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วนัแรก กรุงเทพฯ - ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ- ทา่อากาศยานเลยีงเคอืง - เมอืงดาลดั - นํา้ตกดาตนัลา - น ัง่
รถราง ROLLER COASTER - น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า - วดัต ัก๊ลมั - ชอ้ปป้ิงตลาดกลางคนื (-/L/D) 
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08.30  พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิชัน้ 4 เคาน์เตอรส์ายการบนิ VIETJET AIR สายการบนิประจําชาตขิอง
เวยีดนาม โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

11.20  นําท่านเหนิฟ้าสู ่เมอืงดาลดั ประเทศเวียดนามโดยเทีย่วบนิ VZ940  (ไมม่อีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบน

เครือ่ง แตม่จีําหนา่ย) 
13.05  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน LIEN KHUONG เมืองดาลัดประเทศเวียดนาม หลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมือง 

เมอืงดาลทัเป็นเมอืงทีแ่สนโรแมนตกิ ซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็น หุบเขาแห่งความรัก สมัผัสบรรยากาศทีแ่สนโรแมนตกิ โอบ
ลอ้มไปดว้ยขนุเขา แมกไมน้านาพันธ ์และทะเลสาบ ดว้ยเนนิเขาเขยีวขจสีลบัซบัซอ้น ทะเลสาบในสายหมอกบางๆ
และป่าสนอันหอมกรุ่นดาลทัไดช้ือ่ว่าเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีโ่รแมนตกิทีส่ดุในเวยีดนาม มอีุณหภมูติลอดทัง้ปี 15-25 

องศา 
 เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัคาคาร 

 
นําท่านเดนิทางสู่ นํา้ตก DATANLA ซ ึง่เป็นน้ําตกที่ขนาดไม่ใหญ่มาก แต่สวยงาม ท่านสามารถเก็บภาพ
ประทับใจไดห้ลายมุมภายในบรเิวณน้ําตก มีรา้นคา้กาแฟเล็ก ใหท้่านไดน่ั้งชลิๆจบิกาแฟ พักผ่อนชมบรรยากาศ

ธรรมชาตโิดยรอบ และพเิศษสดุทกุทา่นจะได ้น ัง่รถราง ROLLER COASTER ลงไปชมน้ําตก ผ่านหุบเขา และ
ป่าไม่เขยีวขจ ีทา่นจะไดร้ับประสบการณ์แปลกใหม่ทีไ่ม่ควรพลาด รถรางสามารถน่ังได ้1-2 ทา่น ตอ่คนั 
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จากนัน้นําทา่น น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า ชมววิเมอืงดาลทัจากทีส่งูข ึน้ไปเพือ่เขา้ชม วดัต ัก๊ลมั วัดพุทธในนกิายเซน แบบ

ญี่ปุ่ น ตัง้อยู่บนเทอืกเขาเฟืองฮว่าง ภายในวัดมีส ิง่ก่อสรา้งที่สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ ทัศนียภาพโดยรอบ 
ลอ้มรอบไปดว้ยดอกไมท้ีผ่ลดิอกบานสะพรั่ง นับไดว้่าเป็นวหิารทีน่ยิมและงดงามทีส่ดุในเมืองดาลัด ดา้นหลังของ
วัดยังม ีศาลาพระแกว้มรกต องคจํ์าลองทีม่าจากประเทศไทยมาประดษิฐาน ณ วัดแห่งนี้ 
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เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

หลังจากรับประทานอาหารนําท่านเดนิเล่นตลาดกลางคืน NIGHT MARKET เมืองดาลัด ใหท้่านไดเ้ลือกซื้อสนิคา้

พืน้เมอืง ของทีร่ะลกึ และชมิอาหารพืน้เมอืงตามอัธยาศัย 
พกัที ่ LA SAPINETTE / VIETSOVPRETO / RIVER PRINCE HOTEL * หรอืระดบัเทยีบเทา่* 

