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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ญาจาง (ท่าอากาศยานนานาชาติกามรัญ) (PG993 : 10.20-12.05) -   
เมืองดาลัด - สวนดอกไม้ - Crazy House - ช้อปปิ้งถนนคนเดินเมืองดาลัด 

  
 
 
 
 
 
 

07.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4  เคาน์เตอร์ F โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การ
ต้อนรับ (ระหว่างรอขึ้นเครื่อง ท่านสามารถใช้บริการเล้าจน์  ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ได้ มีอาหาร และ
น้้าดื่มบริการ)               

10.20น. ออกเดินทางสู่ เมืองญาจาง โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG993 (บนเครื่องมีบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม) 

12.05 น. 
 

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกามรัญ เมืองญาจาง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร เรียบร้อยแล้วนําท่านรับสัมภาระ 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน 
 นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองดาลัด ต้ังอยู่ทางเหนือจากนครโฮจิมินห์ เป็นเมืองที่มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี เพราะเป็นที่

ราบสูงขนาดใหญ่ อยู่เหนือกว่าระดับน้ําทะเลกว่า 1500 เมตร ทําให้อากาศโดยเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่เพียง 18 -20 องศา
เซลเซียส ในสมัยก่อนชาวฝรั่งเศสนิยมมาสร้างบ้านพักตากอากาศที่เมืองนี้เป็นจํานวนมากทําให้ทั่วเมืองมีบ้านพัก
ของราชการชาวฝรั่งเศสหลงเหลืออยู่จํานวนมาก นับเป็นเมืองที่มีเสน่ห์อย่างยิ่งสําหรับนักท่องเที่ยว (โดยใช้เวลา
ประมาณ 3-4 ช.ม.) จากนั้นนําท่านชม สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิเบ๋าได๋ บนเนื้อที่กว้าง
ใหญ่ สืบเนื่องจากเมืองดาลัด ได้รับ สมญานามว่า เป็นเมืองแห่งดอกไม้ สวนแห่งนี้จึงเป็นสถานที่ ที่รวบรวมพรรณ
ไม้ต่างๆของเมืองดาลัดไว้อย่างมากมาย ทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ยืนต้น เป็นต้น ซึ่งดอกไม้ส่วนใหญ่ในเวียดนาม จะ
ส่งออกจากเมืองดาลัดทั้งสิ้น นําท่านเข้าชม บ้านเพี้ยน (Crazy House ) บ้านสไตล์แปลกๆ ที่ออกแบบโดยฝีมือ
ลูกสาวประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเวียดนาม ซึ่งเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรั่งเศสได้แรงบันดาลใจจากนิยายเรื่อง
ดัง “Alice in Wonderland” 

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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ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร ( มีไวน์ดาลัด ) 

 ท่านสามารถช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดินเมืองดาลัด  เลือกซ้ือเลือกหาของฝากสําหรับคนที่ท่านรัก 

ที่พัก  น้าคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม River Prince Hotel (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่า 

วันที่ 2 นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัดตั๊กลัม - น้้าตกดาตันลา - เมืองญาจาง - วินเพิร์ลแลนด์ (นั่งกระเช้าข้ามเกาะ) - โชว์น้้าพุ
ประกอบแสงสีเสียง - พักโรงแรมระดับ 5 ดาว บนเกาะวินเพิร์ล 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

