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05.00  พรอ้มกนัที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 3 ประตู 2 เคาน์เตอร ์1-3 สาย

การบนิแอรเ์อเชยีเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

07.55   เหนิฟ้าสู ่เมอืงโฮจมินิท ์ประเทศเวยีดนาม โดยเทีย่วบนิ FD650  
09.15  เดนิทางถงึ สนามบนิTAN SON NHAT นครโฮจมินิทป์ระเทศเวยีดนาม หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้

สู ่เมอืงโฮจมินิหซ์ติ ี ้เดมิชือ่ ไซง่อ่น ซ ึง่เคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามใต ้เป็นเมืองท่าทีใ่หญ่ทีส่ดุ

ของเวยีดนาม มแีม่น้ําไซ่ง่อนไหลผ่านยาว 80 ก.ม. เป็นเมืองเศรษฐกจิ เจรญิรุดหนา้กว่าเมืองอื่นๆ ใน
ประเทศเวยีดนาม 

นําท่านสู ่โบสถน์อรท์เทอดาม ใชเ้ป็นหอสวดมนตส์ําหรับชาวเวียดนามและชาวต่างประเทศทีเ่ป็น
ครสิตศ์าสนกิชน ทัง้นี้ มทีัง้ผูท้ีม่าทอ่งเทีย่วหรอืไดเ้ดนิทางมาทํางานในเวียดนามอีกดว้ย โบสถ ์ฯ ได ้
ออกแบบมาจากประเทศฝรัง่เศสและเริม่ทําการกอ่สรา้งเมือ่วันที ่7 เดอืนตลุาคม พ.ศ. 2420 แลว้เสร็จ

เมื่อวันที ่11 เดอืนพ.ศ. 2423 เมษายน ความยาวของโบสถ ์133 เมตร กวา้ง 35 เมตร และสูง 21 
เมตร เฉพาะหอระฆงัทัง้สองหอทีอ่ยู่หนา้โบสถนั์น้ตา่งสงูถงึ 57 เมตร คา่ใชจ้่ายในขณะนัน้เป็นเงนิฝรั่ง
ทัง้หมด 2.5 ลา้น โบสถ ์ฯ แห่งนี้ถอืเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกทีส่วยงามยิง่ในนครโฮจมินิหอ์กีแห่ง  

 

 
นําทา่นชม ไปรษณียก์ลาง ทีย่ังคงความงดงามตามสถาปัตยกรรมดัง้เดมิ ทา่นสามารถสง่ไปรษณียก์ลับมา
ยังประเทศไทยเพื่อเป็นของทีล่ะลกึได ้

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิไซง่อน – เมอืงโฮจมินิห ์ – โบสถน์อรท์เทอดาม – 

ไปรษณียก์ลาง – เมอืงมยุเน ่(-/L/D) 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พเิศษ เมนบูฟุเฟ่ต ์สไตลเ์วยีดนาม) 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมยุเน ่มรีะยะทางประมาณ 230 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง)
ตัง้อยู่ชายฝ่ังทะเลของจังหวัดบิญ่ถ่วน BINH THUAN ในภูมภิาคใต ้ของประเทศเวียดนาม เป็นเมือง
ตากอากาศชายทะเลในจังหวัดบิญ่ถ่วนทางภาคตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศเวียดนาม ตัง้อยู่ใกลก้ับ

ฟานเทีย้ต เมอืงหลกัของจังหวัด 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
พกัที ่ PEACE RESORT / THAI HOA RESORT ระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู่ ทะเลทรายขาว กองภูเขาทรายสขีาวสุดขอบฟ้าเหมือนทะเลทราย ซาฮารา ให ้
ทา่นไดอ้สิระกบัการถา่ยรูปหรอืเลอืกใชบ้รกิารกจิกรรม 
ราคานีไ้ม่รวมค่ากจิกรรมต่างๆ อาทเิช่น รถจ ิบ๊ชมววิบนยอดภูเขาทะเลทราย รถ 1 คนั
สามารถน ัง่ได ้4-5 ทา่น ราคาประมาณ 1,200/คนั  

 จากนัน้นําทา่นชม ทะเลทรายแดง ทีเ่กดิจากการรวมตวัของทรายสแีดงจากสนมิเหล็กจนเป็นบรเิวณ

กวา้ง ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการถา่ยรูป  
 
 นําท่านเดนิทางสู ่ลําธารนางฟ้า หรือภาษาอักฤษเรียกว่า FAIRY STREAM มีลักษณะคลา้ยแพะ