วนัทีส่อง เมอืงดาลดั - สวนดอกไฮเดรนเยยี - สวนดอกไมเ้มอืงหนาวดาลดั - พระราชวงัฤดูรอ้น - บา้นเพีย้น - 
สถานรีถไฟเกา่ - วดัหลงิเฝือก - โบสถร์ปูไก ่(B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู่ สวนดอกไฮเดรนเยยี เป็นสวนดอกไมท้ี่มีดอกไฮเดรนเยียสสีนัสวยสดใสเบ่งบานสะพรั่งไปทั่ว
สวน และเป็นอกีหนึง่สญัญาลกัษณ์ของเมอืงดาลดัทีด่งึดูดนักท่องเทีย่วทีม่าเยือนเมืองแห่งนี้ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิ

กบัการเก็บภาพความสวยงามนี่ไวเ้ป็นทีร่ะลกึอย่างเต็มอิม่ 

 
นําท่านเทีย่วชม DALAT FLOWER GRADENS หรือ สวนดอกไมเ้มอืงหนาว ดาลัดไดร้ับการขนานนามใหเ้ป็น
เมืองแห่งดอกไม ้ทีน่ี่จงึมีดอกไมบ้านสะพรั่งไปทั่วเมืองตลอดทัง้ปี และหากตอ้งการที่จะเห็นพรรณไมข้องดาลัดก็

จะตอ้งไป สวนดอกไมเ้มอืงหนาว ทีไ่ดทํ้าการรวบรวมไวอ้ย่างมากมายทัง้ไมด้อก ไมป้ระดับ ไมต้น้ และกลว้ยไม ้ทีม่ี
มากมาย 
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จากนัน้เดนิทางสู ่พระราชวงัฤดรูอ้น ของจักรพรรดเิบ๋าได ่ซึง่เป็นจักรพรรดอิงคส์ดุทา้ยของเวียดนาม ซึง่สถานที่
แห่งนี้เป็นพระราชวังสดุทา้ย ทีส่รา้งข ึน้ในสมัยเลอืงอํานาจของฝรั่งเศส ก่อนทีจ่ะเกดิสงครามเวียดนาม จงึทําให ้

จักรพรรดเิบ๋าไดต่อ้งยา้ยไปอยู่ทีฝ่รั่งเศส แลว้ไม่กลับมาเหยียบแผ่นดนิบา้นเกดิอีกเลย ภายในจะบังคับใหส้วมถุง
ผา้คลมุรองเทา้ แตไ่ม่ตอ้งถอดรองเทา้ เพือ่เดนิชมภายในอาคาร ทางออกของพระราชวังนี้ มีรา้นขายของฝากให ้

ทา่นไดเ้ลอืกซือ้ตดิไม่ตดิมอืกลบับา้น ในราคาทีส่ามารถตอ่ได ้และจ่ายเป็นเงนิบาทไดด้ว้ย 

 
  นําทา่นเดนิทางชม CRAZY HOUSE บา้นหนา้ตาแปลกประหลาด โดยศลิปินชาวเวียดนาม ซึง่มีชือ่เสยีงโด่งดัง 

ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการถา่ยรูป และเดนิตามทางจากบันไดดา้นลา่ง จนขึน้ไปบนหลงัคาไดเ้ลย ภายดา้นใน มี
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เกสเฮา้สเ์ล็กๆไม่กีห่อ้ง สว่นใหญ่จะเป็นชาวตา่งชาต ิทีน่ยิมมาพักอาศัยอยู่ และยังมีรา้นกาแฟ เบเกอรี่ ใหท้่านได ้
น่ังพัก ดืม่กาแฟอกีดว้ย 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 หลังรับประทานอาหาร นําท่านเดนิทางสู่ สถานรีถไฟเก่า แห่งเมืองดาลัด สถานีรถไฟนี้ปัจจุบันเป็นแค่สถานที่
ทอ่งเทีย่วไม่ไดใ้ชง้านจรงิแลว้ ตวัอาคารถกูออกแบบ สถาปัตยกรรมยุคโคโลเนียลส สไตลก์ ึง่ฝรั่งเศส ถูกสรา้งข ึน้มา

ในช่วงในชว่งปี คศ. 1932 ปัจจุบันชาวเวียดนามชอบมาใชส้ถานทีน่ี้ในการถ่ายรูปพรีเวดดิง้ เพราะบรเิวณภายใน
สามารถถา่ยรูปไดห้ลายจุดทีส่วยงาม 

 
จากนัน้นําทา่นชม วดัหลงิเฝือก หรอื เจดยี ์Long Phoc Lat ภายในอาคารมหีอ้งโถงกวา้งใหญ่มี 2 แถว ใชอุ้ปกรณ์