นําท่าน นั่งกระเช้า เพ่ือขึ้นชมทิวทัศน์ที่สวยงามของดาลัดจากมุมสูงสําหรับกระเช้าไฟฟ้าแห่งนี้ เป็นระบบกระเช้าที่
ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนามและมีความปลอดภัยสูงเพ่ือชมความงดงามของทะเลสาบพาราไดซ์หรือเตวียนลัม
(Tuyen Lam Lake)ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองดาลัดประมาณ 5 กิโลเมตร ทะเลสาบพาราไดซ์ หรือ ตู้เห
ยีนลัม เป็นสถานที่ที่เหมาะในการมาพักผ่อนสามารถมองเห็นทะเลสาบสีเขียวมรกตกับทิวสนที่ยืนต้นตระหง่านปก
คลุมทุกขุนเขาการนั่งเคเบิ้ลคาร์ สามารถมองเห็นเมืองดาลัดได้ท้ังเมือง เพ่ือเข้าไปเที่ยวชม วัดตั๊กลัม เป็นวัดพุทธใน
นิกายเซนแบบญี่ปุ่น ตั้งอยู่บนเทือกเขาเฟืองฮว่าง ภายในบริเวณวัดนอกจากจะมีสิ่งก่อสร้างที่สวยงาม สะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อยแล้ว ยังมีการจัดทัศนียภาพโดยรอบด้วยสวนดอกไม้ที่ผลิดอกบานสะพรั่ง นับได้เป็นวิหารซึ่งเป็นที่
นิยมและงดงามที่สุดในดาลัด ต่อมานําท่านเดินทางไปชม  น้้าตกดาตันลา  (Datalna Waterfall) น้ําตกที่สวย
ที่สุดในดาลัด ซึ่งอยู่นอกเมืองไปทางทิศใต้ประมาณ 5 กิโลเมตรน้ําตกดาตันลาเป็นน้ําตกที่ไม่ใหญ่มากแต่มีความ
สวยงาม เนื่องจากสภาพแวดล้อมต่างๆที่เก้ือหนุนทําให้มีนักท่องเที่ยวแวะมาเท่ียวชมกันเป็นจํานวนมาก 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ณ เมืองดาลัด  
 หลังจากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองญาจาง (เวลาท้องถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาท้องถิ่นประเทศไทย) 

เป็นเมืองชายฝั่งทะเลมีชายหาดอันสวยงาม เป็นที่ท่องเที่ยวสําคัญของเวียดนาม และเป็นศูนย์กลางการเมือง
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ญาจางมีสภาพภูมิอากาศที่ดีและสามารถท่องเที่ยวได้เกือบท้ังปีและในด้าน
ประวัติศาสตร์เมืองนี้เคยเป็นส่วนของอาณาจักรจามปา ซึ่งมีหลักฐานเป็นปราสาท หินแบบจามที่หลงเหลืออยู่ (โดย
ใช้เวลาประมาณ 3-4 ช.ม.) 
นําท่านเดินทางสู่ วินเพิร์ลแลนด์ (VINPEAL LAND) โดยกระเช้าสู่เกาะวินเพิร์ลเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่และครบ
วงจรแห่งใหม่ ของประเทศเวียดนาม แบ่งออกเป็น4 โซนใหญ่ๆ ทั้งสวนน้ํา  ที่มีชายหาดจําลองให้ได้นั่งพักผ่อน
หย่อนใจหรือสามารถลงเล่นน้ําได้ สวนสนุกกลางแจ้งที่มีเครื่องเล่นอันหวาดเสียวที่ทันสมัยได้มาตรฐานระดับโลก 
สวนสนุกในร่ม มีเครื่องเล่นที่น่าสนใจคือ โรงภาพยนตร์ 5 มิติ สามารถสัมผัสได้ทั้ง รูป รส กลิ่น เสียง เหมือนท่าน
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ได้มีส่วนร่วมในหนังเลยทีเดียว อีกทั้งยังมีโซนเกมส์ ที่ให้ท่านสามารถสนุกสนานกับตู้เกมส์หยอดเหรียญได้ และ
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํา ที่เป็นอควาเรียมขนาดใหญ่ที่สุดของเวียดนาม จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ําหายากไว้กว่า 9,000 ชนิด 

