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วนั โปรแกรมการเดินทาง 
มือ้อาหาร โรงแรม 

หรือเทยีบเท่า 4 ดาว*** เช้า กลางวนั ค า่ 

1 กรุงเทพฯ – ญาตราง – วดัโพนากา – เมืองดาลดั    
KING HOTEL  
หรือเทียบเท่า 

2 
รถราง (Roller Coaster) – น ้าตกดาทนัลา – พระราชวงัฤดูร้อน – 
เคเบิลคาร์ – วดัตัก๊ลมั – บา้นเพ้ียน – สวนดอกไมเ้มืองหนาว – 
โบสถลู์กไก่ – ตลาดไนทบ์าร์ซ่า 

  
KING HOTEL  
หรือเทียบเท่า 

3 ดาลดั – ญาตราง – กระเชา้ไฟฟ้าขา้มเกาะ – สวนสนุกวนิเพิร์ล   

ORIENTAL NHATRANG 
HOTEL หรือเทียบเท่า 

4 ญาตราง – กรุงเทพฯ    - 

 

 

WONDERFUL VIETNAM  
ญาตราง ดาลดั  

4 วนั 3 คนื  
 

เดนิทาง : เดอืน  สิงหาคม 2562 – มีนาคม 2563  
ออกเดนิทางตั้งแต่ 8 ท่านขึน้ไป  ไม่มีหัวหน้าทัวร์  มีไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยช านาญเส้นทางคอยดูแลและบริการ 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

15,900.- 
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วนัแรก กรุงเทพฯ – ญาตราง – วดัโพนากา – เมอืงดาลดั 

07.30 น.   คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูม ิช้ัน 4 ผู้โดยสารขาออก ประตู 3 แถว F เคาน์เตอร์สายการบิน BANGKOK 
AIRWAYS โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหท่้านก่อนข้ึนเคร่ือง 

10.20 น. ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS เที่ยวบินที่ PG993 
12.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานกามซัญ ประเทศเวียดนาม หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

จากนั้นน าท่านสู่เดินทางเขา้สู่เมอืงญาตรางเป็นเมืองชายฝ่ังทะเลมีชายหาดอนัสวยงามเป็นท่ีท่องเท่ียวส าคญั
ของเวียดนามและเป็นศูนยก์ลางการเมืองเศรษฐกิจวฒันธรรมและเทคโนโลยีญาตรางมีสภาพภูมิอากาศท่ีดี
และสามารถท่องเท่ียวไดเ้กือบทั้งปี และในดา้นประวติัศาสตร์เมืองน้ีเคยเป็นส่วนของอาณาจกัรจามปาซ่ึงมี
หลกัฐานเป็นปราสาทหินแบบจามท่ีหลงเหลืออยู ่

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านสู่  วัดโพนากา เยี่ยมชมปราสาทโพนครอยู่ในช่วง

คริสต์ศตวรรษท่ี  2 โบราณสถานแห่งน้ี เป็นอิทธิพลของ
อาณาจักรจามปามีความเก่าแก่และโดดเด่นลักษณะของ
ปราสาทนั้ นจะเป็น อิฐแดงขนาดใหญ่ โดยสร้างข้ึน เพ่ือ
ประดิษฐานเทพสตรีภควตีในอดีตเป็นท่ีบูชาเทพเจา้ในศาสนา
ฮินดู แต่ปัจจุบันก็ยงัคงเป็นท่ีไหวส้ักการะเทพเจ้าของชาว
เวียดนามอยู ่ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเดินทางสู่ เมอืงดาลัด (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) ซ่ึงเป็นเมืองท่ีถูกกล่าวขานวา่เป็นเมืองแห่ง 
“ปารีสตะวนัออก” เมืองแห่งดอกไม ้เมืองแห่งดอกไมผ้ลิ เมืองแห่งความรัก“ ท่านจะไดส้มัผสักบับรรยากาศ
อนัหนาวเย็น เพราะเมืองน้ีอยู่บนเขาสูงถึง 1500 เมตรจากระดับน ้ าทะเล ท่านจะไดส้ัมผสักบัธรรมชาติ
สวยงามชมสถาปัตยกรรมแบบทั้งสมยัเก่าและสมยัใหม่ลอ้มรอบดว้ยทิวทศัน ์เป็นหมู่บา้นท่ีเตม็ไปดว้ยสีสัน
สวยงาม หลายหลากสีเหมือนลกูกวาดเป็นเมืองแห่งโรแมนติค  
ที่พกัโรงแรม KINGS HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
 

