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วนัแรก กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– ท่าอากาศยาน TAN SON NHAT – เมืองโฮจมิินท ์– 

เมืองมุยเน่  

08.30 น. พรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอรส์ายการบิน VIETJET AIR สายการบิน

ประจ าชาติของเวียดนาม โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวกในการเช็คอิน 
11.30 น.  น าท่านเหินฟ้าสู่ เมืองโฮจมิินท ์ประเทศเวียดนามโดยเท่ียวบิน VJ802  

  (ไม่มีอาหารและเครือ่งดื่มบรกิารบนเครือ่ง แตมี่จ  าหน่าย) 

13.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน TAN SON NHAT นครโฮจิมินท์ประเทศเวียดนาม หลงัผ่านพิธีการ

ตรวจคนเขา้เมือง โฮจิมินหซิ์ตี้  เดิมชื่อ ไซ่ง่อน ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามใต ้เป็นเมือง

ท่าท่ีใหญ่ท่ีสุดของเวียดนาม มีแม่น ้ าไซ่ง่อนไหลผ่านยาว 80 ก.ม. เป็นเมืองเศรษฐกิจ เจริญ

รุดหนา้กวา่เมืองอ่ืนๆ ในประเทศเวียดนาม  

 

 

 

 

 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั BANH MI (ขนมปังสไตลเ์วียดนามบรกิารบนรถ) 

 น าท่านสู่ โบสถน์อรท์เทอดาม ใชเ้ป็นหอสวดมนตส์ าหรบัชาวเวียดนามและชาวต่างประเทศท่ี

เป็นคริสตศ์าสนิกชน ทั้งน้ี มีทั้งผูท่ี้มาท่องเท่ียวหรือไดเ้ดินทางมาท างานในเวียดนามอีกดว้ย 

โบสถ์ ฯ ไดอ้อกแบบมาจากประเทศฝรัง่เศสและเร่ิมท าการก่อสรา้งเม่ือวนัท่ี 7 เดือนตุลาคม 

พ.ศ. 2420 แลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 11 เดือนพ.ศ. 2423 เมษายน ความยาวของโบสถ ์133 เมตร 

กวา้ง 35 เมตร และสูง 21 เมตร เฉพาะหอระฆังทั้งสองหอท่ีอยู่หน้าโบสถ์น้ันต่างสูงถึง 57 

เมตร ค่าใชจ้่ายในขณะน้ันเป็นเงินฝรัง่ทั้งหมด 2.5 ลา้น โบสถ ์ฯ แห่งน้ีถือเป็นสถาปัตยกรรม

ตะวนัตกท่ีสวยงามยิง่ในนครโฮจิมินหอี์กแหง่  
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น าท่านชม ไปรษณียก์ลาง ท่ียงัคงความงดงามตามสถาปัตยกรรมดั้งเดิม ท่านสามารถส่งไปรษณีย์

กลบัมายงัประเทศไทยเพ่ือเป็นของท่ีละลึกได ้

น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑส์งคราม สรา้งขึ้ นเพ่ือเป็นการร าลึกถึงการประกาศอิสรภาพและ

การรวมชาติของชาวเวียดนาม ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงการท าสงครามกบัมหาอ านาจอย่างฝรัง่เศส

และสหรฐัอเมริกา โดยภายในพ้ืนท่ีไดน้ าซากเคร่ืองบินท้ิงระเบิด B52 มาจดัใหค้นรุ่นหลังได้

เห็นถึงความโหดรา้ยของสงคราม เม่ือเขา้ไปดา้นในก็มีภาพถ่ายของนักรบท่ีร่วมกนัชนะสงคราม 

เคร่ืองแบบทหารอเมริกา และยงัมีโรงภาพยนตรข์นาดเล็กๆ ซ่ึงฉายภาพช่องทา้ยๆของสงคราม

เวียดนามส าหรับท่ีน้ีชาวเวียดนามออกเสียงว่า บ่าว ตาง ญ่ี ต๊ิคเตร๋ียนตรางห์  (BAO TANG 

DITICH CHIEN TRANH พิพิธภณัฑส์งคราม หรือ พิพิธภณัฑอ์นุสรณส์งครามสถาน) 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ตลาดเบน๋ถัน่ ซ่ึงตั้งอยูใ่จกลางเมืองโอจิมินห ์เป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่

และมีอายุเกือบรอ้ยปี ท่ีน้ีมีสินคา้สารพดัชนิดทั้งสินคา้พ้ืนเมือง สินคา้น าเขา้ของท่ีระลึก อาหาร 

