
 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเลียงเคือง – เมืองดาลัด – เมืองมุยเน่ – ล าธารนางฟ้า – ทะเลทราย
แดง – จุดชมวิวหมู่บ้านชาวประมง (-/L/D) 

08.00  พร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน THAIVIETJET AIR (VZ) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของ

บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 
11.10  น าท่านเหินฟ้าสู่ เมืองดาลัด ประเทศเวียดนามโดยเท่ียวบิน VZ940   

12.55  เดินทางถึง ท่าอากาศยานเลียงเคือง LIEN KHUONG เมืองดาลัดประเทศเวียดนาม หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
เมืองดาลัทเป็นเมืองท่ีแสนโรแมนติก ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น หุบเขาแห่งความรัก สัมผัสบรรยากาศท่ีแสนโรแมนติก โอบล้อมไป

ด้วยขุนเขา แมกไม้นานาพันธ์ และทะเลสาบ ด้วยเนินเขาเขียวขจีสลับซับซ้อน ทะเลสาบในสายหมอกบางๆและป่าสนอัน

หอมกรุ่นดาลัทได้ชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีโรแมนติกท่ีสุดในเวียดนาม มีอุณหภูมิตลอดท้ังปี 15-25 องศา 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองมุยเน่ มีระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ชายฝ่ังทะเล

ของจังหวัดบ่ิญถ่วน BINH THUAN ในภูมิภาคใต้ ของประเทศเวียดนาม เป็นเมืองตากอากาศชายทะเลในจังหวัดบ่ิญถ่วน
ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ใกล้กับฟานเท้ียต เมืองหลักของจังหวัด 



 

 
 

น าท่านเดินทางสู่ ล าธารนางฟ้า หรือภาษาอักฤษเรียกว่า FAIRY STREAM มีลักษณะคล้ายแพะเมืองผีหรือเสาหินนา
น้อยของเมืองไทย แต่แปลกตรงท่ีมีล าธารระหว่างกลาง ให้ท่านได้ถอดรองเท้าเดินลุยทรายท่ีผสมผสานกับน้ าในล าธารให้

ความรู้สึกผ่อนคลาย และเพลิดเพลิน ไดสั้มผัสบรรยากาศวิวสวยๆของธรรมชาติสองข้างทาง 
จากนั้นน าท่านชม ทะเลทรายแดง ท่ีเกิดจากการรวมตัวของทรายสีแดงจากสนิมเหล็กจนเป็นบริเวณกว้าง ให้ท่านได้

เพลิดเพลินกับการถ่ายรูป 
 

 
  

น าท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวท่าเรือมุยเน่ บริเวณจุดชมวิว ทุกท่านจะได้พบกับเรือกระด้งหรือเรือประมงของชาวเวียดนามท่ี

เป็นเอกลักษณ์เฉพาะนับร้อยๆล าสุดลูกหูลูกตาให้ท่านได้ถ่ายถาพท่ีสวยงาม 
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (1)   

พักท่ี REACE RESORT / THAI HOA RESORT 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 



 

วันท่ีสอง  เมืองมุยเน – ทะเลทรายขาว – เมืองดาลัด – น  าตกดาตันลา – รถรางชมวิวโรลเลอร์โคสเตอร์ – สวนดอกไฮ

เดรนเยีย – น่ังกระเช้าชมเมือง – วัดต๊ักลัม – ตลาดไนท์มาร์เก็ต (-/L/D) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

 น าท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายขาว กองภูเขาทรายสีขาวสุดขอบฟ้าเหมือนทะเลทราย ซาฮารา ให้ท่านได้อิสระกับการ

ถ่ายรูปหรือเลือกใช้บริการกิจกรรม (รวมค่ารถจิ๊บแล้ว) นอกจากรถจิ๊บแล้วยังมีบริการกิจกรรมอ่ืนๆซึ่งไม่รวมอยู่ในรายการ
ทัวร์ อาทิ ขับรถเอทีวีตะลุยทะเลทราย สไลเดอร์บอร์ด  

 
 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองดาลัด กลับทางเส้นทางเดิม หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ น  าตกดาตันลา DATANLA ซึ่งเป็นน้ าตก

ในเมืองดาลัดท่ีสวยงาม ท่านสามารถเก็บภาพประทับใจได้หลายมุมภายในบริเวณน้ าตก มีร้านค้ากาแฟเล็ก ให้ท่านได้นั่ง

ชิลๆจิบกาแฟ พักผ่อนชมบรรยากาศธรรมชาติโดยรอบ  
 

 
 
และพิเศษสุดทุกท่านจะได้ น่ังรถรางโรลเลอร์โคสเตอร์ ROLLER COASTER ลงไปชมน้ าตก ผ่านหุบเขา และป่าไม่เขียว

