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เที่ยวครบไฮไลท์ 
 บนิตรง สวุรรณภมูิ – ญาตราง / ญาตราง – สวุรรณภมูิ โดยสายการบนิบางกอกแอร์เวย์ 

ฟรีน ้ำหนกักระเป๋ำขำไป 20 กิโลกรัม และขำกลบั 20 กิโลกรัม(บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

 พกัโรงแรม 3-4 ดำว ระดบัมำตรฐำน พร้อมอำหำรเชำ้ ญำตรง 2 คืน ดำลดั 1 คืน 

 สนุกกนัใหเ้ตม็ท่ีกบัสวนสนุกวนิเพิร์ล 

 ดำลดั วดัลองเซิน ปรำสำทโพนคร 
 ชอ้ปป้ิงตลำดของเมืองญำตรำง ตลำดไนทบ์ำร์ซ่ำของเมืองดำลดั 

 
 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เช้า กลางวนั เยน็ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ -สวนสนุกวินเพร์ิล - ตลาดญาตราง  -  
TRAN VIEN DONG  

หรือเทียบเท่ำ 

2 ญาตราง - วดัลองเซิน – ปราสาทโพนคร - ดาลดั    
  KINGS HOTEL 3*

หรือเทียบเท่ำ 

3 
น่ังกระเช้าไฟฟ้า•วดัตั๊กลมั•พระราชวงัฤดูร้อน•

CRAZY HOUSE•ทุ่งดอกไม้เมืองดาลดั 
   

TRAN VIEN DONG  

หรือเทียบเท่ำ 

4 โบสถ์หินญาตราง – ตลาดDam - ร้านSanest  -  
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ก าหนดการเดนิทาง 

ตุลาคม 11-14 , 20-23 ตุลาคม 2562 14,900 บาท 

พฤศจกิายน 8-11 , 22-25 พฤศจกิายน 2562 14,900 บาท 

ธันวาคม  29 ธันวาคม – 1 มกราคม 2563 16,999 บาท 

เดก็ต า่กว่า 2 ขวบ ราคา 2,500 บาท พกัเดีย่วเพิม่ 3,000 บาท  

ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบนิหักตัว๋ออก 5,000 บาท 

วนัที่ 1   กรุงเทพฯ •สวนสนุกวนิเพร์ิล •ตลาดญาตราง       ( - /-/เย็น) 
 
07.30 น. พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 เคำน์เตอร์ F สำยกำรบินบำงกอกแอร์เวยB์angkok 

Airway (PG) 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


  Page | 4  

 

10.00 น. ออกเดินทำงสู่ เมืองญำตรำงโดยเท่ียวบิน PG933  
(บริกำรอำหำรร้อนบนเคร่ือง) 

