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เวยีดนามใต ้ญาตราง ดาลดั 4วนั 3คนื    

โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์ PG 

     โ 

 

 

 

 
1.สนกุสนานกบั สวนสนุกวนิเพริล์ ขนาดใหญแ่ละครบวงจรแหง่ใหมข่องประเทศเวยีดนาม 

2.สกัการะพระพทุธรปูองคใ์หญ ่ณ วดัลองเซนิ เยีย่มชม ปราสาทโพนคร 
3.พเิศษ!! น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า ชมววิทวิทศันอ์นัสวยงามของเมอืงดาลดัจากมมุสงู 

4.ไหวพ้ระที ่วดัต ัก๊ลมั วดัพทุธในนกิายเซนแบบญีปุ่่ น เทีย่วชม พระราชวงัฤดรูอ้นบา๋วได ๋
5.ชม บา้นเพีย้น บา้นสไตลแ์ปลกๆ ซึง่ไดแ้รงบนัดาลใจจากเรือ่ง “Alice inWonderland” 
6.เทีย่วชม ทุง่ดอกไฮเดรนเยยี ทีเ่บง่บานอยูเ่ต็มพืน้ที ่

7.ชมโบสถส์ไตลฝ์ร ัง่เศสทีใ่หญท่ีส่ดุในเมอืงญาตราง  โบสถห์นิญาตราง  
8.แวะซือ้ของทีร่ะลกึ ณ ตลาดDam และ รา้นSanest 
9.เพลดิเพลนิ ชอ้ปป้ิงตลาดไนทบ์ารซ์า่ ตามอธัยาศยั 

10. พกัผอ่นกอ่นขึน้เครือ่ง ณ หอ้งรบัรองผูโ้ดยสายบางกอกแอรเ์วย ์
11. FREE WIFI ON BUS 

 

 

กําหนดการเดนิทาง 
 

  วนัที ่05-08 เมษายน  2562                                                                                             15,900.- 

  วนัที ่12-15 เมษายน  2562                                                                                             18,900.- 

  วนัที ่19-22 เมษายน  2562                                                                                             14,900.- 

  วนัที ่10-13,17-20 พฤษภาคม  2562                                                                       15,900.- 

  วนัที ่24-27 พฤษภาคม  2562                                                                                  13,900.- 

  วนัที ่31 พฤษภาคม -03 มถินุายน  2562                                                                       12,900.- 

  วนัที ่07-10,14-17,21-24 มถินุายน  2562                                                            14,900.- 

  วนัที ่28 มถินุายน -01 กรกฎาคม 2562                                                                       14,900.- 
 
 
 

เร ิม่ตน้เพยีง 12,900.- 

 

GO1-DAD PG01 

รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 
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เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ เชา้ 
กลาง

วนั 
คํา่  

1. 
กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูม)ิ-สนามบนิเมอืงญาตราง –เมอืงญา
ตราง-สวนสนุกวนเิพริล์-ตลาดญาตะราง-เมอืงญาตราง 

 ✈ O 
Bonjour Nha Trang 
Hotel 4* หรอืเทีย่บเทา่ 

 

2. 
เมอืงญาตราง-วดัลองเซนิ – ปราสาทโพนคร-เมอืง ดาลดั -ชอ้ปป้ิง

ตลาดไนทบ์ารซ์่า-เมอืงดาลดั 
O O O 

NGOC PHAT HOTEL 3* 

หรอืเทีย่บเทา่ 
 

3. 
เมอืงดาลดั-นํา้ตกดาลนัตา-พระราชวงัฤดรูอ้น-น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า-
วดัต ัก๊ลมั- Crazy house -สวนดอกไมเ้มอืงหนาวดาลดั -เมอืงญา
ตราง 

O O O 
Bonjour Nha Trang 
Hotel 4* หรอืเทีย่บเทา่ 
 

4. 
เมอืงญาตราง-โบสถห์นิญาตราง -ตลาด DAM-รา้น SANEST -
สนามบนิญาตราง - กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูม)ิ 

O ✈   

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที ่1: 
กรงุเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูม)ิ-สนามบนิเมอืงญาตราง –เมอืงญาตราง-สวนสนุกวนเิพริล์-
ตลาดญาตราง-เมอืงญาตราง 

08.30 น. 

พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกช ัน้ 4  เคานเ์ตอร ์F โดยมี

เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ  

(ระหวา่งรอขึน้เครือ่ง ทา่นสามารถใชบ้รกิารเลา้จน ์ ของสายการบนิบางกอกแอรเ์วยไ์ด ้มอีาหาร  

และนํา้ดืม่บรกิาร)               

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

 

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

บา่ย : 

 เดนิทางเขาสูเ่มอืงญาตรางเป็นเมอืงชายฝ่ังทะเลมชีายหาดอันสวยงาม เป็นทีท่อ่งเทีย่วสาํคญัของ 

เวยีดนาม แล ะ เป็นศนูยก์ลางการเมอืงเศรษฐกจิ วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ญาตรางมสีภาพภมูอิากาศทีด่ี
และสามารถทอ่งเทีย่วไดเ้กอืบท ้งัปีและในดา้นประวตัศิาสตรเ์มอืงนี้เคยเป็นสว่นของอาณาจักรจามปา ซึง่มี
หลกัฐานเป็นปราสาท หนิแบบจามทีห่ลงเหลอือยู่ 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่สวนสนุกวนิเพริล์ (Vin Pearl Theme Park) เป็นสวนสนุกขนาดใหญ่และครบ
วงจรแห่งใหม่ของประเทศเวยีดนาม แบ่งออกเป็น4 โซนใหญ่ๆ ทัง้สวนนา้ ทีม่ชีายหาดจา ลองใหไ้ดน่ั้งพัด

ผ่อนหย่อนใจหรอืสามารถลงเลน่นา้ ไดส้วนสนุกกลางแจง้ทีม่เีครือ่งเลน่อนัหวาดเสยีวทีท่นั สมัยไดม้าตรฐาน
ระดบัโลก สวนสนุกในร่ม มเีครือ่งเลน่ทีน่่าสนใจคอื โรงภาพยนตร5์ มติสิามารถสมัผัสได ้ทัง้ รูป รส กลิน่ เสยีง 
เหมอืนทา่นไดม้สีว่นร่วมในหนังเลยทเีดยีว อกีทัง้ยังมโีซนเกมสท์ีใ่หท้า่น 

สามารถสนุกสนานกบัตูเ้กมสห์ยอดเหรยีญไดแ้ละพพิธิภณัฑส์ตัวนํ์า ทีเ่ป็นอควาเรยีมขนาดใหญ่ทีส่ดุของ 
เวยีดนาม จัดแสดงพนัธุส์วัตน้ํ์าาหายากไวก้วา่ 9,000ชนดิ **สําหรบัทา่นทีต่อ้งการลงเลน่สวนนํา้ กรณุา 

เตรยีมชุดวา่ยนํา้สําหรบัเปียก 1 ชุดครบั**  ตอ่ไปนําทา่นชอ้ปป้ิงตลาดของเมอืงญาตรางใหท้า่นได ้
เ้ล้อืกซือ้สนิคา้้น้านาชนดิ อาทเิสือ้ผา้้ก้ระเป๋า ชากาแฟ และของทีร่ะลกึตา่งๆ 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

 
นํา  คณะเขา้สูท่ีพ่ักโรงแรม Bonjour Nha Trang Hotel  (ระดบั 4 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ พกั 1 คนืใน 

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

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเทีย่วชม วดัลองเซนิ สรา้งขึน้เมือ่ พ.ศ.2429 จุดเดน่ของวัดนี้คอื พระพุทธรูปสขีาวองคใ์หญ่อันสวยงาม
ทีต่ัง้อยู่บนเนนิเขา ระหว่า้ง่ทางเดนิข ึน้ไปสกัการะพระพุทธรปูองคใ์้ห์ญนั่น้ ทา่นกจ็ะพบกบั พระนอนที่

แกะสลกัจากหนิอ่อน และดา้นบนสามารถชมววิอันสวยงามของเมอืงญาตรางไดอ้กีทัง้ยังเป็นโรงเรยีนสา หรับ
พระสงฆอ์กีดว้ย 
นา ทา่นสูว่ดัโพนากา เยีย่มชม ปราสาทโพนคร อยู่ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที2่โบราณสถานแห่งนี้เป็นอทิธพิลของ 