เคร่ืองด่ืม ต่างๆ 

เยน็ บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (ล่องเรอืทานอาหาร แม่น ้าไซง่อน) 

พกัที่ HOANG PHU GIA HOTEL / SEN VIET HOTEL  หรอืระดบัเทียบเท่า 
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วนัที่สอง เมืองโฮจิมินห์ - เมืองมุยเน่ - ล  าธารนางฟ้า FAIRY STREAM - ทะเลทรายขาว - 

ทะเลทรายแดง  

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองมุยเน่ มีระยะทางประมาณ 230 

กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 4 ชัว่โมงตั้งอยู่ชายฝั่งทะเล

ของจังหวัดบ่ิญถ่วน BINH THUAN ในภูมิภาคใต้ ของ

ประเทศเวียดนาม 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู..ซีฟู๊ด) 

น าท่านเดินทางสู่  ล  าธารนางฟ้า หรือภาษาอักฤษ

เรียกวา่ FAIRY STREAM มีลกัษณะคลา้ยแพะเมืองผีหรือ

เสาหินนาน้อยของเมืองไทย แต่แปลกตรงท่ีมีล าธาร

ระหว่างกลาง ให้ท่านได้ถอดรองเท้าเดินลุยอย่าง

สนุกสนาน แถมไดช้มวิวสวยๆสองขา้งทาง 

น าท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายขาว กองภูเขาทรายสีขาว

สุดขอบฟ้าเหมือนทะเลทราย ซาฮารา ใหท่้านไดอิ้สระกับการถ่ายรูปหรือเลือกใชบ้ริการ

กิจกรรม   

ราคาน้ีไม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น รถจิ๊บชมวิวบนยอดภูเขาทะเลทราย รถ 1 คนั

สามารถนั่งได ้4-5 ท่าน ราคาประมาณ1,200/คนั  

จากน้ันน าท่านชม ทะเลทรายแดง ท่ีเกิดจากการรวมตวัของทรายสีแดงจากสนิมเหล็กจนเป็น

บริเวณกวา้ง ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการถ่ายรปู  

เยน็ บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

พกัที่ PEACE RESORT / THAI HOA RESORT / OCEAN FRONT HOTEL *หรอืระดบัเทียบเท่า* 
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วนัที่สาม เมืองมุยแน่ - เมืองดาลดั - น ้าตก DATANLA - นัง่กระเชา้ไฟฟ้า – วัดตัก๊ลมั- บา้นเพ้ียน 

CRAZY HOUSE - พระราชวงัฤดูรอ้น - ชอ้ปป้ิงตลาด NIGHT MARKET 

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองดาลดั มีระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 

4 ชัว่โมง 30นาที เมืองดาลัทเป็นเมืองท่ีแสนโรแมนติก ซ่ึงไดช้ื่อว่าเป็น หุบเขาแห่งความรกั 

สมัผสับรรยากาศท่ีแสนโรแมนติก โอบลอ้มไปดว้ยขุนเขา แมกไมน้านาพนัธ ์และทะเลสาบ ดว้ย

เนินเขาเขียวขจีสลบัซบัซอ้น ทะเลสาบในสายหมอกบางๆและป่าสนอนัหอมกรุ่นดาลทัไดช้ื่อวา่

เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีโรแมนติกท่ีสุดในเวียดนาม มีอุณหภมิูตลอดทั้งปี 15-25 องศา 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ น ้าตก DATANLA ซ่ึงเป็นน ้าตกท่ีขนาดไม่ใหญ่มาก แต่สวยงาม ท่านสามารถ

เดินเท่ียวชมบริเวณน ้าตก ซ่ึงมีขนาด 2 ชั้น และพิเศษทุกท่านจะไดนั้ง่ ROLLER COASTER ลง

ไปชมน ้าตก ท่านจะไดร้บัประสบการณแ์ปลกใหม่ท่ีไม่ควรพลาด  

จากน้ันน าท่าน นัง่กระเชา้ไฟฟ้า ชมวิวเมืองดาลทัจากท่ีสงูขึ้ นไปเพ่ือเขา้ชม วดัตัก๊ลมั วดัพุทธ

ในนิกายเซน แบบญ่ีปุ่น ตั้งอยูบ่นเทือกเขาเฟืองฮว่าง ภายในวดัมีส่ิงก่อสรา้งท่ีสวยงาม สะอาด 