12.05 น. เดินทำงถึง สนามบินกามรัญCam Ranh ผำ่นพิธีกำร
ตรวจคนเขำ้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ (เวลำทอ้งถ่ินท่ี
เวยีดนำม เท่ำกบัประเทศไทย) เดินทำงเขำ้สู่เมืองญำตรำง
เป็นเมืองชำยฝ่ังทะเลมีชำยหำดอนัสวยงำมเป็นท่ี
ท่องเท่ียวส ำคญัของเวยีดนำมและเป็นศูนยก์ลำงกำรเมือง
เศรษฐกิจวฒันธรรมและเทคโนโลยญีำตรำงมีสภำพ
ภูมิอำกำศท่ีดีและสำมำรถท่องเท่ียวไดเ้กือบทั้งปีและใน
ดำ้นประวติัศำสตร์เมืองน้ีเคยเป็นส่วนของอำณำจกัรจำม
ปำซ่ึงมีหลกัฐำนเป็นปรำสำทหินแบบจำมท่ีหลงเหลืออยู ่
น ำท่ำนเดินทำงสู่ สวนสนุกวินเพร์ิล(Vin PearlTheme 
Park) เป็นสวนสนุกขนำดใหญ่และครบวงจรแห่งใหม่
ของประเทศเวยีดนำม แบ่งออกเป็น4 โซนใหญ่ๆ ทั้งสวน
น ้ำ  ท่ีมีชำยหำดจ ำลองใหไ้ดน้ัง่พกัผอ่นหยอ่นใจหรือสำมำรถลงเล่นน ้ำได ้สวนสนุกกลำงแจง้ท่ีมีเคร่ือง
เล่นอนัหวำดเสียวท่ีทนัสมยัไดม้ำตรฐำนระดบัโลก 
สวนสนุกในร่ม มีเคร่ืองเล่นท่ีน่ำสนใจคือ โรง
ภำพยนตร์ 5 มิติ สำมำรถสัมผสัไดท้ั้ง รูป รส กล่ิน เสียง 
เหมือนท่ำนไดมี้ส่วนร่วมในหนงัเลยทีเดียว อีกทั้งยงัมี
โซนเกมส์ ท่ีใหท้่ำนสำมำรถสนุกสนำนกบัตูเ้กมส์หยอด
เหรียญได ้และพิพิธภณัฑส์ัตวน์ ้ำ ท่ีเป็นอควำเรียมขนำด
ใหญ่ท่ีสุดของเวยีดนำม จดัแสดงพนัธ์ุสัวตน์ ้ำหำยำกไว้
กวำ่ 9,000 ชนิด 
(ส าหรับท่านทีต้่องการลงเล่นสวนน า้ กรุณาเตรียมชุดว่ายน า้ส าหรับเปียก 1 ชุดค่ะ)  
 
จำกนั้นน ำท่ำนชอ้ปป้ิงตลาดของเมืองญาตรางใหท้่ำนไดเ้ลือกซ้ือสินคำ้นำนำชนิดอำทิเส้ือผำ้กระเป๋ำชำ
กำแฟและของท่ีระลึกต่ำงๆ 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ  สวนสนุกวนิเพร์ิล (Vin PearlTheme Park) 

 น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั    TRAN VIEN DONG หรือเทยีบเท่าระดับเดียวกนั 
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วนัที่ 2  ญาตราง - วดัลองเซิน – ปราสาทโพนคร – ดาลดั - ตลาดไนท์บาร์ซ่าของเมืองดาลดั  (เช้า /กลางวนั/เยน็) 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 จำกนั้นน ำท่ำนเท่ียวชม วดัลองเซิน สร้ำงข้ึนเม่ือพ.ศ.

2429 จุดเด่นของวดัน้ีคือพระพุทธรูปสีขำวองคใ์หญ่อนั

สวยงำมท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขำระหวำ่งทำงเดินข้ึนไป

สักกำระพระพุทธรูปองคใ์หญ่นั้นท่ำนก็จะพบกบัพระ

นอนท่ีแกะสลกัจำกหินอ่อนและดำ้นบนสำมำรถชมววิ

อนัสวยงำมของเมืองญำจำงไดอี้กทั้งยงัเป็นโรงเรียน

ส ำหรับพระสงฆอี์กดว้ยน ำท่ำนสู่ วดัโพนำกำ เยีย่มชม 

ปราสาทโพนคร อยูใ่นช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 2

โบรำณสถำนแห่งน้ีเป็นอิทธิพลของอำณำจกัรจำมปำ 

มีควำมเก่ำแก่และโดดเด่น ลกัษณะของปรำสำทนั้นจะ

เป็นอิฐแดงขนำดใหญ่ โดยสร้ำงข้ึนเพื่อประดิษฐำน

เทพสตรีภควตี ในอดีตเป็นท่ีบูชำเทพเจำ้ในศำสนำ

ฮินดู แต่ปัจจุบนัก็ยงัคงเป็นท่ีไหวส้ักกำระเทพเจำ้ของ

ชำวเวยีดนำมอยูจ่ำกนั้น 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

  จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองดาลดั  (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 3 ชัว่โมง) ซ่ึงเป็นเมืองท่ีถูกกล่ำวขำนวำ่