อาณาจกัรจามปา มคีวามเกา่แกแ่ละโดดเดน่ ลกัษณะของปราสาทนัน้ จะเป็นอฐิแดงขนาดใหญ่โดยสรา้งขึน้เพือ่ 
ประดษิฐานเทพสตรภีควตใีนอดตีเป็นทีบู่ชาเทพเจา้ในศาสนาฮนิดแูตปั่จจุบนั ก็ยังคงเป็นทีไ่หวส้กัการะเทพ 

เจา้ของชาวเวยีดนามอยู ่

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

 

ออกเดนิทางสูเ่มอืงดาลดัเมอืงดาลดั ตัง้อยู่ทางเหนือจากนครโฮจมินิห ์เป็นเมอืงทีม่อีากาศเย็นตลอดทัง้ปี 
เพราะเป็นทีร่าบสงูขนาดใหญ่ อยู่เหนือกว่าระดบัน้ําทะเลกวา่ 1500 เมตร ทําใหอ้ากาศโดยเฉลีย่ทัง้ปีอยู่ทีเ่พยีง 

18-20 องศาเซลเซยีส ในสมัยกอ่นชาวฝรั่งเศสนยิมมาสรา้งบา้นพกัตากอากาศทีเ่มอืงนี้เป็นจํานวนมากทําใหท้ัว่
เมอืงมบีา้นพักของราชการชาวฝรั่งเศสหลงเหลอือยู่จํานวนมาก นับเป็นเมอืงทีม่เีสน่หอ์ย่างยิง่สาํหรับ

นักทอ่งเทีย่ว โดยใชเ้วลาประมาณ 3 ช.ม. 
 

คํา่ 
รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร   
(หลงัรบัประทานอาหารคํา่ อสิระตามอธัยาศยั) ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงทีถ่นนคนเดนิเมอืงดาลดั 

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

 

วนัที ่3: 
เมอืงดาลดั-นํา้ตกดาลนัตา-พระราชวงัฤดรูอ้น-น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า-วดัต ัก๊ลมั- Crazy house -

สวนดอกไมเ้มอืงหนาวดาลดั -เมอืงญาตราง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางไปชม  นํา้ตก  Datalla Water Fall 

น้ําตกทีส่วยทีส่ดุในดาลดั ซึง่อยูน่อกเมอืงไปทางทศิใตป้ระมาณ 5 กโิลเมตร 
น้ําตกดาตนัลาเป็นน้ําตกทีไ่ม่ใหญ่มากแตม่คีวามสวยงาม เนื่องจากสภาพแวดลอ้มตา่งๆทีเ่กือ้หนุนทําใหม้ี

นักทอ่งเทีย่ว 
แวะมาเทีย่วชมกนัเป็นจํานวนมากโดยทา่นจะไดส้นุกกบัการน ัง่รถรางลงไปดน้ํูาตกทา่นจะรูส้กึตืน่เตน้ประทบัใจ 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นําทา่นน่ัง กระเชา้ไฟฟ้า เพือ่ข ึน้ชมทวิทศันท์ ีส่วยงามของดาลทัจากมมุสงูสาํหรับกระเชา้ไฟฟ้าแห่งนี้ เป็น
ระบบกระเชา้ทีท่นัสมัยทีส่ดุของประเทศเวยีดนามและมคีวามปลอดภยัสงูเพือ่ชมความงดงามของทะเลสาบ

พาราไดซห์รอื เตวยีนลมั(Tuyen Lam Lake)ตัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องเมอืงดาลดัประมาณ 5 
กโิลเมตร ทะเลสาบพาราไดซ ์หรอื 
                  ตูเ้หยนีลมั เป็นสถานทีท่ีเ่หมาะในการมาพักผอ่นสามารถมองเห็นทะเลสาบสเีขยีวมรกตกบัทวิสน

