
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

HILIGHT  
1.สนุกสนานกบั สวนสนุกวนิเพริล์ ขนาดใหญแ่ละครบวงจร

แหง่ใหมข่องประเทศเวยีดนาม 

2.สกัการะพระพทุธรูปองคใ์หญ ่ณ วดัลองเซนิ เยีย่มชม 

ปราสาทโพนคร 

3.พเิศษ!! น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า ชมววิทวิทศันอ์นัสวยงามของ

เมอืงดาลดัจากมุมสงู 

4.ไหวพ้ระที ่วดัต ัก๊ลมั วดัพุทธในนกิายเซนแบบญีปุ่่ น เทีย่ว

ชม พระราชวงัฤดรูอ้นบา๋วได ๋

5.ชม บา้นเพีย้น บา้นสไตลแ์ปลกๆ ซึง่ไดแ้รงบนัดาลใจจาก

เรือ่ง “Alice inWonderland” 

6.เทีย่วชม ทุง่ดอกไฮเดรนเยยี ทีเ่บง่บานอยูเ่ต็มพืน้ที ่

7.ชมโบสถส์ไตลฝ์ร ัง่เศสทีใ่หญท่ีส่ดุในเมอืงญาตราง  

โบสถห์นิญาตราง  

8.แวะซือ้ของทีร่ะลกึ ณ ตลาดDam และ รา้นSanest 

9.เพลดิเพลนิ ชอ้ปป้ิงตลาดไนทบ์ารซ์า่ ตามอธัยาศยั 

10. พกัผอ่นกอ่นขึน้เครือ่ง ณ หอ้งรบัรองผูโ้ดยสาย

บางกอกแอรเ์วย ์

11. FREE WIFI ON BUS 

วนัที ่1 : กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูม)ิ-สนามบนิเมอืงญา

ตราง –เมอืงญาตราง-สวนสนุกวนเิพริล์-ตลาดญาตะราง-

เมอืงญาตราง 

วนัที่ 2 : เมืองญาตราง-วดัลองเซิน – ปราสาทโพนคร-

เมอืง ดาลดั -ชอ้ปป้ิงตลาดไนทบ์ารซ์า่-เมอืงดาลดั 

วนัที ่3 : เมอืงดาลดั-น า้ตกดาลนัตา-พระราชวงัฤดูรอ้น-น ัง่

กระเชา้ไฟฟ้า-วดัต ัก๊ลมั- Crazy house -สวนดอกไมเ้มอืง

หนาวดาลดั -เมอืงญาตราง 

วนัที ่4 : เมอืงญาตราง-โบสถห์นิญาตราง -ตลาด DAM-

รา้น SANEST -สนามบินญาตราง - กรุงเทพฯ(สนามบิน

สวุรรณภูม)ิ 

เวยีดนามใต ้ญาตราง 

ดาลดั 4วนั 3คนื      

**สนกุกบั สวนสนกุวนิเพริล์ ขนาดใหญ*่* 

  

                                

โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์ PG

เดนิทาง : พฤษภาคม-มถินุายน 62 

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 14,900.- 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 ก าหนดการเดนิทาง  

วนัที ่17-20 พ.ค.  62 15,900 .- 

วนัที ่07-10 ,14-17,21-24  ม.ิย. 62 15,900 .- 

วนัที ่28 ม.ิย.-01 ก.ค. 62 14,900 .- 

 

 

 

 

 

 

 

เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภูม)ิ-สนามบนิเมอืงญาตราง –
เมอืงญาตราง-สวนสนุกวนเิพริล์-ตลาดญาตะราง-เมอืงญา

ตราง 
 ✈ �  

Bonjour Nha Trang 

Hotel 4* หรอืเทีย่บเทา่ 

2 
เมอืงญาตราง-วดัลองเซนิ – ปราสาทโพนคร-เมอืง ดาลดั -
ชอ้ปป้ิงตลาดไนทบ์ารซ์า่-เมอืงดาลดั �  �  �  

NGOC PHAT HOTEL 3* 

หรอืเทีย่บเทา่ 

 