เมอืงผหีรอืเสาหนินานอ้ยของเมอืงไทย แตแ่ปลกตรงทีม่ลีําธารระหว่างกลาง ใหท้่านไดถ้อดรองเทา้
เดนิลยุอย่างสนุกสนาน แถมไดช้มววิสวยๆสองขา้งทาง  

วนัทีส่อง เมอืงมยุเน ่– ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง – ล าธารนางฟ้า – เมอืงดาลดั – ดาลดั 

ไนทม์ารเ์ก็ต (B/L/D) 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พเิศษเมน ูซฟีู๊ ด) 

จากนัน้นําท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงดาลดั มีระยะทางประมาณ 300 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4 ชัว่โมง 30 นาท)ี เมอืงดาลทัเป็นเมอืงทีแ่สนโรแมนตกิ ซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็น หุบเขาแห่งความ
รัก สมัผัสบรรยากาศทีแ่สนโรแมนตกิ โอบลอ้มไปดว้ยขุนเขา แมกไมน้านาพันธ ์และทะเลสาบ ดว้ย
เนนิเขาเขยีวขจีสลับซับซอ้น ทะเลสาบในสายหมอกบางๆและป่าสนอันหอมกรุ่นดาลัทไดช้ือ่ว่าเป็น

แหลง่ทอ่งเทีย่วทีโ่รแมนตกิทีส่ดุในเวยีดนาม มอีุณหภมูติลอดทัง้ปี 15-25 องศา 
 

 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

หลงัจากรับประทานอาหารนําทา่นเดนิเลน่ตลาด ดาลดั ไนทม์ารเ์ก็ต กลางคนื เมืองดาลัด ใหท้่านไดเ้ลอืก
ซือ้สนิคา้พืน้เมอืง ของทีร่ะลกึ และชมิอาหารพืน้เมอืงตามอัธยาศยั 

พกัที ่ LA SAPINETTE / VIETSOVPRETO ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

วนัทีส่าม  เมอืงดาลดั – วดัหลงิเฝือก – บา้นเพีย้น – น า้ตกดาตนัลา – วดัต ัก๊ลมั – สวนดอกไม้

เมอืงหนาว (B/L/D) 
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จากนัน้นําทา่นชม วดัหลงิเฝือก หรอื เจดยี ์Long Phoc Lat ภายในอาคารมีหอ้งโถงกวา้งใหญ่ม ี
2 แถว ใชอุ้ปกรณ์การสรา้งส่วนใหญ่เป็นหินโมเสค ดา้นบนเป็นรูปแกะสลักที่มีประวัต ิของ 

Shakyamuniและประวัตขิอง Lotus Sutras บรเิวณวัด มีจุดเด่นมากๆอีก1จุดคอื มังกรทีม่ีขนาดยาว 
49 ม. ตัวมังกรนี้ถูกสรา้งขึน้จากขวดเบียร์ 12,000 ขวด และปากมังกรมีพระพุทธรูป Maitreya 
ประดษิฐานอยู่ บรเิวณดา้นหนา้วัดจะมีหอสูงเจ็ดชัน้สูง 37 เมตรซึง่ถือว่าเป็นหอระฆังที่สงูที่สดุใน

เวยีดนาม ตวัระฆงัมคีวามสงู 4.3 เมตร กวา้ง 2.33 เมตร ซึง่ถอืว่าเป็นระฆังทีห่นักทีส่ดุในเวียดนาม ก็

น้ําหนักโดนรวม         8,500 กโิล นอกจากนี้ยังมอีัญมณีเครือ่งลายครามโบราณและเฟอรน์เิจอรต์า่งๆ 
ถอืเป็นสถาปัตยกรรมโมเสดทีพ่เิศษมากของเมอืงดาลดั 
 

 
 
นําทา่นเดนิทางชม บา้นเพีย้น หรอื CRAZY HOUSE บา้นหนา้ตาแปลกประหลาด โดยศลิปินชาว
เวียดนาม ซึง่มีชือ่เสยีงโด่งดัง ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการถ่ายรูป และผจญภัยภายในเพื่อหาทาง
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ออก ระหว่างทางนัน้ทา่นจะไดพ้บศลิปะรูปร่างหนา้ตาแปลก ๆ นอกจากนี้ยังมทีางเดนิสูห่ลงัคาของตวั
บา้นเพือ่ชมววิระยะไกลของเมอืงดาลทัทีส่วยงามและโรแมนตกิ 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําท่านเดนิทางสู ่นํา้ตกดาตนัลา หรอื DATANLA WATER FALL ซึง่เป็นน้ําตกทีข่นาดไม่ใหญ่