ขจี ท่านจะได้รับประสบการณ์แปลกใหม่ท่ีไม่ควรพลาด รถรางสามารถนั่งได้ 1-2 ท่าน ต่อคัน 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคาร (3) 



 

 
 

น าท่านเดินทางสู่ สวนดอกไฮเดรนเยีย เป็นสวนดอกไม้ท่ีมีดอกไฮเดรนเยียสีสันสวยสดใสเบ่งบานสะพรั่งไปท่ัวสวน และ
เป็นอีกหนึ่งสัญญาลักษณ์ของเมืองดาลัดท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวท่ีมาเยือนเมืองแห่งนี้ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเก็บภาพ

ความสวยงามนี่ไว้เป็นที่ระลึกอย่างเต็มอิ่ม 

 

 
 

จากนั้นน าท่าน น่ังกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวเมืองดาลัทจากท่ีสูงขึ้นไปเพื่อเข้าชม วัดตั๊กลัม วัดพุทธในนิกายเซน แบบญี่ปุ่น 
ตั้งอยู่บนเทือกเขาเฟืองฮว่าง ภายในวัดมีส่ิงก่อสร้างท่ีสวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ ทัศนียภาพโดยรอบ ล้อมรอบไปด้วย

ดอกไม้ท่ีผลิดอกบานสะพรั่ง นับได้ว่าเป็นวิหารท่ีนิยมและงดงามท่ีสุดในเมืองดาลัด ด้านหลังของวัดยังมี ศาลาพระแก้ว
มรกต องค์จ าลองท่ีมาจากประเทศไทยมาประดิษฐาน ณ วัดแห่งนี้ 

 



 

 
 

 
 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (4) 

หลังจากรับประทานอาหารน าท่านเดินเล่นตลาดกลางคืน ไนท์ มาร์เก็ต (NIGHT MARKET) เมืองดาลัด ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า
พื้นเมือง ของท่ีระลึก และชิมอาหารพื้นเมืองตามอัธยาศัย สินค้าท่ีเป็นท่ีนิยมอย่างมากนั้นคือเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ไหมพรมเป้นต้น 

 

 



 

ไม่ควรพลาดเมื่อมาเวียดนาม ในการมาเยือนเมือง
ดาลัดแห่งนี้ หรือเมืองต่างๆ ของเวียดนามท่านจะได้พบ

กับพิซซ่าเวียดนาม ซึ่งดูแล้วอาจจะไมได้คล้ายกับพิชซ่า
เท่าไหร่เมื่อดูจากหน้าตา แต่หากพบเห็นรถขายพิซซ่า 

หรือร้านท่ีตั้งอยู่ข้างทางด้วยรูปลักษณ์และรสชาติของมัน

แล้ว ต้องบอกเลยว่าท่านไม่ควรพลาดจริง โดยตัวแป้ง
ของพิซซ่าจะเป็นแผ่นแป้งหนาๆท่ีน ามาป้ิงกับเตาถ่าน 

โรยหน้าด้วยเครื่องต่างๆใส่ไข่ ไส้กรอก ผักโรย หรือท่าน
ท่ีชื่นชอบชีสก็สามารถใส่ลงไปเพิ่มได้  

 
พักท่ี LADALAT HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีสาม  เมืองดาลัด – สวนดอกไม้เมืองหนาว – ฟาร์มชะมด – สนามบินเลียงเคือง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพ      
(B/-/-) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 
น าท่านเท่ียวชม สวนดอกไม้เมืองหนาว หรือ DALAT FLOWER GRADENS  ดาลัดได้รับการขนานนามให้เป็นเมืองแห่ง

ดอกไม้ ท่ีนี่จึงมีดอกไม้บานสะพรั่งไปท่ัวเมืองตลอดท้ังปี และหากต้องการท่ีจะเห็นพรรณไม้ของดาลัดก็จะต้องไป สวน

ดอกไม้เมืองหนาว ท่ีได้ท าการรวบรวมไว้อย่างมากมายท้ังไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ต้น และกล้วยไม้ ท่ีมีมากมาย 
 

 
 

จากนั้นน าท่านชม ฟาร์มเลี ยงชะมด ท่านจะได้พบกับชะมดตัวเป็นๆ หลากสายพันธุ์ ชมเมล็ดกาแฟ วิธีการผลิต และขั้นตอน
การชงกาแฟชะมด ให้ท่านได้ซื้อกาแฟสด และนั่งชิมท่ามกลางบรรยากาศท่ีโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ ท่านยังสามารถให้

อาหาร และถ่ายรูปกับชะมดได้อีกด้วย สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางเข้าสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย 
 

 



 