เป็นระเบียบ ทัศนียภาพโดยรอบ ลอ้มรอบไปดว้ยดอกไมท่ี้ผลิดอกบานสะพรัง่ นับไดว้่าเป็น

วิหารท่ีนิยมและงดงามท่ีสุดในเมืองดาลัด ดา้นหลังของวัดยงัมี ศาลาท่ีประดิษฐานพระแกว้

มรกตท่ีสวยงาม 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางชม CRAZY HOUSE บา้นหน้าตาแปลกประหลาด โดยศิลปินชาวเวียดนาม ซ่ึงมี

ชื่อเสียงโด่งดงั ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการถ่ายรปู 
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  จากน้ันเดินทางสู่ พระราชวังฤดูรอ้น ของจกัรพรรดิเบ๋าได่ ซ่ึงเป็นจกัรพรรดิองคสุ์ดทา้ยของ

เวียดนาม ซ่ึงสถานท่ีแห่งน้ีเป็นพระราชวงัสุดทา้ย ท่ีสรา้งขึ้ นในสมัยเลืองอ านาจของฝรัง่เศส 

ก่อนท่ีจะเกิดสงครามเวียดนาม จึงท าใหจ้กัรพรรดิเบ๋าได่ตอ้งยา้ยไปอยูท่ี่ฝรัง่เศส แลว้ไม่กลบัมา

เหยยีบแผ่นดินบา้นเกิดอีกเลย 

เยน็ บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร   

หลังจากรับประทานอาหารน าท่านเดินเล่นตลาดกลางคืน ชอ้ปป้ิงตลาด NIGHT MARKET เมือง

ดาลดั ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมือง ของท่ีระลึก และชิมอาหารพ้ืนเมืองตามอธัยาศยั 

พกัที่ LA SAPINETTE / RIVER PRINCE HOTEL / KINGS HOTEL * หรอืระดบัเทียบเท่า* 

  

 

 

 

 

 

วนัที่สี ่ เมืองดาลดั – สวนดอกไมเ้มืองหนาว FLOWER GRADENS - ฟารม์เลี้ ยงชะมด - สนามบิน 

LIEN KHUONG - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ 

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเท่ียวชม DALAT FLOWER GRADENS หรือ สวนดอกไมเ้มืองหนาว ดาลัดไดร้ับการ

ขนานนามใหเ้ป็นเมืองแห่งดอกไม ้ท่ีน่ีจึงมีดอกไมบ้านสะพรัง่ไปทัว่เมืองตลอดทั้งปี และหาก

ตอ้งการท่ีจะเห็นพรรณไมข้องดาลัดก็จะตอ้งไป สวนดอกไมเ้มืองหนาว ท่ีไดท้ าการรวบรวมไว ้

อยา่งมากมายทั้งไมด้อก ไมป้ระดบั ไมต้น้ และกลว้ยไม ้ท่ีมีมากมาย 

จากน้ันน าท่านชม ฟารม์เลี้ ยงชะมด เป็นฟารม์เล้ียงชะมดขนาดไม่

ใหญ่มาก ท่านจะไดพ้บกับชะมดตัวเป็นๆ หลากสายพนัธุ์ ชมเมล็ด

กาแฟ วิธีการผลิต และขั้นตอนการชงกาแฟชะมด ใหท่้านไดซ้ื้อกาแฟ
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สดนัง่ชิมท่ามกลางบรรยากาศท่ีโอบลอ้มไปดว้ยธรรมชาติ และกลว้ยไมน้านาพนัธุ ์ทั้งน้ีท่านยงั

สามารถถ่ายรปูกบัชะมดไดอี้กดว้ย 

**สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางเขา้สูส่นามบิน เพื่อเดินทางกลบัประเทศไทย** 

13.35 น. น าท่านเขา้สู่ สนามบิน LIEN KHUONG เมืองดาลดั กลบัสู่กรุงเทพฯ เท่ียวบินท่ี VZ941 

  (ไม่มีอาหารและเครือ่งดื่มบรกิารบนเครือ่ง แตมี่จ  าหน่าย) 