มาก แต่มีความสวยงามมาก ท่านสามารถเดนิเทีย่วชมบรเิวณน้ําตก ซึง่มีขนาด 2 ชัน้ และพเิศษทุก
ทา่นจะไดน่ั้ง รถราง หรอื ROLLER COASTER ลงไปชมน้ําตก ทา่นจะไดร้ับประสบการณ์แปลกใหม่ที่
ไม่ควรพลาด เพลดิเพลนิกับธรรมชาต ิ2 ขา้งทางระหว่างทีท่่านบังคับรถรางลงไปดา้นล่างเพื่อชม

น้ําตก ทา่นจะพบกบัน้ําตกดาตนัลา 

 
จากนัน้นําทา่น น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า ชมววิเมืองดาลัทจากทีส่งูข ึน้ไปเพื่อเขา้ชม วดัต ัก๊ลมั วัดพุทธใน
นกิายเซน แบบญี่ปุ่ น ตัง้อยู่บนเทือกเขาเฟืองฮว่าง ภายในวัดมีส ิง่ก่อสรา้งทีส่วยงาม สะอาด เป็น

ระเบียบ ทัศนียภาพโดยรอบ ลอ้มรอบไปดว้ยดอกไมท้ีผ่ลดิอกบานสะพรั่ง นับไดว้่าเป็นวหิารทีน่ยิม
และงดงามทีส่ดุในเมอืงดาลดั ดา้นหลงัของวัดยังม ีศาลาทีป่ระดษิฐานพระแกว้มรกตทีส่วยงาม 
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นําท่านเทีย่วชม สวนดอกไมเ้มอืงหนาว หรือ DALAT FLOWER GRADENS ดาลัดไดร้ับการขนาน
นามใหเ้ป็นเมอืงแห่งดอกไม ้ทีน่ี่จงึมีดอกไมบ้านสะพรั่งไปทั่วเมืองตลอดทัง้ปี และหากตอ้งการทีจ่ะ

เห็นพรรณไมข้องดาลดัก็จะตอ้งไป สวนดอกไมเ้มอืงหนาว ทีไ่ดทํ้าการรวบรวมไวอ้ย่างมากมายทัง้ไม ้
ดอก ไมป้ระดบั ไมต้น้ และกลว้ยไม ้ทีม่มีากมาย 

 
คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
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พกัที ่ LA SAPINETTE / VIETSOVPRETO ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลังจากนั้นนําท่านเดนิทางกลับสู่ เมือ่งโฮจมินิห ์ มีระยะทางประมาณ 300 กโิลเมตร ใชเ้วลา
เดนิทางราวๆ 6 ชัว่โมงครึง่  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดเบน๋ถ ัน่ ซ ึง่ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงโอจมินิห ์เป็นตลาดทีม่ีขนาดใหญ่และ

มอีายุเกอืบรอ้ยปี ทีน่ี้มสีนิคา้สารพัดชนดิทัง้สนิคา้พืน้เมอืง สนิคา้นําเขา้ของทีร่ะลกึ อาหาร เครื่องดืม่ 
ตา่ง ๆ และสนิคา้ก็อบแบรนดย์อดฮติทีค่นไทยนยิมอย่างมาก  

เย็น บรกิารอาหารเย็น ขนมปงัฝร ัง่เศสสไตลเ์วยีดนาม 

 ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน TAN SON NHAT 
21.35  นําทา่นเหนิฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่FD659   
23.10   ถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทบัใจ 
 

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

 
** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ 

ทีท่กุคร ัง้กอ่นทําการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์  

หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
ทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ  
2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 
(เด็กอายตุํา่กวา่11ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายตุํา่กวา่11ปี) 

พกัเดีย่ว

เพ ิม่ 

ราคาไม่

รวมต ัว๋ 

16 – 19 กมุภาพนัธ ์2562 13,999 13,999 13,999 3,500 9,999 

21 – 24 กมุภาพนัธ ์2562 12,999 12,999 12,999 3,500 8,999 

22 – 25 กมุภาพนัธ ์2562 12,999 12,999 12,999 3,500 8,999 

28 ก.พ. – 03 ม.ีค. 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 8,999 

02 – 05 มนีาคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,500 7,999 

07 – 10 มนีาคม 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 8,999 

08 – 11 มนีาคม 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 8,999 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงดาลทั – เมือ่งโฮจมินิห ์– ตลาดเบ๋นถ ัน่ – ทา่อากาศยาน TAN SON NHAT –     
ทา่อากาศยานดอนเมอืง – กรงุเทพ ฯ (B/L/D) 
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15 – 18 มนีาคม 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 8,999 

