
ตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 
หมายเหตุ 
ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีอายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทาง
ไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอร์ตติดตวัมาในวนัเดินทาง พาสปอร์ตตอ้งมีอายุไม่ต ่ากวา่ 6 
เดือน หรือ 180 วนั ข้ึนไปก่อนการเดินทาง และตอ้งมีหนา้กระดาษอยา่งต ่า 6 หนา้ 
 
เง่ือนไขการจอง 
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อนการเดินทางและกรุณาช าระเงินเต็มจ านวน พร้อมกบัเตรียม

เอกสารส่งใหเ้รียบร้อยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้ 
2.  การช าระค่าบริการ 

2.1 กรุณาช าระค่าทวัร์เตม็จ านวน ในกรณีท่ีค่าทวัร์ราคาต ่ากวา่ 10,000 บาท 
 
กรณยีกเลกิการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
2. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
3. แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
4. ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ืน่วซ่ีาให ้เม่ือผลวีซ่าผา่นแลว้มี

การยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทั้งหมด 
5. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษทัฯก าหนดไว ้(15ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั
และผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษทัตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิก
ของท่าน 

6. กรณีเจบ็ป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ่ึ้งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบริษทัฯจะท า
การเล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้
คือค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได ้

7. กรณีท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ ทางบริษทัฯ คืนค่าทวัร์หรือมดัจ าให้ แต่ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิในการหกัค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือได้
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ช าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกั
เก็บค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจา้หน้าท่ีไม่ว่า
เหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 

กรณีท่านมีความประสงค์จะตอ้งการปรับเปล่ียนระดบัชั้นท่ีนัง่จากชั้นประหยดัเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพื่อ
อพัเกรดตอ้งกระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านั้น  

2.  ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
3.  ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าน ้ าหนกัสัมภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรัม / แอร์เอเซียเอกซ์ 20 กิโลกรัม / การบิน

ไทย 30 กิโลกรัม / เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม] ค่าประกนัวินาศ
ภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

6.  ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์
** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  
เพิ่มเติมกบัทางบริษทัได ้** 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 
**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
2. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่า

โทรศพัท ์ 
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3.  ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
4.  ค่าทปิมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน 
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