15.20 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...พรอ้มความประทบัใจ 

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

** หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ *** 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคาไม่

รวมตัว๋ 

18 – 21 พฤษภาคม 2561 9,888 9,888 9,888 3,000 6,588 

25 – 28 พฤษภาคม 2561 9,888 9,888 9,888 3,000 6,588 

01 – 04 มิถุนายน 2561 10,888 10,888 10,888 3,000 7,588 

08 – 11 มิถุนายน 2561 10,888 10,888 10,888 3,000 7,588 

15 – 18 มิถุนายน 2561 10,888 10,888 10,888 3,000 7,588 

22 – 25 มิถุนายน 2561 10,888 10,888 10,888 3,000 7,588 

06 – 09 กรกฎาคม 2561 10,888 10,888 10,888 3,000 7,588 

13 – 16 กรกฎาคม 2561 10,888 10,888 10,888 3,000 7,588 

20 – 23 กรกฎาคม 2561 10,888 10,888 10,888 3,000 7,588 

03 – 06 สงิหาคม 2561 10,888 10,888 10,888 3,000 7,588 

17 – 20 สงิหาคม 2561 10,888 10,888 10,888 3,000 7,588 

24 – 27 สงิหาคม 2561 9,888 9,888 9,888 3,000 6,588 

31 ส.ค. – 03 ก.ย. 2561 9,888 9,888 9,888 3,000 6,588 

07 – 10 กนัยายน 2561 9,888 9,888 9,888 3,000 6,588 

14 – 17 กนัยายน 2561 9,888 9,888 9,888 3,000 6,588 

21 – 24 กนัยายน 2561 9,888 9,888 9,888 3,000 6,588 

28 ก.ย. – 01 ต.ค. 2561 9,888 9,888 9,888 3,000 6,588 

05 – 08 ตลุาคม 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 8,588 
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** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท** 

ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน 

ทา่นละ 1,500 บาท /ทริป/ตอ่ท่าน**ส่วนของหวัหนา้ทวัรแ์ลว้ความพึงพอใจ** 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้น

ทางบริษทัจะไม่คืนมดัจ  าไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษัทไดท้  าการจ่าย

ค่าตัว๋ไปใหก้บัการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อนการจอง

ทวัรทุ์กครั้ง เพ่ือประโยชนแ์ก่ตวัทา่นเอง 

การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 15 ทา่นข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ  านวนดงักลา่ว บริษทัฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

 

กรุณาช าระมดัจ  า ทา่นละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมดัจ  า

ทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษทัฯ ไดช้ าระค่าตัว๋เครื่องบินเตม็ใบใหก้บัสายการบินเป็นที่เรียบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษี

น ้ามนัท่ียงัมิไดช้  าระ ค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือ กรุณาช าระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 

 

หมายเหต ุ: ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรีฟันดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ    ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    
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 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถาม

จากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

ค่าทิปคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน ทา่นละ 1,500 บาท/ทริป/ตอ่ทา่น *หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพอใจ* 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ

จา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนั

จนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจน

ซี่(ผูม้ีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอยา่งหน่ึง

เพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษรทางบริษัทไมร่บัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณี

ใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ีช่ือในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อท าเรื่องขอรบั

เงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงิน
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ค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีตอ้งการให้น าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ

ดงัน้ี 

2.1.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไมน่้อยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.1.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไมน่้อยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.1.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไมคื่นเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจัดการน าเท่ียวใหแ้ก่

นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เครื่องบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight 

กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนั

จนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไมถึ่ง 15 คน 

 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถกูปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคื่นเงินค่าบริการไมว่า่บางส่วนหรือทั้งหมด

ใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดย

จะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีไมม่ีวซีา่  และ

อยา่งน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยนิดีท่ีจะช าระค่าบริการ

เพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะ

ใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี

หนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่มิไดส้่งหน้าหนังสือ

เดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 
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5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคล้องกับ

สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้ งน้ีบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยั

ของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิด

จากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย 

ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน 

เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ ค่าตัว๋เครื่องบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมม่ีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสาร

ลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน 

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเครื่องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้ น 

และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้

เจา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุ

ภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเก่ียวกบัการน าแบตเตอร่ีส ารองข้ึนไปบนเคร่ืองบินดงัน้ี แบตเตอร่ีส ารองสามารถ

น าใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเครื่องบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากดั ไดแ้ก่ 

3.1 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกวา่ 20,000 mAh หรือน้อยกวา่ 100 Wh สามารถน าข้ึนเครื่องไดไ้ม่

มีการจ ากดัจ านวน  

3.2 แบตเตอรี่ส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าข้ึนเครื่องได้

ไมเ่กินคนละ 2 กอ้น 

3.3 แบตเตอรี่ส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าข้ึนเครื่องในทุกกรณี 
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4. หา้มน าแบตเตอรี่ส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้ครื่องในทุกกรณี 

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

 