ส้าหรับท่านที่อยากชมโชว์ต่างๆ ทาง VINPEARL LAND ยังมีโชว์ต่างๆให้ชมดังนี้ 
การแสดงของปลาโลมาและแมวน้้า (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. 
การแสดงให้อาหารสัตว์น้้า (Feeding Show)                                 เวลา 17.00-17.15 น. 
(เวลาการแสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมดังน้้าแนะน้าให้ท่านเช็คกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง) 

ท่านสามารถสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆบนเกาะวินเพิร์ลได้ตามอัธยาศัยหรือท่านอยากพักผ่อนชมบรรยากาศทะเล
เวียดนามใต้บรรยากาศสบายๆได้เช่นกัน 

ค่้า  รับประทานอาหารค่้าแบบบุฟเฟ่ต์ Vinpearl Buffet (5 Stars)  
19.00 น. นําท่านชม โชว์น้้าพุประกอบแสงสีเสียง เป็นโชว์น้ําพุประกอบแสงสีเสียงสุดอลังการที่จะทําให้ทุกท่านได้

เพลิดเพลินกับบรรยากาศน้ําพุท่ีตัดกับผืนฟ้าในกลางคืน ที่สวยงามไม่แพ้กับท่ีอ่ืน 
ที่พัก 

 
 น้าคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม Vinpearl Resort(ระดับ5ดาว)หรือเทียบเท่าพักบนเกาะVinpearl land 1 คืน 
โรงแรม  Vinpearl Island Hotel บนเกาะไม่มีห้องพักส้าหรับ 3 ท่าน  ในกรณีที่ลูกค้าเดินทาง 3 ท่าน ต้องใช้
ห้อง TWN + 1 SGL  และเสียค่าใช้จ่ายห้องพักเดียวเพิ่ม 2500.- บาท  
 

วันที่ 3 
สวนสนุกวินเพิร์ล - วินเพิร์ลแลนด์ (นั่งกระเช้ากลับฝั่ง) - โบสถ์ญาจาง - วัดลองเซิน - ปราสาทโพนคร - 
เมืองญาจาง 

 
 
 
 
 
 

เช้า 

 
 
 
 
 
 
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําท่านสนุกสนานเพลิดเพลินกับ สวนสนุกวินเพิร์ล (Vin Pearl Theme Park) เป็นสวนสนุกขนาดใหญ่และครบ
วงจรแห่งใหม่ของประเทศเวียดนาม แบ่งออกเป็น4 โซนใหญ่ๆ ทั้งสวนน้า ที่มีชายหาดจา ลองให้ได้นั่งพักผ่อน
หย่อนใจหรือสามารถลงเล่นน้ํา ได้สวนสนุกกลางแจ้งที่มีเครื่องเล่นอันหวาดเสียวที่ทัน สมัยได้มาตรฐานระดับโลก 
สวนสนุกในร่ม มีเครื่องเล่นที่น่าสนใจคือ โรงภาพยนตร์5 มิติสามารถสัมผัสได้ ทั้ง รูป รส กลิ่น เสียง เหมือนท่านได้
มีส่วนร่วมในหนังเลยทีเดียว อีกทั้งยังมีโซนเกมส์ที่ให้ท่านสามารถสนุกสนานกับตู้เกมส์หยอดเหรียญได้และ
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํา ที่เป็นอควาเรียมขนาดใหญ่ที่สุดของเวียดนาม จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ําหายากไว้กว่า 9,000ชนิด  
**ส้าหรับท่านที่ต้องการลงเล่นสวนน้้า กรุณาเตรียมชุดว่ายน้้าส้าหรับเปียก 1 ชุด** 
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กลางวัน  บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ Vinpearl Buffet (5 Stars)  
 ได้เวลาอันสมควรนําท่าน นั่งกระเช้าเข้าสู่ตัวเมืองญาจาง  จากนั้นนําท่านเที่ยวชม โบสถ์ญาจาง (NHA TRANG 