ทีย่นืตน้ตระหง่านปกคลมุทกุขนุเขาการน่ังเคเบิล้คาร ์สามารถมองเห็นเมอืงดาลดัไดท้ัง้เมอืง เห็นป่าอนังดงาม

ชมวงัฤดรูอ้นของกษตัรยิเ์บา๋ไดต๋ัง้อยู่นอกเมอืงไปทางทศิตะวันตกเฉียงใตป้ระมาณ 5 กโิลเมตรพระราชวังฤดู

รอ้นของจักรพรรดเิบ๋าได ่จกัรพรรดอิงคส์ดุทา้ยของเวยีดนามไดร้ับการออกแบบและปลกุสรา้งอยู่ใตร้่มเงาของ

ทวิสนใหญ่ซึง่พระราชวังแห่งนี้ใชเ้วลาการกอ่สรา้งถงึ 5 ปีโดยเริม่กอ่สรา้งเมือ่ปี พ.ศ.2476 ซึง่ภายในตวัตกึมี

หอ้งภาพของพระเจา้เบา๋ได ่พระมเหส ีพระโอรส ธดิาและมหีอ้งสาํหรับทรงงาน ในปี พ.ศ. 1975 พระเจา้เบ๋าได ่

เสด็จออกจากประเทศเวยีดนามไปพํานักยังประเทศฝรั่งเศสพระราชวังแห่งนี้จงึกลายเป็นทีพ่ักของเจา้หนา้ที่

พรรคคอมมวินสิต ์จากนําทา่นเขา้ชม  บา้นเฟ้ียน (Crazy House ) บา้นสไตลแ์ปลกๆ ทีอ่อกแบบโดยฝีมอืลกู

สาวประธานาธบิดคีนที ่2 ของเวยีดนาม ซึง้เรยีนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรั่งเศสไดแ้รงบนัดาลใจจากนยิายเรือ่ง

ดงั “Alice in Wonderland “ ตอ่จากนัน้ จากนัน้นําทา่นชมสวนดอกไมเ้มอืงหนาวดาลดั สรา้งขึน้โดย
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จักรพรรดเิบา๋ได ๋บนเนื้อทีก่วา้งใหญ่ สบืเนื่องจากเมอืงดาลดั ไดร้ับ สมญานามว่า เป็นเมอืงแหง่ดอกไม ้สวน

แห่งนี้จงึเป็นสถานที ่ทีร่วบรวมพรรณไมต้า่งๆของเมอืงดาลัดไวอ้ย่างมากมาย ทัง้ไมด้อก ไมป้ระดบั ไมย้นืตน้ 

เป็นตน้ ซึง่ดอกไมส้ว่นใหญ่ในเวยีดนาม จะสง่ออกจากเมอืงดาลดัทัง้ส ิน้ตอ่มานําทา่น 

ไดเ้วลาสมควร น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงญาตราง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง) 
 

คํา่ 
รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   
 

 
นํา  คณะเขา้สูท่ีพ่ักโรงแรม Bonjour Nha Trang Hotel  (ระดบั 4 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ พกั 1 คนืใน 
ญาตราง 

 

วนัที ่4: 
เมอืงญาตราง-โบสถห์นิญาตราง -ตลาด DAM-รา้น SANEST -สนามบนิญาตราง - 

กรงุเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูม)ิ 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

นา ทา่นเดนิทางสู ่โบสถห์นิญาตราง เป็นโบสถท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในเมอืงญาตราง สรา้งโดยนักบญุชาวฝรั่งเศส 
มอีายุยาวนานกวา่ 80 ปีซึง่โบสถแ์ห่งนี้มคีวามสงูถงึ 10 เมตร เป็นสถาปัตยกรรมทีอ่อกแบบสไตลฝ์รั่งเศส 
แบบโกธกิภายใน พืน้ของโบสถม์กีารใชห้นิในการปูพืน้ และมกีารตกแตง่ดว้ยกระจกหลากสสีนั อย่า้ง่

