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วนัแรก  กรงุเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิเลยีงเคอืง – เมอืงดาลดั – เมอืงมยุเน ่– ล าธารนางฟ้า – ทะเลทราย

แดง – จดุชมววิหมูบ่า้นชาวประมง (-/L/D) 
08.00  พรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม  ิชัน้ 4 เคาน์เตอร์สายการบนิ THAIVIETJET AIR (VZ) โดยมีเจา้หนา้ที่ของ

บรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 
11.10  น าทา่นเหนิฟ้าสู ่เมอืงดาลดั ประเทศเวยีดนามโดยเทีย่วบนิ VZ940   

12.55  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานเลยีงเคอืง LIEN KHUONG เมืองดาลัดประเทศเวยีดนาม หลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมือง 

เมอืงดาลัทเป็นเมอืงที่แสนโรแมนตกิ ซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็น หุบเขาแห่งความรัก สัมผัสบรรยากาศที่แสนโรแมนตกิ โอบลอ้มไป
ดว้ยขุนเขา แมกไมน้านาพันธ ์และทะเลสาบ ดว้ยเนนิเขาเขยีวขจสีลับซับซอ้น ทะเลสาบในสายหมอกบางๆและป่าสนอัน

หอมกรุ่นดาลัทไดช้ือ่วา่เป็นแหลง่ท่องเทีย่วทีโ่รแมนตกิทีส่ดุในเวยีดนาม มอีณุหภมูติลอดทัง้ปี 15-25 องศา 
น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงมุยเน่ มรีะยะทางประมาณ 150 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ตัง้อยู่ชายฝ่ังทะเล

ของจังหวัดบิญ่ถ่วน BINH THUAN ในภูมภิาคใต ้ของประเทศเวยีดนาม เป็นเมอืงตากอากาศชายทะเลในจังหวัดบิญ่ถ่วน

ทางภาคตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศเวยีดนาม ตัง้อยูใ่กลกั้บฟานเทีย้ต เมอืงหลักของจังหวัด 
 

 
 

น าท่านเดนิทางสู ่ล าธารนางฟ้า หรอืภาษาอักฤษเรียกว่า FAIRY STREAM มีลักษณะคลา้ยแพะเมืองผีหรอืเสาหนินา
นอ้ยของเมอืงไทย แต่แปลกตรงทีม่ลี าธารระหวา่งกลาง ใหท้า่นไดถ้อดรองเทา้เดนิลุยทรายทีผ่สมผสานกับน ้าในล าธารให ้

ความรูส้กึผอ่นคลาย และเพลดิเพลนิ ไดส้มัผัสบรรยากาศววิสวยๆของธรรมชาตสิองขา้งทาง 

จากนั้นน าท่านชม ทะเลทรายแดง ที่เกดิจากการรวมตัวของทรายสีแดงจากสนิมเหล็กจนเป็นบรเิวณกวา้ง ใหท้่านได ้
เพลดิเพลนิกับการถา่ยรูป 

 



 

 
  

น าทา่นเดนิทางสู ่จุดชมววิทา่เรอืมุยเน่ บรเิวณจุดชมววิ ทุกท่านจะไดพ้บกับเรอืกระดง้หรอืเรอืประมงของชาวเวยีดนามที่

เป็นเอกลักษณ์เฉพาะนับรอ้ยๆล าสดุลกูหูลกูตาใหท้่านไดถ้า่ยถาพทีส่วยงาม 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (1)   
พกัที ่ REACE RESORT / THAI HOA RESORT 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทีส่อง  เมอืงมุยเน – ทะเลทรายขาว – เมอืงดาลดั – น า้ตกดาตนัลา – รถรางชมววิโรลเลอรโ์คสเตอร ์– สวนดอกไฮ

เดรนเยยี – น ัง่กระเชา้ชมเมอืง – วดัต ัก๊ลมั – ตลาดไนทม์ารเ์ก็ต (-/L/D) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

 น าท่านเดนิทางสู่ ทะเลทรายขาว กองภูเขาทรายสีขาวสุดขอบฟ้าเหมือนทะเลทราย ซาฮารา ใหท้่านไดอ้สิระกับการ

ถา่ยรูปหรอืเลอืกใชบ้รกิารกจิกรรม (รวมคา่รถจิบ๊แลว้) นอกจากรถจิ๊บแลว้ยังมบีรกิารกจิกรรมอืน่ๆซึง่ไม่รวมอยูใ่นรายการ
ทัวร ์อาท ิขับรถเอทวีตีะลยุทะเลทราย สไลเดอรบ์อรด์  

  

 
 

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงดาลดั กลับทางเสน้ทางเดิม หลังจากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ น า้ตกดาตนัลา DATANLA ซึง่เป็น