เป็นเมืองแห่ง “ปำรีสตะวนัออก” เมืองแห่งดอกไม ้เมืองแห่งดอกไมผ้ลิ เมืองแห่งควำมรัก“ ท่ำนจะได้

สัมผสักบับรรยำกำศอนัหนำวเยน็ เพรำะเมืองน้ีอยูบ่นเขำสูงถึง 1500 เมตรจำกระดบัน ้ ำทะเลท่ำนจะได้

สัมผสักบัธรรมชำติสวยงำมชมสถำปัตยกรรมแบบทั้งสมยัเก่ำและสมยัใหม่ลอ้มรอบดว้ยทิวทศัน์ เป็น

หมู่บำ้นท่ีเตม็ไปดว้ยสีสันสวยงำมหลำยหลำกสีเหมือนลูกกวำดเป็นเมืองแห่งโรแมนติค 

เยน็  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   
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 หลงัอำหำรน ำท่ำน ชอ้ปป้ิงตลาดไนท์บาร์ซ่าของเมืองดาลัด ใหท้่ำนไดเ้ลือกซ้ือสินคำ้นำนำชนิด อำทิ 

ดอกไม,้ เส้ือกนัหนำว, ผลไมฤ้ดูหนำวทั้งสดและแหง้, ผกันำนำชนิด, ขนมพื้นเมือง, กำแฟและชำ เป็นตน้ 

 น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั  KINGS HOTEL 3*หรือเทียบเท่าระดับเดียวกนั  

 

วนัที่ 3  น่ังกระเช้าไฟฟ้า•วดัตั๊กลมั•พระราชวงัฤดูร้อน•CRAZY HOUSE•ทุ่งดอกไม้เมืองดาลดั (เช้า /กลางวนั/เยน็) 
  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 น ำท่ำน น่ังกระเช้าไฟฟ้า ชมววิทิวทศัน์เมืองดำลดัจำกมุมสูงและน ำท่ำนไหวพ้ระท่ีวดัตัก๊ลมั (Truc Lam) 

วดัพุทธในนิกำยเซน (ZEN)แบบญ่ีปุ่น ภำยในวดัตกแต่งสวยงำมดว้ยสวนดอกไมน้ ำท่ำนเท่ียวชม

พระรำชวงัฤดูร้อนบ๋ำวได๋ (DinhBao Dai)ของจกัรพรรดิองคสุ์ดทำ้ยของเวยีดนำมประทบัของกษตัริยเ์บ๋ำได๋

จกัรพรรดิองคสุ์ดทำ้ยของประเทศเวยีดนำมในยำมท่ีพระองคเ์สด็จแปรพระรำชฐำนมำ ณ เมืองดำลดั ท่ีน่ี

นบัวำ่เป็นพระรำชวงัหลงัสุดทำ้ยท่ีสร้ำงข้ึนในสมยัฝร่ังเศสเรืองอ ำนำจอีกดว้ย 

น ำท่ำนเขำ้ชม บ้านเพีย้น (Crazy House) บำ้นสไตลแ์ปลกๆท่ีออกแบบโดยฝีมือลูกสำวประธำนำธิบดีคน

ท่ี 2 ของเวยีดนำม ซ่ึงเรียนจบสถำปัตยกรรมมำจำกฝร่ังเศสโดยไดแ้รงบนัดำลใจจำกนิยำยเร่ืองดงั “Alice 

inWonderland”  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

น ำท่ำนเท่ียวชม สวนดอกไม้เมืองหนาว (Dalat Flower Gardens) ดำลดัไดรั้บกำรขนำนนำมใหเ้ป็น เมือง

ดอกไม ้ท่ีน่ีจึงมีดอกไมบ้ำนสะพร่ังไปทัว่เมืองตลอดทั้งปี และหำกตอ้งกำรท่ีจะจะเห็นพรรณไมข้องดำลดัก็