22 – 25 มนีาคม 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 8,999 

28 – 31 มนีาคม 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 8,999 

29 ม.ีค. – 01 เม.ย. 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 8,999 

05 – 08 เมษายน 2562 13,999 13,999 13,999 3,500 9,999 

06 – 09 เมษายน 2562 13,999 13,999 13,999 3,500 9,999 

11 – 14 เมษายน 2562 16,999 16,999 16,999 4,000 12,999 

12 – 15 เมษายน 2562 16,999 16,999 16,999 4,000 12,999 

13 – 16 เมษายน 2562 16,999 16,999 16,999 4,000 12,999 

19 – 22 เมษายน 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 8,999 

03 – 06 พฤษภาคม 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 8,999 

10 – 13 พฤษภาคม 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 8,999 

17 – 20 พฤษภาคม 2562 13,999 13,999 13,999 3,500 9,999 

24 – 27 พฤษภาคม 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 8,999 

07 – 10 มถินุายน 2562 10,999 10,999 10,999 3,500 7,999 

21 – 24 มถินุายน 2562 11,999 11,999 11,999 3,500 7,999 

28 ม.ิย. – 01 ก.ค. 2562 11,999 11,999 11,999 3,500 7,999 

 

** ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี3,900 บาท** 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 

และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น *** 

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไมว่า่
ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะว่าทางบรษิทัไดทํ้าการจ่ายค่าต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอ่าน
ขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
มดัจําท ัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

ยกเวน้คา่ภาษนํีา้มนัทีย่งัมไิดชํ้าระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 

หมายเหต ุ: ต ัว๋เม ือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไม่เกนิ 20 กก.  

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  
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 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ    
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งทีม่ ี

 คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 
 คา่ประกนัอุบัตเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล 

ค่าอนิเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มนิิบาร์ในหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สัง่เพิม่นอกเหนือรายการ(กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,000บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

คา่ภาษมีลูคา่เพ ิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เง ือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชาํระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่สาํรองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิค่าบรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน 

กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่ชาํระเงนิ หรอืชาํระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่าน
ถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้อืว่านักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท 
ดงันี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน

เวลาดงักลา่วและวันหยุดนักขตัฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดทําการของทางบรษัิท 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอื
เอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิท

อย่างใดอย่างหนึง่เพื่อแจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิ
การจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ีชือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใด
อย่างหนึง่เพือ่ทําเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการ

มอบอํานาจ หลกัฐานการชาํระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ให ้
ครบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 

2.1.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ําระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการนํา
เทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การสาํรองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรือซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มีการคนืเงนิมัดจําหรือ
คา่บรกิารทัง้หมด   
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4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท 
ดงันี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน

เวลาดงักลา่วและวันหยุดนักขตัฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน 
 

เง ือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรน์ี้สาํหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่น

หรือทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่า
บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ทา่น 
โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางสําหรับ
ประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะชําระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่ีนักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่าง
บรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล คํา
นําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอ
เจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชาํระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะคํานงึถงึ

ความปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นสาํคญั 
6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิ่มข ึ้นของ

นักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การ

ปฏวิัต ิ อุบัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรือ
การบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่น
เงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีเชื้อเพลงิ ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลง

เทีย่วบนิ ฯลฯ  
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอํานาจในการใหค้ําสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้

แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน้ 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําตดิตัวข ึน้เครื่องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกนิ 100 

มลิลลิติรต่อช ิน้ และรวมกันทุกช ิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิด
สนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 
1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. IATA ไดกํ้าหนดมาตรการเกีย่วกบัการนําแบตเตอรีสํ่ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้แบตเตอรี่
สาํรองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตวัถอืข ึน้เครือ่งบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณทีจํ่ากดั ไดแ้ก ่
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3.1  แบตเตอรีส่าํรองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถนําขึน้เครือ่งได ้
ไม่มกีารจํากดัจํานวน  

3.2  แบตเตอรีส่าํรองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําขึน้เครื่องได ้
ไม่เกนิคนละ 2 กอ้น 

3.3  แบตเตอรีส่าํรองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขึน้เครือ่งในทกุกรณี 

4.  หา้มนําแบตเตอรีส่าํรองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 
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