
  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 
 
 
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

วนัแรก  กรงุเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิเลยีงเคอืง – เมอืงดาลดั – เมอืงมยุเน ่– ลาํธารนางฟ้า – ทะเลทราย
แดง – จดุชมววิหมูบ่า้นชาวประมง (-/-/D) 

 
08.00  พรอ้มกันที� ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิชั �น 4 เคาน์เตอร์สายการบนิ THAIVIETJET AIR (VZ) โดยมเีจา้หนา้ที�ของ

บรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

 

 
11.10  นําทา่นเหนิฟ้าสู ่เมอืงดาลดั ประเทศเวยีดนามโดยเที�ยวบนิ VZ940   
12.55  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานเลยีงเคอืง LIEN KHUONG เมอืงดาลัดประเทศเวยีดนาม หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

เมอืงดาลัทเป็นเมอืงที�แสนโรแมนตกิ ซึ�งไดช้ื�อวา่เป็น หบุเขาแหง่ความรัก สมัผัสบรรยากาศที�แสนโรแมนตกิ โอบลอ้มไป
ดว้ยขนุเขา แมกไมน้านาพันธ ์และทะเลสาบ ดว้ยเนนิเขาเขยีวขจสีลับซบัซอ้น ทะเลสาบในสายหมอกบางๆและป่าสนอัน
หอมกรุน่ดาลทัไดช้ื�อวา่เป็นแหลง่ทอ่งเที�ยวที�โรแมนตกิที�สดุในเวยีดนาม มอีณุหภมูติลอดทั �งปี 15-25 องศา 
 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมยุเน ่มรีะยะทางประมาณ 150 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั�วโมง) ตั �งอยูช่ายฝั�งทะเล
ของจังหวัดบิ�ญถ่วน BINH THUAN ในภมูภิาคใต ้ของประเทศเวยีดนาม เป็นเมอืงตากอากาศชายทะเลในจังหวัดบิ�ญถ่วน
ทางภาคตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศเวยีดนาม ตั �งอยูใ่กลก้บัฟานเที�ยต เมอืงหลกัของจังหวดั 
 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

นําท่านเดนิทางสู ่ลําธารนางฟ้า หรอืภาษาอักฤษเรยีกว่า FAIRY STREAM มลีักษณะคลา้ยแพะเมอืงผหีรอืเสาหนินา
นอ้ยของเมอืงไทย แตแ่ปลกตรงที�มลํีาธารระหวา่งกลาง ใหท้า่นไดถ้อดรองเทา้เดนิลยุทรายที�ผสมผสานกบันํ�าในลําธารให ้
ความรูส้กึผอ่นคลาย และเพลดิเพลนิ ไดส้มัผัสบรรยากาศววิสวยๆของธรรมชาตสิองขา้งทาง 
 

 
 
จากนั�นนําท่านชม ทะเลทรายแดง ที�เกดิจากการรวมตัวของทรายสแีดงจากสนมิเหล็กจนเป็นบรเิวณกวา้ง ใหท้่านได ้
เพลดิเพลนิกบัการถา่ยรปู 

  
นําทา่นเดนิทางสู ่จดุชมววิทา่เรอืมยุเน ่บรเิวณจดุชมววิ ทกุทา่นจะไดพ้บกบัเรอืกระดง้หรอืเรอืประมงของชาวเวยีดนามที�
เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะนับรอ้ยๆลําสดุลกูหลูกูตาใหท้า่นไดถ้า่ยถาพที�สวยงาม 
 

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

วนัทีEสอง  เมอืงมุยเน – ทะเลทรายขาว – เมอืงดาลดั – นํ Jาตกดาตนัลา – รถรางชมววิโรลเลอรโ์คสเตอร ์– น ัEงกระเชา้ชม
เมอืง – วดัต ัNกลมั – สวนดอกไฮเดรนเยยี – ซนันีE ฟารม์ – บนัไดลอยฟ้า – ตลาดไนทม์ารเ์ก็ต (B/L/D) 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
 