ตอ้งไปสวนพฤกษศำสตร์ดำลดั ท่ีไดท้  ำกำรรวบรวมไวอ้ยำ่งมำกมำยทั้งไมด้อก ไมป้ระดบั ไมต้น้ และ

กลว้ยไม ้ท่ีมีมำกทั้งกลว้ยไม ้พนัธ์แทแ้ละกลว้ยไมลู้กผสมท่ีแสนจะตระกำรตำ ซ่ึงกลว้ยไมต้ดัดอกท่ีมีอยู่

ในเวยีดนำมเกือบทั้งหมดส่งออกไปจำกดำลดั นอกจำกน้ีจ ำพวกผกัเมืองหนำวก็ปลูกไดผ้ลดีในเมืองน้ี ท ำ

ใหท่ี้น่ีเป็นแหล่งผลิตพืชผกัผลไมท่ี้มัง่คัง่สุดของประเทศเวยีดนำม ส ำหรับสวนดอกไมแ้ห่งน้ีไดรั้บกำร

สร้ำงข้ึนเม่ือปี พ.ศ.2409 เพือ่ใหค้  ำปรึกษำแก่เกษตรกรทำงภำคใต ้และนัน่เองท่ีท ำใหด้ำลดักลำยเป็นเมือง

เกษตรอนัดบัหน่ึงของเวยีดนำม สวนพฤษศำสตร์ดำลดั อยูท่ำงทิศใตข้องทะเลสำบซวนฮวำง บนถนนฟูดง

เตียนหวงุ 
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เยน็ รับประทานอาหารเยน็   

หลงัอำหำรน ำท่ำน ช้อปป้ิงตลาดไนท์บาร์ซ่าของเมืองดาลัด  ให้ท่ำนได้เลือกซ้ือสินค้ำนำนำชนิด อำทิ 

ดอกไม,้ เส้ือกนัหนำว,ผลไมฤ้ดูหนำวทั้งสดและแหง้, ผกันำนำชนิด, ขนมพื้นเมือง, กำแฟและชำ เป็นตน้ 

  น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั     TRAN VIEN DONG หรือเทยีบเท่าระดับเดียวกัน 

 

วนัที่4    โบสถ์หินญาตราง – ตลาด Dam – ร้านSanest      (เช้า)  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

  น ำท่ำนเดินทำงสู่ โบสถ์หินญาตราง เป็นโบสถท่ี์ใหญ่ท่ีสุดใน

เมืองญำตรำง สร้ำงโดยนกับุญชำวฝร่ังเศส มีอำยยุำวนำนกวำ่ 80 

ปีซ่ึงโบสถแ์ห่งน้ีมีควำมสูงถึง 10เมตร เป็นสถำปัตยกรรมท่ี

ออกแบบสไตลฝ์ร่ังเศส แบบโกธิก ภำยใน พื้นของโบสถ์มีกำร

ใชหิ้นในกำรปูพื้น และมีกำรตกแต่งดว้ยกระจกหลำกสีสันอยำ่ง

สวยงำม  

 น ำท่ำนแวะซ้ือของท่ีระลึกท่ี ตลาดDam ตลำดใหญ่ท่ีสุดใน

เมืองญำตรำงท่ีมีทั้งของใชข้องกินของท่ีระลึกต่ำงๆมำกมำย ให้

ท่ำนเลือกซ้ือเป็นของฝำกตำมอธัยำศยัจำกนั้น ชอ้ปป้ิงต่อกบั ร้าน

Sanest ใหท้่ำนเพลิดเพลินเลือกซ้ือของฝำก อำทิ ของกิน 

เคร่ืองด่ืมต่ำงๆตำมอธัยำศยั  

ไดเ้วลำสมควร เดินทำงสู่สนำมบินกำมรัญ Cam Ranh เพื่อเตรียมตวัเดินทำงกลบัสู่ประเทศไทย 