น ้าตกในเมอืงดาลัดทีส่วยงาม ท่านสามารถเก็บภาพประทับใจไดห้ลายมุมภายในบรเิวณน ้าตก มรีา้นคา้กาแฟเล็ก ใหท้่านได ้
น่ังชลิๆจบิกาแฟ พักผอ่นชมบรรยากาศธรรมชาตโิดยรอบ  

 



 

 
 

และพเิศษสดุทุกท่านจะได ้น ัง่รถรางโรลเลอรโ์คสเตอร ์ROLLER COASTER ลงไปชมน ้าตก ผ่านหุบเขา และป่าไม่เขยีว
ขจ ีทา่นจะไดร้ับประสบการณ์แปลกใหม่ทีไ่ม่ควรพลาด รถรางสามารถน่ังได ้1-2 ทา่น ตอ่คัน 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัคาคาร (3) 
 

 
 

น าท่านเดนิทางสู ่สวนดอกไฮเดรนเยยี เป็นสวนดอกไมท้ี่มีดอกไฮเดรนเยยีสสีันสวยสดใสเบ่งบานสะพรั่งไปท่ัวสวน และ

เป็นอกีหนึ่งสัญญาลักษณ์ของเมอืงดาลัดที่ดงึดูดนักท่องเที่ยวที่มาเยอืนเมืองแห่งนี้ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการเก็บภาพ

ความสวยงามนี่ไวเ้ป็นทีร่ะลกึอย่างเต็มอิม่ 
 



 

 
 

จากนัน้น าท่าน น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า ชมววิเมอืงดาลัทจากที่สงูขึน้ไปเพื่อเขา้ชม วดัต ัก๊ลมั วัดพุทธในนิกายเซน แบบญี่ปุ่ น 

ตัง้อยู่บนเทือกเขาเฟืองฮว่าง ภายในวัดมีสิง่กอ่สรา้งที่สวยงาม สะอาด เป็นระเบยีบ ทัศนียภาพโดยรอบ ลอ้มรอบไปดว้ย

ดอกไมท้ี่ผลดิอกบานสะพรั่ง นับไดว้่าเป็นวหิารที่นิยมและงดงามที่สุดในเมืองดาลัด  ดา้นหลังของวัดยังมี ศาลาพระแกว้
มรกต องคจ์ าลองทีม่าจากประเทศไทยมาประดษิฐาน ณ วัดแหง่นี้ 

 

 
 



 

 
 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (4) 

หลังจากรับประทานอาหารน าท่านเดนิเล่นตลาดกลางคนื ไนท ์มารเ์ก็ต (NIGHT MARKET) เมอืงดาลัด ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้
พืน้เมอืง ของทีร่ะลกึ และชมิอาหารพืน้เมอืงตามอัธยาศัย สนิคา้ทีเ่ป็นทีน่ยิมอยา่งมากนัน้คอืเครือ่งนุ่งหม่กันหนาว ไหมพรมเป้นตน้ 

 

 

ไม่ควรพลาดเมื่อมาเวยีดนาม ในการมาเยือน

เมอืงดาลัดแห่งนี้ หรอืเมืองต่างๆ ของเวยีดนามท่าน
จะไดพ้บกับพิซซ่าเวียดนาม ซึง่ดูแลว้อาจจะไมได ้

คลา้ยกับพชิซ่าเท่าไหร่เมื่อดูจากหนา้ตา แต่หากพบ
เห็นรถขายพิซซ่า หรือรา้นที่ ตั ้งอยู่ข า้งทางดว้ย

รูปลักษณ์และรสชาตขิองมันแลว้ ตอ้งบอกเลยว่าทา่น
ไม่ควรพลาดจรงิ โดยตัวแป้งของพิซซ่าจะเป็นแผ่น

แป้งหนาๆที่น ามาป้ิงกับเตาถ่าน โรยหนา้ดว้ยเครื่อง

ต่างๆใส่ไข่ ไสก้รอก ผักโรย หรอืท่านที่ชืน่ชอบชสีก็
สามารถใสล่งไปเพิม่ได ้ 

 
 



 
พกัที ่ LADALAT HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทีส่าม  เมอืงดาลดั – สวนดอกไมเ้มอืงหนาว – ฟารม์ชะมด – สนามบนิเลยีงเคอืง – สนามบนิสุวรรณภูม ิ– กรุงเทพ      

(B/-/-) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

น าท่านเทีย่วชม สวนดอกไมเ้มอืงหนาว หรอื DALAT FLOWER GRADENS  ดาลัดไดร้ับการขนานนามใหเ้ป็นเมอืงแห่ง

ดอกไม ้ที่นี่จงึมีดอกไมบ้านสะพรั่งไปท่ัวเมืองตลอดทัง้ปี และหากตอ้งการที่จะเห็นพรรณไมข้องดาลัดก็จะตอ้งไป สวน
ดอกไมเ้มอืงหนาว ทีไ่ดท้ าการรวบรวมไวอ้ย่างมากมายทัง้ไมด้อก ไมป้ระดับ ไมต้น้ และกลว้ยไม ้ทีม่มีากมาย 