วนัที่สอง  รถราง (Roller Coaster) – น า้ตกดาทันลา – พระราชวงัฤดูร้อน – เคเบิลคาร์ – วดัตัก๊ลมั – บ้านเพีย้น – สวนดอกไม้
เมอืงหนาว – โบสถ์ลูกไก่ – ตลาดไนท์บาร์ซ่า 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั  
น าท่านนั่ง รถราง (Roller Coaster) 
ผ่านผืนป่าอนัร่มร่ืนเขียวชอุ่มลงสู่หุบ
เขาเบ้ืองล่างเพ่ือชมและสัมผสักบัความ
สวยงามของ น ้าตกดาทันลา น ้ าตก
ขนาดไม่ใหญ่มากแต่มีช่ือเสียงอีกหน่ึง
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ในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมของดาลดั จากนั้นน าท่านเขา้ชม พระราชวังฤดูร้อน ท่ีประทบัของกษตัริยเ์บ๋า
ได๋จกัรพรรดิองคสุ์ดทา้ยของประเทศเวียดนามในยามท่ีพระองคเ์สด็จแปรพระราชฐานมา ณ เมืองดาลดั ท่ีน่ี
นับว่าเป็นพระราชวงัหลงัสุดทา้ยท่ีสร้างข้ึนในสมยัฝร่ังเศสเรืองอ านาจอีกดว้ย!! จากนั้นน าท่านสู่ สถานี
กระเชา้ไฟฟ้า “เคเบิลคาร์” ท่ีทนัสมยัท่ีสุดในประเทศเวียดนามข้ึนสู่จุดชมวิวให้เวลาท่านไดช้มและถ่ายรูป
วิวเมืองดาลดัในมุมมองท่ีสุดพิเศษไวเ้ป็นท่ีระลึก น าท่านชม วัดตั๊กลัม (Thien Vien Truc Lam) ท่ีน่ีคือวดั
พุทธในนิกายเซน (ZEN) แบบญ่ีปุ่น มหายานค่ะ ซ่ึงแมจ้ะเป็นพุทธเช่นนิกายเถรวาทแบบบา้นเรา แต่ธรรม
เนียมปฏิบติัหลายๆ กมี็ความแตกต่างกนัอยูบ่า้ง  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่ ายน าท่ านเข้าชม บ้ านเพี้ ยน  (Crazy House) บ้านสไตล์
แปลกๆท่ีออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนท่ี 2 ของ
เวียดนาม ซ่ึงเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝร่ังเศสโดยไดแ้รง
บนัดาลใจจากนิยายเร่ืองดงั “Alice in Wonderland” จากนั้นน า
ท่านเขา้ชม สวนดอกไม้เมืองหนาว และถ่ายรูปกบัหมู่มวลไม้
ดอกเมืองหนาวนานา พนัธ์ุท่ีอวดโฉมรูปทรงและสีสันอนัสุด
ตระการตาตลอดทั้งปีในบรรยากาศท่ีแสนโรแมนติกของเมือง 
ดาลดั จากนั้นน าท่านขา้สู่ โบสถ์ลูกไก่ ลกัษณะโบสถง์ดงามสูง
เด่นสง่า มีหนา้ต่างทรงโคง้ ผนังเป็นอิฐหนามาก หน้าต่างเป็น
กระจกสีสั่งตรงจากฝร่ังเศส ส่วนดา้นนอกทาสีชมพู มีรูปป้ัน
พระแม่มารีอยู่ดา้นขา้ง โบสถก์ุ๊กไก่สูงถึง 47 เมตร หันไปทาง
ภูเขา Lang Biang ซ่ึงเป็นจุดสูงสุดของเมืองดาลดั  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พกัโรงแรม KINGS HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
ให้ท่านไดเ้ดิน ย่าน ช้อปป้ิงตลาดไนท์บาร์ซ่า ของเมืองดาลดัให้ท่านได้เลือกซ้ือสินค้า นานาชนิด ตาม
อธัยาศยั 
 