3 

เมอืงดาลดั-น า้ตกดาลนัตา-พระราชวงัฤดูรอ้น-น ัง่กระเชา้
ไฟฟ้า-วดัต ั๊กลมั- Crazy house -สวนดอกไม้เมืองหนาว

ดาลดั -เมอืงญาตะราง 
 

�  �  �  
Bonjour Nha Trang 

Hotel 4* หรอืเทีย่บเทา่ 

4 
เมืองญ าตราง-โบสถ์ห ินญ าตราง -ตลาด  DAM-ร้าน 
SANEST -สนามบนิญาตราง - กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณ

ภูม)ิ 
�  ✈  

 

 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ รวม 800บาท/ทา่น/ทรปิ 

หัวหนา้ทัวรท์ีด่แูลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัที ่1: 
กรงุเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ-สนามบนิเมอืงญาตราง –เมอืงญาตราง-สวนสนกุวนเิพร ิล์-
ตลาดญาตราง-เมอืงญาตราง 

08.30 น. 

พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกช ัน้ 4  เคานเ์ตอร ์F โดยมี

เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ  

(ระหวา่งรอขึน้เครือ่ง ทา่นสามารถใชบ้รกิารเลา้จน ์ ของสายการบนิบางกอกแอรเ์วยไ์ด ้มอีาหาร  

และน า้ดืม่บรกิาร)               

11.00 น.    
ออกเดนิทางสู ่เมอืง ญาตราง (CXR)  โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG993 
(บนเครือ่งมบีรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่)  

 

12.50น. 
เดนิทางถงึสนามบนิ Cam Ranh International Airport (สนามบนิกามรญั)   
หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  
 

บา่ย  

 เดนิทางเขา้สูเ่มอืงญาตรางเป็นเมอืงชายฝ่ังทะเลมชีายหาดอนัสวยงาม เป็นทีท่อ่งเทีย่วส าคญัของ 
เวยีดนาม และ เป็นศนูยก์ลางการเมอืงเศรษฐกจิ วัฒนธรรม และเทคโนโลย ีญาตรางมสีภาพภมูอิากาศทีด่แีละ
สามารถทอ่งเทีย่วไดเ้กอืบทัง้ปีและในดา้นประวตัศิาสตรเ์มอืงนีเ้คยเป็นสว่นของอาณาจักรจามปา ซึง่มี
หลกัฐานเป็นปราสาท หนิแบบจามทีห่ลงเหลอือยู ่
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสนกุวนิเพริล์ (Vin Pearl Theme Park) เป็นสวนสนุกขนาดใหญแ่ละครบ
วงจรแหง่ใหมข่องประเทศเวยีดนาม แบง่ออกเป็น4 โซนใหญ่ๆ  ทัง้สวนนา้ ทีม่ชีายหาดจา ลองใหไ้ดน่ั้ง
พักผอ่นหยอ่นใจหรอืสามารถลงเลน่น ้า ไดส้วนสนุกกลางแจง้ทีม่เีครือ่งเลน่อนัหวาดเสยีวทีท่ัน สมยัได ้
มาตรฐานระดับโลก สวนสนุกในรม่ มเีครือ่งเลน่ทีน่่าสนใจคอื โรงภาพยนตร5์ มติสิามารถสมัผัสได ้ทัง้ รปู รส 
กลิน่ เสยีง เหมอืนทา่นไดม้สีว่นรว่มในหนังเลยทเีดยีว อกีทัง้ยงัมโีซนเกมสท์ีใ่หท้า่น 
สามารถสนุกสนานกบัตูเ้กมสห์ยอดเหรยีญไดแ้ละพพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้าทีเ่ป็นอควาเรยีมขนาดใหญท่ีส่ดุของ 
เวยีดนาม จัดแสดงพันธุส์วัตน์ ้าหายากไวก้วา่ 9,000ชนดิ **ส าหรบัทา่นทีต่อ้งการลงเลน่สวนน า้ กรณุา 
เตรยีมชุดวา่ยน า้ส าหรบัเปียก 1 ชุดครบั**  ตอ่ไปน าทา่นชอ้ปป้ิงตลาดของเมอืงญาตรางใหท้า่นได ้
เลอืกซือ้สนิคา้นานาชนดิ อาทเิสือ้ผา้กระเป๋า ชากาแฟ และของทีร่ะลกึตา่งๆ 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 
น า  คณะเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม Bonjour Nha Trang Hotel  (ระดบั 4 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ พกั 1 คนืใน 
ญาตราง 