12.55 น. เดินทำงกลบัสู่ประเทศไทย โดยสำยกำรบิน  บินบำงกอกแอร์เวยB์angkok Airway (PG) เท่ียวบินท่ี  PG994  

14.40 น. เดินทำงถึงสนำมบิน ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ 

*** หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร 

และวนัหยุดช่วงเทศกาล เป็นต้นทั้งนีจ้ะขึน้อยู่กบัลูกค้าเป็นส าคัญ *** 
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โปรดทราบเง่ือนไขต่างๆ ดงันี ้:   
1)  โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร์ จะยังไม่คอนเฟิร์ม 100% ซ่ึงโรงแรมที่พัก อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะใช้อยู่ในระดับ

เดยีวกนั ทางบริษทัจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเดนิทางอย่างน้อยประมาณ 1–3 วนั พร้อมทั้งใบนัดหมายเตรียมตวัการเดนิทาง 
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ราคาทวัร์รวม ราคาทวัร์ไม่รวม 

1. ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตำมเส้นทำงท่ีระบุในรำยกำร
ไป-กลบัพร้อมคณะ (ไม่สามารถเล่ือนวนัเดินทางได้) 

2. ค่ำอำหำรทุกม้ือ ตำมท่ีระบุในรำยกำร 
3. ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมรำยกำร 
4. ค่ำท่ีพกัตำมระบุในรำยกำร พกัหอ้งละ 2 ท่ำน  
ตำมโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่ำ 

5. ค่ำรถรับ-ส่ง และน ำเท่ียวตำมรำยกำร 
6. ค่ำภำษีสนำมบิน ทุกแห่งท่ีมี 
7. น ้ ำหนักกระเป๋ำสัมภำระสำยกำรบินขำไปและกลับ

ท่ำนละ 20 กก. / ถือข้ึนเคร่ือง 7กก. 
8. ค่ำไกด์ท้องถ่ินน ำท่ำนท่องเท่ียวตลอดรำยกำรใน

ต่ำงประเทศ 
9. ค่ำประกนัอุบติัเหตุระหวำ่งเดินทำง  

-กำรชดเชยอุบติัเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสีย

อวยัวะสำยตำหรือทุพพลภำพถำวรส้ินเชิง1,000,000 

บำท 

-ค่ำรักษำพยำบำลต่ออุบติัเหตุไม่เกิน 500,000  บำท 

(เง่ือนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ทีบ่ริษัทได้ท าไว้ ) 

1. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง,  
ค่ำโทรศพัทส่์วนตวั, ค่ำซกัรีด, มินิบำร์ในห้อง, รวมถึง

ค่ำอำหำร และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรำยกำร

(หำกท่ำนตอ้งกำรสั่งเพิ่ม กรุณำติดต่อหวัหนำ้ทวัร์แลว้

จ่ำยเพิ่มเองต่ำงหำก) 

2. ค่าทปิคนขับรถ และไกด์ท่านละ 1,000 บาท ตลอดทริป 
ต่อ 1 ท่าน (**ขออนุญาตเกบ็ทีท่่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ ณ วนัเดินทาง**) 

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณี
ออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบก ากับ
ภาษี) 

4. ค่ำน ้ ำหนักกระเป๋ำสัมภำระ ท่ีหนักเกินสำยกำรบิน
ก ำหนด (ปกติ 20 กก.) 