 นําท่านเดนิทางสู่ ทะเลทรายขาว กองภูเขาทรายสขีาวสุดขอบฟ้าเหมอืนทะเลทราย ซาฮารา ใหท้่านไดอ้สิระกับการ

ถา่ยรูปหรอืเลอืกใชบ้รกิารกจิกรรม (รวมคา่รถจิNบแลว้) นอกจากรถจิQบแลว้ยังมบีรกิารกจิกรรมอื�นๆซึ�งไมร่วมอยูใ่นรายการ
ทัวร ์อาท ิขบัรถเอทวีตีะลยุทะเลทราย สไลเดอรบ์อรด์  

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดาลดั กลบัทางเสน้ทางเดมิ หลงัจากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่นํ Jาตกดาตนัลา DATANLA ซึ�งเป็นนํ�าตก
ในเมอืงดาลัดที�สวยงาม ท่านสามารถเก็บภาพประทับใจไดห้ลายมุมภายในบรเิวณนํ�าตก มรีา้นคา้กาแฟเล็ก ใหท้่านไดนั้�ง
ชลิๆจบิกาแฟ พักผอ่นชมบรรยากาศธรรมชาตโิดยรอบ  
 

 
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

และพเิศษสดุทุกท่านจะได ้น ัEงรถรางโรลเลอรโ์คสเตอร ์ROLLER COASTER ลงไปชมนํ�าตก ผ่านหบุเขา และป่าไม่เขยีว
ขจ ีทา่นจะไดรั้บประสบการณ์แปลกใหมท่ี�ไมค่วรพลาด รถรางสามารถนั�งได ้1-2 ทา่น ตอ่คนั 
 

เทีEยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัคาคาร (3) 
 

 
 

จากนั�นนําท่าน น ัEงกระเชา้ไฟฟ้า ชมววิเมอืงดาลัทจากที�สงูขึ�นไปเพื�อเขา้ชม วดัต ัNกลมั วัดพุทธในนกิายเซน แบบญี�ปุ่ น 
ตั �งอยู่บนเทอืกเขาเฟืองฮว่าง ภายในวัดมสี ิ�งกอ่สรา้งที�สวยงาม สะอาด เป็นระเบยีบ ทัศนียภาพโดยรอบ ลอ้มรอบไปดว้ย
ดอกไมท้ี�ผลดิอกบานสะพรั�ง นับไดว้่าเป็นวหิารที�นยิมและงดงามที�สุดในเมอืงดาลัด ดา้นหลังของวัดยังม ีศาลาพระแกว้
มรกต องคจํ์าลองที�มาจากประเทศไทยมาประดษิฐาน ณ วดัแหง่นี� 
 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

 
 
นําท่านเดนิทางสู ่สวนดอกไฮเดรนเยยี เป็นสวนดอกไมท้ี�มดีอกไฮเดรนเยยีสสีันสวยสดใสเบง่บานสะพรั�งไปทั�วสวน และ
เป็นอกีหนึ�งสัญญาลักษณ์ของเมอืงดาลัดที�ดงึดดูนักท่องเที�ยวที�มาเยอืนเมอืงแห่งนี� ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการเก็บภาพ
ความสวยงามนี�ไวเ้ป็นที�ระลกึอยา่งเต็มอิ�ม 
 

 
  

หลังจากนั�นนําทา่นสู ่ซนันีE ฟารม์ เป็นฟารม์ดอกไม ้และคาเฟ่ สําหรับทา่นที�ชื�นชอบกาแฟ หรอืเครื�องดื�มตา่งๆ ที�ฟารม์แหง่
นี�ก็จะมบีรกิารจําหน่ายแกท่า่น นอกจากสวนดอกไม ้และคาเฟ่แลว้ อกีหนึ�งจุดไฮไลทนั์�นก็คอื บนัไดลอยฟ้า เป็นบันไดที�ยื�น
สงูขึ�นไปบนฟ้า เมื�อท่านถ่ายรูปจะราวกับวา่ท่านกําลังจะเดนิขึ�นบนกอ้นเมฆเลยก็วา่ได ้และววิดา้นบนท่านก็จะไดส้ัมผัสกับ
บรรยากาศธรรมของเมอืงดาลดัที�เต็มไปดว้ยภเูขารายลอ้มทา่น อดัแน่นไปดว้ยธรรมชาตสิเีขยีว  