สวยงาม จากนนัน้  นําทา่นแวะซือ้ของทีร่ะลกึที ่ตลาด Dam ตลาดใหญท่ีส่ดุในเมอืงญาตรางทีม่ทีัง้
ของใชข้องกนิ ของทีร่ะลกึตา่งๆมากมายใหท้า่นเลอืกซือ้เป็นของฝากตามอธัยาศยั จากน ัน้ชอ้ปป้ิงตอ่กบั 
รา้น Sanest ใหท้า่นเพลดิเพลนิเลอืกซือ้ของฝากอาทขิองกนิ เครือ่งดืม่ตา่งๆตามอธัยาศยั 

 

ไดเ้วลาอันสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่Cam Ranh International Airport  (สนามบนิกามรญั)   

เพือ่เดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิ
 

13.40 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG994 

15.30 น. คณะเดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 
 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะคํานงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั*** 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นทาํการออกต ัว๋เนือ่งจากสาย

การบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

หมายเหต ุ: สําหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ํา่กวา่ 6 เดอืน หรอื 

180 วนั ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งตํา่ 6 หนา้  

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศก ์และคนขบัรถ  

รวม 800 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น *** 
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โปรแกรม : เวยีดนามใต ้ญาตราง ดาลดั   4 วนั 3 คนื บนิ PG (GO1CXRPG001) 
 

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

เด็ก2-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

เด็ก2-12 ปี 
(ไม่เสรมิเตยีง) 

พักเดีย่วเพิม่ 

ราคา 

ไมร่วมตั๋วทา่น

ละ 

05-08 เมษายน  2562 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,500 9,500.- 

12-15 เมษายน  2562 18,900.- 18,900.- 18,900.- 3,500 10,600.- 

19-22 เมษายน  2562 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500 9,100.- 

10-13 พฤษภาคม  2562 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,500 10,600.- 

17-20 พฤษภาคม  2562 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,500 9,800.- 

24-27 พฤษภาคม  2562 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500 7,800.- 

31 พฤษภาคม -03 มถินุายน  

2562  
12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,500 6,800.- 

07-10 มถินุายน  2562 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500 9,600.- 

14-17 มถินุายน  2562 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500 9,600.- 

21-24 มถินุายน  2562 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500 9,600.- 

28 มถินุายน -01 กรกฎาคม 

2562  
14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500 9,600.- 

(INFANT)  สําหรบั"ราคาเด็กทารก(อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ทา่นละ่3,000.-บาท / ทา่น  

 

*** (INFANT)  สําหรบั"ราคาเด็กทารก(อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ทา่นละ่ 3,000.-บาท / 

ทา่น *** 
 

 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 

1.คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ)  

2.คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  

3.คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ 

4.คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ  

5.คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

6.น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดท้า่นละ 1 ใบ (น้ําหนัก 20 กโิลกรัม)  

7.คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตุ

วงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรือ่ง

สขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกับทางบรษัิทได ้**  

 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 1-7 วัน] 

 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
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 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์ 

9.คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

1.ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2.ค่าใชจ่้ายสว่นตัว อาทเิชน่  ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , ค่าโทรศัพท ์, ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, ค่าน้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิ

กําหนดเกนิกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมคี่าทีส่ญูหาย

ในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3.คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และพนกังานขบัรถตลอด รวม 800 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

4.ค่าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 

 

เง ือ่นไขการจอง  

 

1. กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 10,000 บาทพรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วัน

หลังจากทําการจองแลว้ 

2. การชําระค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วันทา่นควรจัดเตรยีมค่าทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนดเนื่องจากทาง

บรษัิทตอ้งสํารองค่าใชจ่้ายในสว่นของค่าทีพ่ักและตั๋วเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั   คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด  

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

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วนักอ่นเดนิทาง  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

4. สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการคนืค่ามัดจําทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนทีบ่รษิทัฯ

กําหนดไว ้ (15ทา่นขึน้ไป)เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆที่

เกดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะทําการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะ

ต่อไปแต่ทัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อืค่าธรรมเนียมในการมัดจําตั๋วในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

7. กรณีทา่นไดชํ้าระค่าทวัรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืค่าทวัรห์รอืมัดจําให ้ แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ่้ายบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิ

เป็นกรณีไป (อาท ิ กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดชํ้าระค่าบรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การหกัเก็บค่าใชจ่้ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ์

ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

 