CATHEDRAL) เป็นโบสถ์ท่ีใหญ่ที่สุดในเมืองญาจาง สร้างโดยนักบุญชาวฝรั่งเศส มีอายุยาวนานกว่า 80 ปีซึ่งโบสถ์
แห่งนี้มีความสูงถึง 10 เมตร เป็นสถาปัตยกรรมที่ออกแบบสไตล์ฝรั่งเศสแบบโกธิกภายใน พ้ืนของโบสถ์มีการใช้หิน
ในการปูพื้น และมีการตกแต่งด้วยกระจกหลากสีสันอย่างสวยงาม 
นําท่านชม วัดลองเซิน สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2429 จุดเด่นของวัดนี้คือ พระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่อันสวยงามที่ตั้งอยู่
บนเนินเขา ระหว่างทางเดินขึ้นไปสักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่นั้น ท่านก็จะพบกับ พระนอนที่แกะสลักจากหิน
อ่อน และด้านบนสามารถชมวิวอันสวยงามของเมืองญาจางได้อีกทั้งยังเป็นโรงเรียนสําหรับพระสงฆ์อีกด้วย 
นําท่านสู่ ปราสาทโพนคร อยู่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่2โบราณสถานแห่งนี้เป็นอิทธิพลของอาณาจักรจามปา มีความ
เก่าแก่และโดดเด่น ลักษณะของปราสาทนั้น จะเป็นอิฐแดงขนาดใหญ่โดยสร้างขึ้นเพ่ือประดิษฐานเทพสตรีภควตีใน
อดีตเป็นที่บูชาเทพเจ้าในศาสนาฮินดูแต่ปัจจุบัน ก็ยังคงเป็นที่ไหว้สักการะเทพเจ้าของชาวเวียดนามอยู่ 

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร Mua Xanh Restaurant 
ที่พัก 

 
 

 โรงแรม Le’s Cham, Galiot hotel in Nha Trang (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่า 
หมายเหตุ : โรงแรมนี้มีสระว่ายน้้าไว้บริการ ท่านที่ต้องการใช้บริการ สามารถเตรียมชุดว่ายน้้าของท่านมาด้วย 

วันที่ 4 
เมืองญาจาง - ตลาดดัม - ญาจาง (ท่าอากาศยานนานาชาติกามรัญ) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
(PG994 : 12.55-14.4) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 
 

นําท่านแวะซื้อของที่ระลึกที่ ตลาดดัม ตลาดใหญ่ที่สุดในเมืองญาจางที่มีทั้งของใช้ของกิน ของที่ระลึกต่างๆมากมาย
ให้ท่านเลือกซื้อเป็นของฝากตามอัธยาศัย   
ได้เวลาอันสมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติกามรัญ เมืองญาจาง เพ่ือเดินทางสู่กรุงเทพฯ 
(สนามบินสุวรรณภูมิ) 

12.55 น.  ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG994 
(บนเครื่องมีบริการอาหารและเครื่องดื่ม) 

14.40 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
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รักสุดๆ...ดาลัด ญาจาง วินเพิร์ล 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ 

ก้าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 
2 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 
12 ปี 

พักกับผู่ใหญ่ 1 
ท่าน  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 
12 ปี 

(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 
12 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 
ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