5. ค่ำวีซ่ำส ำหรับพำสปอร์ตต่ำงด้ำวในกรณีท่ีไม่ใช่
พำสปอร์ตไทย กรุณำเตรียมเอกสำรคือ 1)พำสปอร์ต 2)
ใบประจ ำตวัคนต่ำงด้ำว 3)ใบส ำคญัถ่ินท่ีอยู่ 4)ส ำเนำ
ทะเบียนบำ้น 5)สมุดบญัชีเงินฝำกประเภทออมทรัพย ์
6) รูปถ่ำยสี  2  น้ิว  2  รูป  แล้วทำงบริษัทฯจะเป็น
ผูด้  ำเนินกำรยื่นวีซ่ำให้ท่ำนโดยจ่ำยค่ำบริกำรต่ำงหำก 
(ส ำหรับหนังสือเดินทำงต่ำงด้ำว เจ้ำของหนังสือ
เดินทำงตอ้งท ำเร่ืองแจง้เขำ้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวี
ซ่ำ) 

6. ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำส ำหรับพำสปอร์ตต่ำงด้ำว (ลูกค้ำ
ตอ้งเป็นผูช้  ำระดว้ยตนเอง) 
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เง่ือนไขการจองและการให้บริการ 

1. ในกำรจองคร้ังแรก มดัจ ำท่ำนละ 5,000 บำท หรือ ช าระทั้งหมด 
2. ส่วนท่ีเหลือช ำระก่อนเดินทำง 30 วัน กรณีท่ีไม่ช ำระเงินส่วนท่ีเหลือตำมเวลำท่ีก ำหนด ขอสงวนสิทธ์ิในกำรบอก

ยกเลิกกำรเดินทำง 
3. กำรจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือไดส่้งแฟกซ์ หรือ อีเมล ์ใบจองทวัร์ให้กบัเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยขำย พร้อมกรอกรำยช่ือของ

ผูเ้ดินทำงท่ีสะกดตรงตำมหนงัสือเดินทำงและแนบส าเนาพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
ก่อนหมดอายุนับจากวนัเดินทางไป-กลบั) 

4. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทาง
บริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

การยกเลกิและคืนค่าทวัร์   

เน่ืองจำกเป็นรำคำตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ช ำระเงินค่ำจองค่ำทวัร์แลว้ ไม่สำมำรถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุ้ก

กรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้เดินทำงออกหรือเขำ้ประเทศท่ีระบุไวใ้น

รำยกำรเดินทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่ำทวัร์ไม่วำ่กรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่ำนออกเดินทำงไปกบัคณะแลว้ถำ้

ท่ำนงดกำรใชบ้ริกำรรำยกำรใดรำยกำรหน่ึงหรือไม่เดินทำงพร้อมคณะถือวำ่ท่ำนสละสิทธ์ิไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำรและเงิน

มดัจำคืนไม่วำ่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีท่ีจ ำนวนผูเ้ดินทำงต ่ำกวำ่  26 ท่ำน(ผูใ้หญ่)โดยบริษทัฯจะแจง้ให้
ทรำบล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 7 วนั ก่อนกำรเดินทำง  

2. เท่ียวบิน รำคำและรำยกำรท่องเท่ียว สำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทำงเป็นส ำคญั 

3. หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุเหลือใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพำะผูมี้จุดประสงค์เดินทำงเพื่อ
ท่องเท่ียวเท่ำนั้น 

4. ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมำจำกเกิดกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบิน, 
กำรประทว้ง, กำรนดัหยุดงำน, กำรก่อจลำจล, กำรเมือง, ภยัธรรมชำติ (โดยบริษทัฯจะด ำเนินกำรประสำนงำน
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคำ้) 
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5. ทำงบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่ำนใชบ้ริกำรของทำงบริษทัฯไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบำงรำยกำร, ไม่ทำน
อำหำรบำงม้ือ เพรำะค่ำใชจ่้ำยทุกอยำ่ง ทำงบริษทัฯไดช้ ำระค่ำใชจ่้ำยให้ตวัแทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อนออก
เดินทำงแลว้ 

6. ทำงบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ หำกเกิดส่ิงของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจำก
ควำมประมำทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

7. เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินไม่วำ่ทั้งหมดหรือบำงส่วนกบัทำงบริษทัฯจะถือวำ่ท่ำนไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่ำงๆ
แลว้ ตำมท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

8. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าทีม่ีวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเทีย่วเท่าน้ัน   