 

วนัที ่2: 
เมอืงญาตราง-วดัลองเซนิ – ปราสาทโพนคร-เมอืง ดาลดั -ชอ้ปป้ิงตลาดไนทบ์ารซ์า่-เมอืง
ดาลดั 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเทีย่วชม วดัลองเซนิ สรา้งขึน้เมือ่ พ.ศ.2429 จดุเดน่ของวดันีค้อื พระพทุธรปูสขีาวองคใ์หญอ่นัสวยงาม

ทีต่ัง้อยูบ่นเนนิเขา ระหวา่่ง่ทางเดนิขึน้ไปสกัการะพระพทุธรปูองคใ์่ห์ญนั่น้ ทา่นก็จะพบกบั พระนอนที่

แกะสลักจากหนิออ่น และดา้นบนสามารถชมววิอนัสวยงามของเมอืงญาตรางไดอ้กีทัง้ยงัเป็นโรงเรยีนสา หรับ

พระสงฆอ์กีดว้ย 

น า ทา่นสูว่ดัโพนากา เยีย่มชม ปราสาทโพนคร อยูใ่นชว่งครสิตศ์ตวรรษที2่โบราณสถานแหง่นีเ้ป็นอทิธพิลของ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อาณาจกัรจามปา มคีวามเกา่แกแ่ละโดดเดน่ ลักษณะของปราสาทนัน้ จะเป็นอฐิแดงขนาดใหญโ่ดยสรา้งขึน้เพือ่ 

ประดษิฐานเทพสตรภีควตใีนอดตีเป็นทีบ่ชูาเทพเจา้ในศาสนาฮนิดแูตปั่จจบุนั ก็ยงัคงเป็นทีไ่หวส้กัการะเทพ 

เจา้ของชาวเวยีดนามอยู ่

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

 

ออกเดนิทางสูเ่มอืงดาลดัเมอืงดาลดั ตัง้อยูท่างเหนอืจากนครโฮจมินิห ์เป็นเมอืงทีม่อีากาศเย็นตลอดทัง้ปี 
เพราะเป็นทีร่าบสงูขนาดใหญ ่อยูเ่หนอืกวา่ระดับน ้าทะเลกวา่ 1500 เมตร ท าใหอ้ากาศโดยเฉลีย่ทัง้ปีอยูท่ีเ่พยีง 
18-20 องศาเซลเซยีส ในสมยักอ่นชาวฝร่ังเศสนยิมมาสรา้งบา้นพกัตากอากาศทีเ่มอืงนีเ้ป็นจ านวนมากท าใหท้ัว่
เมอืงมบีา้นพักของราชการชาวฝร่ังเศสหลงเหลอือยูจ่ านวนมาก นับเป็นเมอืงทีม่เีสน่หอ์ยา่งยิง่ส าหรับ
นักทอ่งเทีย่ว โดยใชเ้วลาประมาณ 3 ช.ม. 
 

ค า่ 
รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   
(หลงัรบัประทานอาหารค า่ อสิระตามอธัยาศยั) ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงทีถ่นนคนเดนิเมอืงดาลดั 

 
คณะเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม NGOC PHAT HOTEL  (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่พกั 1 คนืทีด่าลดั 

 