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (4) 
 

หลังจากรับประทานอาหารนําทา่นเดนิเลน่ตลาดกลางคนื ไนท ์มารเ์ก็ต (NIGHT MARKET) เมอืงดาลัด ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อสนิคา้
พื�นเมอืง ของที�ระลกึ และชมิอาหารพื�นเมอืงตามอธัยาศยั สนิคา้ที�เป็นที�นยิมอยา่งมากนั�นคอืเครื�องนุ่งหม่กนัหนาว ไหมพรมเป้นตน้ 
 

 
 
 
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ไมค่วรพลาดเมื�อมาเวยีดนาม ในการ
มาเยือนเมืองดาลัดแห่งนี� หรือเมืองต่างๆ 
ของเวียดนามท่านจะไดพ้บกับพิซซ่า
เวยีดนาม ซึ�งดแูลว้อาจจะไมไดค้ลา้ยกบัพชิ
ซา่เทา่ไหรเ่มื�อดจูากหนา้ตา แตห่ากพบเห็น
รถขายพซิซา่ หรอืรา้นที�ตั �งอยู่ขา้งทางดว้ย
รูปลักษณ์และรสชาตขิองมันแลว้ ตอ้งบอก
เลยว่าท่านไม่ควรพลาดจริง โดยตัวแป้ง
ของพซิซา่จะเป็นแผ่นแป้งหนาๆที�นํามาปิ�ง
กับเตาถ่าน โรยหนา้ดว้ยเครื�องต่างๆใส่ไข่ 
ไสก้รอก ผักโรย หรือท่านที�ชื�นชอบชีสก็
สามารถใสล่งไปเพิ�มได ้ 

 
 
พกัทีE LADALAT HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีEสาม  เมอืงดาลดั – สวนดอกไมเ้มอืงหนาว – ฟารม์ชะมด – สนามบนิเลยีงเคอืง – สนามบนิสวุรรณภมู ิ– กรุงเทพ ฯ      
(B/-/-) 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
 

นําทา่นเที�ยวชม สวนดอกไมเ้มอืงหนาว หรอื DALAT FLOWER GRADENS  ดาลดัไดรั้บการขนานนามใหเ้ป็นเมอืงแหง่
ดอกไม ้ที�นี�จงึมดีอกไมบ้านสะพรั�งไปทั�วเมอืงตลอดทั �งปี และหากตอ้งการที�จะเห็นพรรณไมข้องดาลัดก็จะตอ้งไป สวน
ดอกไมเ้มอืงหนาว ที�ไดทํ้าการรวบรวมไวอ้ยา่งมากมายทั �งไมด้อก ไมป้ระดบั ไมต้น้ และกลว้ยไม ้ที�มมีากมาย 
 

 
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

จากนั�นนําทา่นชม ฟารม์เลีJยงชะมด ทา่นจะไดพ้บกบัชะมดตวัเป็นๆ หลากสายพันธุ ์ชมเมล็ดกาแฟ วธิกีารผลติ และขั �นตอน
การชงกาแฟชะมด ใหท้่านไดซ้ื�อกาแฟสด และนั�งชมิท่ามกลางบรรยากาศที�โอบลอ้มไปดว้ยธรรมชาต ิท่านยังสามารถให ้
อาหาร และถา่ยรปูกบัชะมดไดอ้กีดว้ย สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สูส่นามบนิ เพื�อเดนิทางกลบัประเทศไทย 
 

 
 