การสรา้งส่วนใหญ่เป็นหินโมเสค ดา้นบนเป็นรูปแกะสลักที่มีประวัตขิองShakyamuniและประวัตขิอง Lotus 
Sutras บริเวณวัด มีจุดเด่นมากๆอีก1จุดคือ มังกรที่มีขนาดยาว 49 ม. ตัวมังกรนี้ถูกสรา้งขึ้นจากขวด
เบยีร ์12,000 ขวด และปากมังกรมพีระพุทธรปูMaitreya ประดษิฐานอยู่ บรเิวณดา้นหนา้วัดจะมหีอสงูเจ็ดชัน้สงู 37 

เมตรซึง่ถอืว่าเป็นหอระฆังทีส่งูทีส่ดุในเวียดนาม ตัวระฆังมีความสงู 4.3 เมตร กวา้ง 2.33m ซึง่ถอืว่าเป็นระฆังที่
หนักทีส่ดุในเวยีดนาม ก็น้ําหนักโดนรวม 8,500kg  นอกจากนี้ยังมีอัญมณีเครื่องลายครามโบราณและเฟอรน์เิจอร์

ตา่งๆ ถอืเป็นสถาปัตยกรรมโมเสดทีพ่เิศษมากของเมอืงดาลดั 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mosaics
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Bas-reliefs
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Shakyamuni
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Beer_bottles
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Beer_bottles
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Beer_bottles
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Maitreya
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Bell_tower
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 จากนัน้นําท่านแวะถ่ายรูปที ่โบสถร์ูปไก่ เป็นโบสถค์รสิตท์ีม่ีลักษณะภายนอกเป็นรูปเหมือนไก่ นักท่องเที่ยวชาว

ไทย จงึเรือ่กตอ่ๆกนัมา ทา่นสามารถเขา้ไปถา่ยภายในอาคารได ้กรณีทีไ่ม่มกีารประกอบพธิอียู่  
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร   

พกัที ่ LA SAPINETTE / VIETSOVPRETO / RIVER PRINCE HOTEL * หรอืระดบัเทยีบเทา่* 
วนัทีส่าม เมอืงดาลดั - ฟารม์เลีย้งชะมด – สนามบนิเลยีงเคอืง - ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- กรงุเทพฯ (B/-/-) 
เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นนําท่านชม ฟารม์เลีย้งชะมด ท่านจะไดพ้บกับชะมดตัวเป็นๆ หลากสายพันธุ์ ชมเมล็ดกาแฟ วธิีการผลติ 
และขัน้ตอนการชงกาแฟชะมด ใหท้่านไดซ้ือ้กาแฟสด และน่ังชมิท่ามกลางบรรยากาศที่โอบลอ้มไปดว้ยธรรมชาต ิ
ทา่นยังสามารถใหอ้าหาร และถา่ยรูปกบัชะมดไดอ้กีดว้ย  
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**สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สูส่นามบนิ เพือ่เดนิทางกลบัประเทศไทย** 

13.35  นําท่านเขา้สู่ สนามบนิ LIEN KHUONG เมืองดาลัด กลับสู่กรุงเทพฯ เทีย่วบนิที ่VZ941 (ไม่มอีาหารและ

เครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง แตม่จีําหนา่ย) 
15.20 ถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทบัใจ 
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************************************************************* 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นทําการออกต ัว๋
เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