วนัที ่3: 
เมอืงดาลดั-น า้ตกดาลนัตา-พระราชวงัฤดรูอ้น-น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า-วดัต ัก๊ลมั- Crazy house -
สวนดอกไมเ้มอืงหนาวดาลดั -เมอืงญาตราง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางไปชม  น า้ตก  Datalla Water Fall 
น ้าตกทีส่วยทีส่ดุในดาลดั ซึง่อยูน่อกเมอืงไปทางทศิใตป้ระมาณ 5 กโิลเมตร 
น ้าตกดาตันลาเป็นน ้าตกทีไ่มใ่หญม่ากแตม่คีวามสวยงาม เนือ่งจากสภาพแวดลอ้มตา่งๆทีเ่กือ้หนุนท าใหม้ี
นักทอ่งเทีย่ว 
แวะมาเทีย่วชมกนัเป็นจ านวนมากโดยทา่นจะไดส้นุกกบัการน ัง่รถรางลงไปดนู ้าตกทา่นจะรูส้กึตืน่เตน้ประทับใจ 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นน่ัง กระเชา้ไฟฟ้า เพือ่ขึน้ชมทวิทศันท์ีส่วยงามของดาลทัจากมมุสงูส าหรับกระเชา้ไฟฟ้าแหง่นี ้เป็น
ระบบกระเชา้ทีท่ันสมยัทีส่ดุของประเทศเวยีดนามและมคีวามปลอดภยัสงูเพือ่ชมความงดงามของทะเลสาบ
พาราไดซห์รอื เตวยีนลมั(Tuyen Lam Lake)ตัง้อยูท่างตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืงดาลัดประมาณ 5 
กโิลเมตร ทะเลสาบพาราไดซ ์หรอื 
                  ตูเ้หยนีลมั เป็นสถานทีท่ีเ่หมาะในการมาพักผอ่นสามารถมองเห็นทะเลสาบสเีขยีวมรกตกบัทวิสน

ทีย่นืตน้ตระหงา่นปกคลมุทกุขนุเขาการน่ังเคเบิล้คาร ์สามารถมองเห็นเมอืงดาลดัไดท้ัง้เมอืง เห็นป่าอนังดงาม

ชมวงัฤดรูอ้นของกษตัรยิเ์บา๋ไดต๋ัง้อยูน่อกเมอืงไปทางทศิตะวันตกเฉียงใตป้ระมาณ 5 กโิลเมตรพระราชวังฤดู

รอ้นของจักรพรรดเิบา๋ได ่จักรพรรดอิงคส์ดุทา้ยของเวยีดนามไดรั้บการออกแบบและปลกุสรา้งอยูใ่ตร้ม่เงาของ

ทวิสนใหญซ่ึง่พระราชวังแหง่นีใ้ชเ้วลาการกอ่สรา้งถงึ 5 ปีโดยเริม่กอ่สรา้งเมือ่ปี พ.ศ.2476 ซึง่ภายในตัวตกึมี

หอ้งภาพของพระเจา้เบา๋ได ่พระมเหส ีพระโอรส ธดิาและมหีอ้งส าหรับทรงงาน ในปี พ.ศ. 1975 พระเจา้เบา๋ได ่



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เสด็จออกจากประเทศเวยีดนามไปพ านักยงัประเทศฝร่ังเศสพระราชวังแหง่นีจ้งึกลายเป็นทีพ่กัของเจา้หนา้ที่

พรรคคอมมวินสิต ์จากน าทา่นเขา้ชม  บา้นเฟ้ียน (Crazy House ) บา้นสไตลแ์ปลกๆ ทีอ่อกแบบโดยฝีมอืลกู

สาวประธานาธบิดคีนที ่2 ของเวยีดนาม ซึง้เรยีนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝร่ังเศสไดแ้รงบนัดาลใจจากนยิายเรือ่ง

ดัง “Alice in Wonderland “ ตอ่จากนัน้ จากนัน้น าทา่นชมสวนดอกไมเ้มอืงหนาวดาลดั สรา้งขึน้โดย

จักรพรรดเิบา๋ได ๋บนเนือ้ทีก่วา้งใหญ ่สบืเนือ่งจากเมอืงดาลัด ไดรั้บ สมญานามวา่ เป็นเมอืงแหง่ดอกไม ้สวน

แหง่นีจ้งึเป็นสถานที ่ทีร่วบรวมพรรณไมต้า่งๆของเมอืงดาลัดไวอ้ยา่งมากมาย ทัง้ไมด้อก ไมป้ระดบั ไมย้นืตน้ 