 

 
 

จากนัน้น าท่านชม ฟารม์เลีย้งชะมด ทา่นจะไดพ้บกับชะมดตัวเป็นๆ หลากสายพันธุ ์ชมเมล็ดกาแฟ วธิกีารผลติ และขัน้ตอน

การชงกาแฟชะมด ใหท้่านไดซ้ือ้กาแฟสด และน่ังชมิท่ามกลางบรรยากาศที่โอบลอ้มไปดว้ยธรรมชาต ิท่านยังสามารถให ้
อาหาร และถา่ยรูปกับชะมดไดอ้กีดว้ย สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางเขา้สูส่นามบนิ เพือ่เดนิทางกลับประเทศไทย 

 

 
 

ส าหรับฟาร์มเลี้ยงชะมดแห่งนี้นอกจะท่านจะไดช้มบรรยากาศ
ธรรมชาตทิีร่ายลอ้ม ท่านจะไดพ้บกับชะมดสายพันธต์่างๆ และทีส่ าคัญ

ที่สดุนัน้คอืผลผลติจากชะมดนัน้คอื “กาแฟขีช้ะมด” วธิกีารผลติกาแฟ
ชะมดเช่นนี้ จะช่วยเพิม่คุณภาพผ่านกลไกสองอย่างคือ การคัดเลือก

เมล็ด และการย่อยคือ ชะมดจะเลือกกนิเมล็ดกาแฟซึ่งมีคุณภาพที่

ดกีว่า และกลไกการย่อยของชะมดอาจจะเพิม่รสชาตขิองเมล็ดกาแฟ 
ท่านสามารถชมิกาแฟจากฟารม์แห่งนี้ และเลอืกซือ้เป็นของฝากไดอ้กี



 
ดว้ย (วธิกีารชงกาแฟชนดินี้ จ าเป็นตอ้งชงผา่นเครือ่งกรองและตอ้งใจเย็น เพือ่ใหไ้ดร้สชาตกิาแฟทีด่ี) 

 
 ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน TAN SON NHAT 

13.35  น าทา่นเหนิฟ้ากลับสูก่รุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่VZ941   
15.20   ถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 

 

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

*รายการทวัรอ์าจมกีารปรบัเปลีย่นเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ ณ วนัเดนิทาง 
ท ัง้นีบ้รษิทัจะค านงึถงึความปลอดภยั และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นหลกั* 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจาก
สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 
ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ/่เด็ก 
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคาทวัรม์ร่วม 
ต ัว๋เครือ่งบนิ 

14 – 16 มถิุนายน 2562 9,999 2,500 6,599 

21 – 23 มถิุนายน 2562 8,999 2,500 5,599 

12 – 14 กรกฎาคม 2562 8,999 2,500 5,599 

26 – 28 กรกฎาคม 2562 9,999 2,500 6,599 

09 – 11 สงิหาคม 2562 9,999 2,500 6,599 

10 – 12 สงิหาคม 2562 9,999 2,500 6,599 

16 – 18 สงิหาคม 2562 8,999 2,500 5,599 

30 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562 8,999 2,500 5,599 

06 – 08 กนัยายน 2562 7,999 2,500 5,599 

27 – 29 กนัยายน 2562 8,999 2,500 5,599 

11 – 13 ตลุาคม 2562 10,999 2,500 7,599 

25 – 27 ตลุาคม 2562 8,999 2,500 6,599 

 

** ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี 3,900 บาท** 

คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ 
และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,500 บาท /ทรปิ 

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ

ท ัง้สิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจอง

ทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 



 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 

กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด เนือ่งจาก
ทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นที่

เหลอื กรุณาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 

 
หมายเหต ุ: เมือ่มืก่ารอออกต ัว๋เครือ่งบนิแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง   

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ  

คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาท ตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่

ไม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้ือว่านักท่องเที่ยว
สละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 

9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี
นัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจง้ยกเลกิการจองกับทาง
บรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารกา รขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอื

มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่ตอ้งการให ้
น าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.1.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ 
การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 

หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 



 
 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการ
เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหกั้บ

นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่ไม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการ

เดนิทางส าหรับประเทศทีม่ีวซีา่  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยนิดทีี่จะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการที่มนัีกท่องเที่ยวร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทางและ

อืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหกั้บทางบรษัิทพรอ้มการช าระ
เงนิ 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ
เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบัุตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 

ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่า
ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่
เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุด

เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าตดิ
ตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากัด ไดแ้ก ่

3.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มม่กีารจ ากัดจ านวน  
3.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 

3.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทุกกรณี 
4. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทุกกรณี 

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

 

 
 

 
 

 