วนัที่สาม  ดาลดั – ญาตราง – กระเช้าไฟฟ้าข้ามเกาะ – สวนสนุกวินเพร์ิล 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมอืงญาตราง  (ใชร้ะยะเวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจังหวดัลาวไก 
บ่าย จากนั้นน าท่านนัง่ กระเช้าไฟฟ้าข้ามเกาะ เพ่ือข้ึนชมทิวทศัน์ท่ีสวยงามของเกาะ HON TRE จากมุมสูงส าหรับ

กระเชา้ไฟฟ้าแห่งน้ี เป็นระบบกระเชา้ท่ีทนัสมยัท่ีสุดของประเทศเวียดนามและมีความปลอดภยัสูง จากนั้นให้
ท่านไดอิ้สระท่ี สวนสนุกวนิเพิร์ล (Vin Pearl Theme Park) เป็นสวนสนุกขนาดใหญ่และครบวงจรแห่งใหม่ 
ของประเทศเวียดนาม แบ่งออกเป็น4 โซนใหญ่ๆ ทั้งสวนน ้ า  ท่ีมีชายหาดจ าลองให้ไดน้ั่งพกัผ่อนหย่อนใจ
หรือสามารถลงเล่นน ้ าได ้สวนสนุกกลางแจง้ท่ีมีเคร่ืองเล่นอนัหวาดเสียวท่ีทนัสมยัไดม้าตรฐานระดบัโลก 
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สวนสนุกในร่ม มีเคร่ืองเล่นท่ีน่าสนใจคือ โรงภาพยนตร์ 5 มิติ สามารถสมัผสัไดท้ั้ง รูป รส กล่ิน เสียง เหมือน
ท่านไดมี้ส่วนร่วมในหนงัเลยทีเดียว อีกทั้งยงัมีโซนเกมส์ ท่ีใหท่้านสามารถสนุกสนานกบัตูเ้กมส์หยอดเหรียญ
ได ้และพิพิธภณัฑส์ัตวน์ ้ า ท่ีเป็นอควาเรียมขนาดใหญ่ท่ีสุดของเวียดนาม จดัแสดงพนัธ์ุสัวตน์ ้ าหายากไวก้ว่า 
9,000 ชนิด  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่โรงแรม MUONG THANH GRAND NHA TRANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
 

วนัที่ส่ี      ญาตราง – กรุงเทพฯ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 
ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางกลบัสู่ ท่าอากาศยานกามซัญ เพ่ือเดินทางกลบัประเทศไทย  

12.55 น. ออกเดนิทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS เที่ยวบินที่ PG994 
14.45 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ...พร้อมความประทับใจ 

*********************************** 

ข้อควรควรทราบ : 
 ส าหรับท่านที่ต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ 

เนื่องจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 
อตัราค่าบริการ 
-ออกเดนิทางกรุ๊ปส่วนตวัตั้งแต่ 8 ท่านขึน้ไป ไม่มหัีวหน้าทัวร์ มไีกด์ท้องถิ่นช านาญเส้นทางคอยดูแลและบริการ 

ก าหนดการดนิทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 

ท่าน 

เดก็ อายุ 2-12 ปี 
พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ 
พกักบั 1 
ผู้ใหญ่ 