ส าหรับฟาร์มเลี้ยงชะมดแห่งนี้นอกจะท่านจะได้ชมบรรยากาศ
ธรรมชาติท่ีรายล้อม ท่านจะได้พบกับชะมดสายพันธ์ต่างๆ และท่ีส าคัญ

ท่ีสุดนั้นคือผลผลิตจากชะมดนั้นคือ “กาแฟขี้ชะมด” วิธีการผลิตกาแฟ
ชะมดเช่นนี้ จะช่วยเพิ่มคุณภาพผ่านกลไกสองอย่างคือ การคัดเลือก

เมล็ด และการย่อยคือ ชะมดจะเลือกกินเมล็ดกาแฟซึ่งมีคุณภาพท่ี

ดีกว่า และกลไกการย่อยของชะมดอาจจะเพิ่มรสชาติของเมล็ดกาแฟ 
ท่านสามารถชิมกาแฟจากฟาร์มแห่งนี้ และเลือกซื้อเป็นของฝากได้อีก

ด้วย (วิธีการชงกาแฟชนิดนี้ จ าเป็นต้องชงผ่านเครื่องกรองและต้องใจ
เย็น เพื่อให้ได้รสชาติกาแฟท่ีดี) 

 
 ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน TAN SON NHAT 

13.35  น าท่านเหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินที่ VZ941   
15.20   ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ 
 

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

*รายการทัวร์อาจมีการปรับเปล่ียนเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ ณ วันเดินทาง 

ทั งนี บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัย และผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นหลัก* 
 

** หากท่านท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าท่ีทุกครั งก่อนท าการออกตั๋วเน่ืองจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใช้บริการ *** 
 

อัตราค่าบริการ 

 

ก าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่/เด็ก 

ห้องละ 2-3 ท่าน 
พักเดี่ยวเพ่ิม 

ราคาทัวร์ม่รวม 

ตั๋วเครื่องบิน 

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

21 – 23 มิถุนายน 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 สิงหาคม 2562 9,999 2,500 6,599 

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

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

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

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

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

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

25 – 27 ตุลาคม 2562 9,999 2,500 6,599 

 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท** 
ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน 

และหัวหน้าทัวร์ท่านละ 1,500 บาท /ทริป 
 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั น ไม่เช่นนั นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ าไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ

ทั งสิ น เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถ่ีถ้วนก่อนการจอง
ทัวร์ทุกครั ง เพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 



 

 

การเดินทางในแต่ละครั งจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 15 ท่านขึ นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

 

กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจ าทั งหมด เน่ืองจาก
ทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าต๋ัวเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นท่ีเรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน  ามันท่ียังมิได้ช าระ ค่าทัวร์ส่วนท่ี

เหลือ กรุณาช าระ 21 วันก่อนการเดินทาง 
 

หมายเหตุ : เมื่อมื่การอออกตั๋วเครื่องบินแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 

 
อัตราค่าบริการนี รวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.   ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 

 ค่าท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ    

 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง   

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 

อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด 

มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 
ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถ่ิน และหัวหน้าทัวร์ท่านละ 1,500 บาท/ทริป  

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาท ต่อท่านเพื่อส ารองท่ีนั่ง  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือท้ังหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่
ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเท่ียวสละ

สิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 

9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือ
ว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสาร

การจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ 

อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารกา รขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือ
มอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีต้องการให้

น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

2.1.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว 
2.1.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว 

2.1.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแล้วท้ังหมด 
ท้ังนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน าเท่ียวให้แก่นักท่องเท่ียว เช่น 

การส ารองท่ีนั่งตั๋วเครื่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน 
หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการท้ังหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ 

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาล

ประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน 
 

 



 

เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 

1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการ

เข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ
นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการ

เดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อย
กว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีท่ีจะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทางและ

อ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงิน 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และ

เวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังนี้บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึ้นของนักท่องเท่ียวท่ีมิได้เกิดจากความผิดของ

ทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ 

ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 
7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่า
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น 

 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่

เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าท่ีตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ี
โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

3. IATA ได้ก าหนดมาตรการเก่ียวกับการน าแบตเตอรี่ส ารองขึ นไปบนเครื่องบินดังนี  แบตเตอรี่ส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติด
ตัวถือขึ้นเครื่องบินได้ในจ านวนและปริมาณท่ีจ ากัด ได้แก่ 

3.1 แบตเตอรี่ส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึ้นเครื่องได้ไม่มีการจ ากัดจ านวน  
3.2 แบตเตอรี่ส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้นเครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน 

3.3 แบตเตอรี่ส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามน าขึ้นเครื่องในทุกกรณี 

4. ห้ามน าแบตเตอรี่ส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี 
 

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