วันที่  12-15 มกราคม 2563 13,888 13,888 13,888 13,888 5,500 

วันที่  02-05 กุมภาพันธ์ 2563 14,888 14,888 14,888 14,888 5,500 

วันที่  16-19 กุมภาพันธ์ 2563 14,888 14,888 14,888 14,888 5,500 

วันที่  21-24 กุมภาพันธ์ 2563 14,888 14,888 14,888 14,888 5,500 

วันที่  01-04 มีนาคม 2563 13,888 13,888 13,888 13,888 5,500 

วันที่  06-09 มีนาคม 2563 14,888 14,888 14,888 14,888 5,500 

วันที่  08-11  มีนาคม 2563 13,888 13,888 13,888 13,888 5,500 

วันที่  13-16 มีนาคม 2563 14,888 14,888 14,888 14,888 5,500 

วันที่  15-18  มีนาคม 2563 13,888 13,888 13,888 13,888 5,500 

วันที่  22-25  มีนาคม 2563 13,888 13,888 13,888 13,888 5,500 

วันที่  27-30 มีนาคม 2563 14,888 14,888 14,888 14,888 5,500 

วันที่  19-22 เมษายน 2563 15,888 15,888 15,888 15,888 5,500 

วันที่  24-27 เมษายน 2563 15,888 15,888 15,888 15,888 5,500 

วันที่  26-29 เมษายน 2563 15,888 15,888 15,888 15,888 5,500 

วันที่  01-04 พฤษภาคม 2563 15,888 15,888 15,888 15,888 5,500 

วันที่  03-06 พฤษภาคม 2563 14,888 14,888 14,888 14,888 5,500 

วันที่  08-11 พฤษภาคม 2563 14,888 14,888 14,888 14,888 5,500 

วันที่  10-13 พฤษภาคม 2563 13,888 13,888 13,888 13,888 5,500 

วันที่  15-18 พฤษภาคม 2563 13,888 13,888 13,888 13,888 5,500 

วันที่  17-20 พฤษภาคม 2563 13,888 13,888 13,888 13,888 5,500 

วันที่  22-25 พฤษภาคม 2563 14,888 14,888 14,888 14,888 5,500 

วันที่  24-27 พฤษภาคม 2563 13,888 13,888 13,888 13,888 5,500 

วันที่  05-08 มิถุนายน 2563 13,888 13,888 13,888 13,888 5,500 

วันที่  07-10 มิถุนายน 2563 13,888 13,888 13,888 13,888 5,500 



  7   

 

วันที่  12-15 มิถุนายน 2563 14,888 14,888 14,888 14,888 5,500 

วันที่  14-17 มิถุนายน 2563 14,888 14,888 14,888 14,888 5,500 

วันที่  19-22 มิถุนายน 2563 13,888 13,888 13,888 13,888 5,500 

วันที่  21-24 มิถุนายน 2563 13,888 13,888 13,888 13,888 5,500 

วันที่  26-29 มิถุนายน 2563 13,888 13,888 13,888 13,888 5,500 

วันที่  28 มิถุนายน-01 กรกฏาคม 2563 13,888 13,888 13,888 13,888 5,500 
 

**เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ จึงไม่มีราคาเด็ก ** 
ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ]  ท่านละ 3,000 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน 

 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เงื่อนไข 
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตสุด
วิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้
ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่
ทุกครั้งก่อนทําการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า 
 

หมายเหตุ 
สําหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ํากว่า 6 
เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่ํา 6 หน้า 
 

เงื่อนไขการจอง 
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาชําระเงินเต็มจํานวน พร้อมกับเตรียม

เอกสารส่งให้เรียบร้อยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแล้ว 
2.  การชําระค่าบริการ 

2.1 กรุณาชําระค่าทัวร์เต็มจํานวน ในกรณีที่ค่าทัวร์ราคาต่ํากว่า 10,000 บาท 
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กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
4. สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการ

ยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทาง

ไม่ครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว้ (15ท่านขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้
เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะทํา
การเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตั๋วในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ 

7. กรณีท่านได้ชําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจําให้ แต่ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชําระ
ค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บ
ค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป 

8. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผล
ใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 

กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดําเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชําระเงินเพ่ือ
อัพเกรดต้องกระทําที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น  

2.  ค่าท่ีพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า 
3.  ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรัม / แอร์เอเซียเอกซ์ 20 กิโลกรัม / การบิน

ไทย 30 กิโลกรัม / เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม] ค่าประกันวินาศภัย
เครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 

6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 
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** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล  
เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้ ** 
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

7.  ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1.  ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 
2. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่า

โทรศัพท์  
3.  ค่าภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน 
4.  ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน 
 