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 

12 – 14 ธนัวาคม 2561 8,999 
เหลอื 7,999 

8,999 
เหลอื 7,999 

8,999 
เหลอื 7,999 

2,500 6,599 

19 – 21 ธนัวาคม 2561 9,999 
เหลอื 7,999 

9,999 
เหลอื 7,999 

9,999 
เหลอื 7,999 

2,500 6,999 

21 – 23 ธนัวาคม 2561 10,999 10,999 10,999 2,500 7,599 

22 – 24 ธนัวาคม 2561 9,999 9,999 9,999 2,500 6,999 

26 – 28 ธนัวาคม 2561 9,999 9,999 9,999 2,500 6,999 

28 - 30 ธนัวาคม 2561 12,999 12,999 12,999 3,500 8,599 

29 – 31 ธนัวาคม 2561 13,999 13,999 13,999 3,500 8,599 

04 – 06 มกราคม 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599 

05 – 07 มกราคม 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599 

09 – 11 มกราคม 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599 

11 – 13 มกราคม 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599 

12 – 14 มกราคม 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599 

16 – 18 มกราคม 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599 

18 – 20 มกราคม 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599 

19 – 21 มกราคม 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599 

23 – 25 มกราคม 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599 

25 – 27 มกราคม 2562 9,999 9,999 9,999 2,500 6,999 

26 – 28 มกราคม 2562 9,999 9,999 9,999 2,500 6,999 

30 ม.ค. – 01 ก.พ. 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599 

15 – 17 กมุภาพนัธ ์2562 9,999 9,999 9,999 2,500 6,999 
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16 – 18 กมุภาพนัธ ์2562 9,999 9,999 9,999 2,500 6,999 

20 – 22 กมุภาพนัธ ์2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599 

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

23 – 25 กมุภาพนัธ ์2562 9,999 9,999 9,999 2,500 6,999 

27 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599 

01 – 03 มนีาคม 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599 

02 – 04 มนีาคม 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599 

06 – 08 มนีาคม 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599 

08 – 10 มนีาคม 2562 9,999 9,999 9,999 2,500 6,999 

09 - 11 มนีาคม 2562 9,999 9,999 9,999 2,500 6,999 

13 – 15 มนีาคม 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599 

15 – 17 มนีาคม 2562 9,999 9,999 9,999 2,500 6,999 

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

20 – 22 มนีาคม 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599 

22  - 24 มนีาคม 2562 9,999 9,999 9,999 2,500 6,999 

23 – 25 มนีาคม 2562 9,999 9,999 9,999 2,500 6,999 

27 – 29 มนีาคม 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599 

 

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

และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,200 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น** 

 

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

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจําท ัง้หมด 

เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํีา้มนัทีย่งัมไิด้
ชําระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 

หมายเหต ุ: ต ัว๋เม ือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งทีม่ ี
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไม่เกนิ 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ    
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 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอุบัตเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต 

คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการ

ใชบ้รกิาร) 
คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,200 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

คา่ภาษมีลูคา่เพ ิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เง ือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชาํระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่สาํรองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิค่าบรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเทีย่ว

หรอืเอเจนซีไ่ม่ชาํระเงนิ หรอืชาํระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเชค็ของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้อื
ว่านักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ
ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดงักลา่วและวันหยุดนักขตัฤกษ์ทีร่ัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดทําการของทางบรษัิท 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อแจง้ยกเลกิ

การจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อักษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรบัเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อทําเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคนื 
โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุด
บัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 

2.1.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิ

จากคา่บรกิารทีช่าํระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการนําเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ั่งตั๋วเครื่องบนิ การ
จองทีพ่ักฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรือซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับ
สายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ

ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดงักลา่วและวันหยุดนักขตัฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน 
 
เง ือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ี้สาํหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
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3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ีนักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่ม่มีวีซ่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อน
การเดนิทางสาํหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะชําระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่ีนักท่องเทีย่วร่วม

เดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื

เดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิท
พรอ้มการชาํระเงนิมัดจํา 
5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่
เป็นสาํคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วที่มไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือ
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เครื่องบนิ ค่าภาษี
เชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหค้ําสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน้ 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตวัข ึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ และรวมกัน

ทกุช ิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจได ้

อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้ส ิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ําหนด
จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. IATA ไดกํ้าหนดมาตรการเกีย่วกบัการนําแบตเตอรีสํ่ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใส่

กระเป๋าตดิตวัถอืข ึน้เครือ่งบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณทีจํ่ากดั ไดแ้ก่ 
3.1 แบตเตอรี่สํารองทีม่ีความจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรือนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถนําขึน้เครื่องไดไ้ม่มีการจํากัด

จํานวน  

3.2 แบตเตอรีส่าํรองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิคนละ 2 กอ้น 
3.3 แบตเตอรีส่าํรองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขึน้เครือ่งในทกุกรณี 

4. หา้มนําแบตเตอรีส่าํรองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 
 

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