พกักบั 2 
ผู้ใหญ่  
มเีตยีง 

พกักบั 2 
ผู้ใหญ่ 

ไม่มเีตยีง 

30 ส.ค.-02 ก.ย.62 15,900.- 15,900.- 14,900.- 13,900.- 4,500.- 

01-04 ก.ย.62 16,900.- 16,900.- 15,900.- 14,900.- 4,500.- 

08-11 ก.ย.62 15,900.- 15,900.- 14,900.- 13,900.- 4,500.- 
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20-23 ก.ย.62 18,900.- 18,900.- 17,900.- 16,900.- 4,500.- 

27-30 ก.ย.62 18,900.- 18,900.- 17,900.- 16,900.- 4,500.- 

13-16 ต.ค.62 16,900.- 16,900.- 15,900.- 14,900.- 4,500.- 

20-23 ต.ค.62 16,900.- 16,900.- 15,900.- 14,900.- 4,500.- 

27-30 ต.ค.62 16,900.- 16,900.- 15,900.- 14,900.- 4,500.- 

03-06 พ.ย.62 16,900.- 16,900.- 15,900.- 14,900.- 4,500.- 

10-13 พ.ย.62 16,900.- 16,900.- 15,900.- 14,900.- 4,500.- 

24-27 พ.ย.62 16,900.- 16,900.- 15,900.- 14,900.- 4,500.- 

06-09 ธ.ค.62 18,900.- 18,900.- 17,900.- 16,900.- 4,500.- 

22-25 ธ.ค.62 16,900.- 16,900.- 15,900.- 14,900.- 4,500.- 

10-13 ม.ค.63 15,900.- 15,900.- 14,900.- 13,900.- 4,500.- 

16-19 ก.พ.63 15,900.- 15,900.- 14,900.- 13,900.- 4,500.- 

21-24 ก.พ.63 15,900.- 15,900.- 14,900.- 13,900.- 4,500.- 

28 ก.พ.-02 ม.ีค.63 15,900.- 15,900.- 14,900.- 13,900.- 4,500.- 

06-09 ม.ีค.63 15,900.- 15,900.- 14,900.- 13,900.- 4,500.- 

13-16 ม.ีค.63 15,900.- 15,900.- 14,900.- 13,900.- 4,500.- 

20-23 ม.ีค.63 15,900.- 15,900.- 14,900.- 13,900.- 4,500.- 

27-30 ม.ีค.63 15,900.- 15,900.- 14,900.- 13,900.- 4,500.- 

โปรแกรมทัวร์อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง เช่น สลบัที่ท่องเที่ยวตามความเหมาะสม 

 

อตัรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ 
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 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก.  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั MSIG ประกนัภยั (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด  
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น  มาตรฐานวนัละ 200 บาท x 4 วนั = 800 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน ตลอดการเดนิทาง  
 
เงื่อนไขการเดินทาง 
 เดินทางตั้งแต่ 8 คนไม่มีหวัหนา้ทวัร์ (มีไกดท์อ้งถ่ินช านาญ พดูภาษาไทยบริการ)  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 8 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน

เดินทาง 15 วนั 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ

ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

 

การส ารองทีน่ั่งและช าระเงิน 
 ยนืยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง  
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 25,000 บาท 
o ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท 
o จีน ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพชูา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 8,000 บาท 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 21 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
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 หลงัจากส ารองท่ีนั่งเรียบร้อยแลว้ เจา้หน้าท่ีฝ่ายขายจะนัดวนั-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้น
โปรแกรม เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 
 

การยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 22 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 21 - 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 75% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 – วนัเดินทาง  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 

 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า 
Refund ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 

 
ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสาย

การบินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก

ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

 
โรงแรมและห้องพกั 
 ห้องพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพกัข้ึนอยู่กบัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ  
 โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ และเพ่ิม

เตียงเสริมให ้(Extra Bed)  
 หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้ง

ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
 โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใชเ้คร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีอยู่ในแถบอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะเปิด

ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา

ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 
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กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง 
 น ้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
 กระเป๋าสัมภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 

115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  
 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 
 