เป็นตน้ ซึง่ดอกไมส้ว่นใหญใ่นเวยีดนาม จะสง่ออกจากเมอืงดาลดัทัง้ส ิน้ตอ่มาน าทา่น 

ไดเ้วลาสมควร น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงญาตราง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง) 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

 
น า  คณะเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม Bonjour Nha Trang Hotel  (ระดบั 4 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ พกั 1 คนืใน 

ญาตราง 

 

วนัที ่4: 
เมอืงญาตราง-โบสถห์นิญาตราง -ตลาด DAM-รา้น SANEST -สนามบนิญาตราง - กรงุเทพฯ
(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น า ทา่นเดนิทางสู ่โบสถห์นิญาตราง เป็นโบสถท์ีใ่หญท่ีส่ดุในเมอืงญาตราง สรา้งโดยนักบญุชาวฝร่ังเศส มี
อายยุาวนานกวา่ 80 ปีซึง่โบสถแ์หง่นีม้คีวามสงูถงึ 10 เมตร เป็นสถาปัตยกรรมทีอ่อกแบบสไตลฝ์ร่ังเศส แบบ
โกธกิภายใน พืน้ของโบสถม์กีารใชห้นิในการปพูืน้ และมกีารตกแตง่ดว้ยกระจกหลากสสีนั อยา่่ง่สวยงาม จากน
นัน้  น าทา่นแวะซือ้ของทีร่ะลกึที ่ตลาด Dam ตลาดใหญท่ีส่ดุในเมอืงญาตรางทีม่ทีัง้ของใชข้องกนิ ของ
ทีร่ะลกึตา่งๆมากมายใหท้า่นเลอืกซือ้เป็นของฝากตามอธัยาศัย จากน ัน้ชอ้ปป้ิงตอ่กบั รา้น Sanest ใหท้า่น
เพลดิเพลนิเลอืกซือ้ของฝากอาทขิองกนิ เครือ่งดืม่ตา่งๆตามอธัยาศัย 

 
ไดเ้วลาอนัสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่Cam Ranh International Airport  (สนามบนิกามรญั)   
เพือ่เดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิ
 

13.40 
น. 

ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG994 

15.30 
น. 

คณะเดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โปรแกรม :  เวยีดนามใต ้ญาตราง ดาลดั   4 วนั 3 คนื บนิ PG 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 

2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 
พักกับผูใ่หญ ่1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 
(เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

วนัที ่17-20 พ.ค.  62 15,900 .- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,500.- 

วนัที ่07-10   ม.ิย. 62 15,900 .- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,500.- 

วนัที ่14-17  ม.ิย. 62 15,900 .- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,500.- 

วนัที ่21-24  ม.ิย. 62 15,900 .- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,500.- 

วนัที ่28 ม.ิย.-01 ก.ค. 62 14,900 .- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 

      

**เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 
ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ ์ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 3,000 บาท ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ รวม 800บาท /ทา่น/ทรปิ 

หวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

 

เง ือ่นไข 
**โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่ม่

สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษัิทฯจะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 

 

***หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการออกตั๋วเนือ่งจาก

สายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

หมายเหต ุ

ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ

จากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรณุาน าพาสปอรต์ตดิตัวมาในวันเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน หรอื 180 

วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต ่า 6 หนา้ 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1.กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมดัจ า 10,000 บาทพรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่ให ้

เรยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลงัจากท าการจองแลว้ 

2.การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเกบ็กอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ย

กอ่นก าหนดเนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการ

เดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1.แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

3.แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4.ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

5.บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตาม

จ านวนทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้(15ทา่นขึน้ไป)เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะ

เดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6.กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะท าการเลือ่นการ

เดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตัว๋ใน

กรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7.กรณีทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมดัจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทวัรห์รอืมดัจ าให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหัก

คา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืง

นอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8.กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ กต็ามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์

จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [นกสกูต๊ 20 กโิลกรัม / แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิลกรัม / การบนิไทย 30 กโิลกรัม / 

เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการ

บนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้** 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี ** 

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี ** 

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

3. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

4. คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 800 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 

 