สําห รับฟาร์ม เลี�ยงชะมดแห่งนี�นอกจะท่านจะไดช้ม
บรรยากาศธรรมชาตทิี�รายลอ้ม ท่านจะไดพ้บกับชะมดสายพันธ์
ต่างๆ และที�สําคัญที�สุดนั�นคือผลผลติจากชะมดนั�นคือ “กาแฟขี�
ชะมด” วธิกีารผลติกาแฟชะมดเชน่นี� จะชว่ยเพิ�มคณุภาพผ่านกลไก
สองอย่างคอื การคัดเลอืกเมล็ด และการย่อยคอื ชะมดจะเลอืกกนิ
เมล็ดกาแฟซึ�งมีคุณภาพที�ดีกว่า และกลไกการย่อยของชะมด
อาจจะเพิ�มรสชาตขิองเมล็ดกาแฟ ทา่นสามารถชมิกาแฟจากฟารม์
แหง่นี� และเลอืกซื�อเป็นของฝากไดอ้กีดว้ย (วธิกีารชงกาแฟชนดินี� 
จําเป็นตอ้งชงผ่านเครื�องกรองและตอ้งใจเย็น เพื�อใหไ้ดร้สชาติ
กาแฟที�ด)ี 
 
 

 ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน TAN SON NHAT 
13.35  นําทา่นเหนิฟ้ากลบัสูก่รงุเทพฯ โดยเที�ยวบนิที� VZ941   
15.20   ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 
 

 
 
 
 
 
 

 **หากทา่นทีEตอ้งออกต ัXวภายใน )เครืEองบนิ , รถทวัร,์ รถไฟ  (กรณุาสอบถามทีEเจา้หนา้ทีEทกุคร ัJงกอ่นทําการออก
ต ัXวเนืEองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีEยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ **  

 ***ขอบพระคณุทกุทา่นทีEใชบ้รกิาร ***  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ/่เด็ก 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
พกัเดีEยวเพิEม 

ราคาทวัรไ์มร่วม 
ต ัXวเครืEองบนิ 

16 – 18 พฤศจกิายน 2562 9,999 2,500 6,999 

22 – 24 พฤศจกิายน 2562 9,999 2,500 6,999 

30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2563 
(วนัปีใหม)่ 

13,999 3,000 10,999 

01 – 03 มกราคม 2563 7,999 2,500 5,999 

04 – 06 มกราคม 2563 9,999 2,500 6,999 

10 – 12 มกราคม 2563 9,999 2,500 6,999 

07 – 09 กมุภาพนัธ ์2563 
(วนัมาฆบชูา) 12,999 2,500 9,999 

08 - 10 กมุภาพนัธ ์2563 
(วนัมาฆบชูา) 13,999 2,500 10,999 

14 – 16 กมุภาพนัธ ์2563 9,999 2,500 6,999 

15 – 17 กมุภาพนัธ ์2563 9,999 2,500 6,999 

29 ก.พ. – 02 ม.ีค. 2563 9,999 2,500 6,999 

07 – 09 มนีาคม 2563 8,999 2,500 5,999 

20 – 22 มนีาคม 2563 9,999 2,500 6,999 

21 – 23 มนีาคม 2563 9,999 2,500 6,999 

 
** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 3,900 บาท** 

คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิEน 
และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,500 บาท /ทรปิ 

 

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัJน ไมเ่ชน่น ัJนทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจาํไมว่า่ดว้ย
กรณีใดๆท ัJงส ิJน เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ําการจา่ยคา่ต ัXวไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีE

ถว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัJง เพืEอประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

การเดนิทางในแตล่ะคร ัJงจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจาํนวน 15 ทา่นขึJนไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิd
ในการเลืEอนการเดนิทาง หรอืเปลีEยนแปลงราคา 

 
กรณุาชําระมดัจาํ ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิdในการคนืมดัจาํท ัJงหมด เนืEองจาก
ทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ัXวเครืEองบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีEเรยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํี JามนัทีEยงัมไิดชํ้าระ คา่ทวัรส์ว่นทีE

เหลอื กรณุาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 

หมายเหต ุ: เมืEอมืEการอออกต ัXวเครืEองบนิแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนืEองจากเงืEอนไขของสายการบนิ 
 

อตัราคา่บรกิารนีJรวม 
� คา่ตั\วเครื�องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ    � คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที�ม ี
� คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  � คา่รถรับ-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ 
� คา่ที�พักตามที�ระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
� คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการ  
� คา่อาหารตามมื�อที�ระบใุนรายการ    
� คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง   
� คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนีJไมร่วม 
� คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการที�ระบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี 
มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนอืรายการ(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
� คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิEน และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ  
� คา่ภาษมีลูคา่เพิEม 7% และภาษหีกั ณ ทีEจา่ย 3% 
 
เง ืEอนไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิมดัจาํเป็นเงนิจาํนวน 5,000 บาท ตอ่ทา่นเพื�อสํารองที�นั�ง  

2. นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นที�เหลอืทั �งหมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�
ไมช่ําระเงนิ หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเที�ยวสละ
สทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์�นๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปี
นั�นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เง ืEอนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื�อนการเดนิทาง นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�(ผูม้ชี ื�อในเอกสารการ
จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที�บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชี ื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารกา รขอรับเงนิคนืที�บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อทําเรื�องขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบ
อํานาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้
ใหค้รบถว้น โดยมเีงื�อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี� 
2.1.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที�ชําระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารที�ชําระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที�ชําระแลว้ทั �งหมด 
ทั �งนี� ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารที�ชําระแลว้เนื�องในการเตรยีมการจัดการนําเที�ยวใหแ้กนั่กท่องเที�ยว เชน่ 

การสํารองที�นั�งตั\วเครื�องบนิ การจองที�พักฯลฯ 

3. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมัีดจําหรือซื�อขาดแบบมเีงื�อนไข หรอืเที�ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบนิ 
หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั �งหมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปี
นั�นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิmในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที�ยวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

เง ืEอนไขและขอ้กําหนดอืEนๆ 
1. ทัวรน์ี�สําหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น 

2. ทัวรน์ี�เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที�ระบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมด หรอืถกูปฏเิสธการ
เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิmในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซีา่  แต่หากทางนักท่องเที�ยวทุกท่านยนิดทีี�จะชําระคา่บรกิารเพิ�มจากการที�มนัีกท่องเที�ยวร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิmไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอืเดนิทางและ
อื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั\วเครื�องบนิ ในกรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิ 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิmในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ
เวลา ณ วนัที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั �งนี�บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเที�ยวสว่นใหญเ่ป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิmไมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ�นของนักทอ่งเที�ยวที�มไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 
ความลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื�น เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนี�คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั�น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิmในการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพิ�มขึ�น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั\วเครื�องบนิ ค่าภาษีเชื�อเพลงิ ค่า
ประกนัภยัสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิ ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นั�น 

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ�นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิ�น และรวมกนัทกุชิ�นไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านั�น ถา้สิ�งของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ที�กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น  

2. สิ�งของที�มลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลด
ใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น  

3. IATA ไดก้ําหนดมาตรการเกีEยวกบัการนําแบตเตอรีEสํารองขึJนไปบนเครืEองบนิดงันีJ แบตเตอรี�สํารองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตัว
ถอืขึ�นเครื�องบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณที�จํากดั ไดแ้ก ่

 3.1 แบตเตอรี�สํารองที�มคีวามจไุฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําขึ�นเครื�องไดไ้มม่กีารจํากดัจํานวน  
 3.2 แบตเตอรี�สํารองที�มคีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขึ�นเครื�องไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 
 3.3 แบตเตอรี�สํารองที�มคีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขึ�นเครื�องในทกุกรณี 
4. หา้มนําแบตเตอรี�สํารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครื�องในทกุกรณี 
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