
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเลียงเคือง – เมืองดาลัด – เมืองมุยเน่ – ลําธารนางฟ้า – ทะเลทรายแดง – 
จุดชมววิหมู่บ้านชาวประมง                                                                                                                                 (-/-/D) 

08.00 น. พร้อมกนัที� ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั�น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน THAIVIETJET AIR (VZ) โดยมีเจา้หน้าที�ของ
บริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกในการเชค็อิน 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

11.10 น. นาํท่านเหินฟ้าสู่ เมืองดาลดั ประเทศเวียดนามโดยเที�ยวบิน VZ940   
12.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเลียงเคือง LIEN KHUONG เมืองดาลดัประเทศเวียดนาม หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

เมืองดาลทั เป็นเมืองที�แสนโรแมนติก ซึ�งไดชื้�อวา่เป็น หุบเขาแห่งความรัก สมัผสับรรยากาศที�แสนโรแมนติก โอบลอ้ม
ไปดว้ยขนุเขา แมกไมน้านาพนัธ์ และทะเลสาบ ดว้ยเนินเขาเขียวขจีสลบัซบัซอ้น ทะเลสาบในสายหมอกบางๆและป่า
สนอนัหอมกรุ่นดาลทัไดชื้�อวา่เป็นแหล่งท่องเที�ยวที�โรแมนติกที�สุดในเวียดนาม มีอุณหภูมิตลอดทั�งปี 15-25 องศา 
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองมุยเน่ มีระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชั�วโมง) ตั�งอยูช่ายฝั�งทะเล
ของจงัหวดับิ�ญถ่วน BINH THUAN ในภูมิภาคใต ้ของประเทศเวียดนาม เป็นเมืองตากอากาศชายทะเลในจงัหวดั 
บิ�ญถ่วนทางภาคตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศเวียดนาม ตั�งอยูใ่กลก้บัฟานเที�ยต เมืองหลกัของจงัหวดั 

 
นาํท่านเดินทางสู่ ลําธารนางฟ้า หรือภาษาอกัฤษเรียกว่า FAIRY STREAM มีลกัษณะคลา้ยแพะเมืองผีหรือเสาหินนา
นอ้ยของเมืองไทย แต่แปลกตรงที�มีลาํธารระหว่างกลาง ใหท่้านไดถ้อดรองเทา้เดินลุยทรายที�ผสมผสานกบันํ� าในลาํธาร
ใหค้วามรู้สึกผอ่นคลาย และเพลิดเพลิน ไดส้มัผสับรรยากาศวิวสวยๆของธรรมชาติสองขา้งทาง 
จากนั�นนาํท่านชม ทะเลทรายแดง ที�เกิดจากการรวมตวัของทรายสีแดงจากสนิมเหล็กจนเป็นบริเวณกวา้ง ใหท่้านได้
เพลิดเพลินกบัการถ่ายรูป 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
นาํท่านเดินทางสู่ จุดชมววิท่าเรือมุยเน่ บริเวณจุดชมวิว ทุกท่านจะไดพ้บกบัเรือกระดง้หรือเรือประมงของชาวเวียดนาม
ที�เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะนบัร้อยๆลาํสุดลูกหูลูกตาใหท้่านไดถ่้ายถาพที�สวยงาม 

เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร (1)   
พกัทีE REACE RESORT / THAI HOA RESORT 3 ดาว หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีEสอง  เมืองมุยเน – ทะเลทรายขาว – เมืองดาลัด – นํJาตกดาตันลา – รถรางชมวิวโรลเลอร์โคสเตอร์ – นัEงกระเช้าชมเมือง – 
วดัตัNกลัม – สวนดอกไฮเดรนเยยี – ซันนีE ฟาร์ม – บันไดลอยฟ้า – ตลาดไนท์มาร์เกต็ (B/L/D) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 
 นาํท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายขาว กองภูเขาทรายสีขาวสุดขอบฟ้าเหมือนทะเลทราย ซาฮารา ให้ท่านไดอิ้สระกบัการ

ถ่ายรูปหรือเลือกใชบ้ริการกิจกรรม (รวมค่ารถจิ�บแล้ว) นอกจากรถจิQบแลว้ยงัมีบริการกิจกรรมอื�นๆซึ� งไม่รวมอยู่ใน
รายการทวัร์ อาทิ ขบัรถเอทีวีตะลุยทะเลทราย สไลเดอร์บอร์ด  

 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองดาลัด กลบัทางเส้นทางเดิม หลงัจากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ นํJาตกดาตันลา DATANLA ซึ� งเป็น
นํ� าตกในเมืองดาลดัที�สวยงาม ท่านสามารถเกบ็ภาพประทบัใจไดห้ลายมุมภายในบริเวณนํ� าตก มีร้านคา้กาแฟเลก็ ใหท่้าน
ไดน้ั�งชิลๆจิบกาแฟ พกัผอ่นชมบรรยากาศธรรมชาติโดยรอบ  

 
 
และพิเศษสุดทุกท่านจะได ้นัEงรถรางโรลเลอร์โคสเตอร์ ROLLER COASTER ลงไปชมนํ�าตก ผา่นหุบเขา และป่าไม่เขียว
ขจี ท่านจะไดรั้บประสบการณ์แปลกใหม่ที�ไม่ควรพลาด รถรางสามารถนั�งได ้V-W ท่าน ต่อคนั 

เทีEยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตคาคาร (3) 

 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

จากนั�นนาํท่าน นัEงกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวเมืองดาลทัจากที�สูงขึ�นไปเพื�อเขา้ชม วัดตัNกลัม วดัพุทธในนิกายเซน แบบญี�ปุ่น 
ตั�งอยูบ่นเทือกเขาเฟืองฮว่าง ภายในวดัมีสิ�งก่อสร้างที�สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ ทศันียภาพโดยรอบ ลอ้มรอบไปดว้ย
ดอกไมที้�ผลิดอกบานสะพรั�ง นบัไดว้า่เป็นวิหารที�นิยมและงดงามที�สุดในเมืองดาลดั ดา้นหลงัของวดัยงัมี ศาลาพระแกว้
มรกต องคจ์าํลองที�มาจากประเทศไทยมาประดิษฐาน ณ วดัแห่งนี�  

 
 

นาํท่านเดินทางสู่ สวนดอกไฮเดรนเยีย เป็นสวนดอกไมที้�มีดอกไฮเดรนเยียสีสันสวยสดใสเบ่งบานสะพรั�งไปทั�วสวน 
และเป็นอีกหนึ�งสัญญาลกัษณ์ของเมืองดาลดัที�ดึงดูดนกัท่องเที�ยวที�มาเยือนเมืองแห่งนี�  ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการเก็บ
ภาพความสวยงามนี�ไวเ้ป็นที�ระลึกอยา่งเตม็อิ�ม 
 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
หลงัจากนั�นนาํท่านสู่ ซันนีE ฟาร์ม เป็นฟาร์มดอกไม ้และคาเฟ่ สาํหรับท่านที�ชื�นชอบกาแฟ หรือเครื�องดื�มต่างๆ ที�ฟาร์ม
แห่งนี�ก็จะมีบริการจาํหน่ายแก่ท่าน นอกจากสวนดอกไม ้และคาเฟ่แลว้ อีกหนึ� งจุดไฮไลทน์ั�นก็คือ บันไดลอยฟ้า เป็น
บนัไดที�ยื�นสูงขึ�นไปบนฟ้า เมื�อท่านถ่ายรูปจะราวกบัว่าท่านกาํลงัจะเดินขึ�นบนกอ้นเมฆเลยก็ว่าได ้และวิวดา้นบนท่านก็
จะไดส้มัผสักบับรรยากาศธรรมของเมืองดาลดัที�เตม็ไปดว้ยภูเขารายลอ้มท่าน อดัแน่นไปดว้ยธรรมชาติสีเขียว  

 
เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร (4) 

หลงัจากรับประทานอาหารนาํท่านเดินเล่นตลาดกลางคืน ไนท์ มาร์เก็ต (NIGHT MARKET) เมืองดาลดั ให้ท่านไดเ้ลือกซื�อ
สินคา้พื�นเมือง ของที�ระลึก และชิมอาหารพื�นเมืองตามอธัยาศยั สินคา้ที�เป็นที�นิยมอยา่งมากนั�นคือเครื�องนุ่งห่มกนัหนาว ไหม
พรมเป้นตน้ 

พกัทีE LADALAT HOTEL ระดบั T ดาว หรือเทยีบเท่า 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

วนัทีEสาม  เมืองดาลดั – สวนดอกไม้เมืองหนาว – ฟาร์มชะมด – สนามบินเลยีงเคือง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพ ฯ      (B/-/-) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 
นาํท่านเที�ยวชม สวนดอกไม้เมืองหนาว หรือ DALAT FLOWER GRADENS  ดาลดัไดรั้บการขนานนามให้เป็นเมือง
แห่งดอกไม ้ที�นี�จึงมีดอกไมบ้านสะพรั�งไปทั�วเมืองตลอดทั�งปี และหากตอ้งการที�จะเห็นพรรณไมข้องดาลดัก็จะตอ้งไป 
สวนดอกไมเ้มืองหนาว ที�ไดท้าํการรวบรวมไวอ้ยา่งมากมายทั�งไมด้อก ไมป้ระดบั ไมต้น้ และกลว้ยไม ้ที�มีมากมาย 
จากนั�นนาํท่านชม ฟาร์มเลีJยงชะมด ท่านจะไดพ้บกบัชะมดตวัเป็นๆ หลากสายพนัธุ์ ชมเมล็ดกาแฟ วิธีการผลิต และ
ขั�นตอนการชงกาแฟชะมด ให้ท่านได้ซื� อกาแฟสด และนั�งชิมท่ามกลาง
บรรยากาศที�โอบลอ้มไปดว้ยธรรมชาติ ท่านยงัสามารถใหอ้าหาร และถ่ายรูป
กับชะมดได้อีกด้วย สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางเข้าสู่สนามบิน เพื�อ
เดินทางกลบัประเทศไทย สาํหรับฟาร์มเลี�ยงชะมดแห่งนี� นอกจะท่านจะได้
ชมบรรยากาศธรรมชาติที�รายลอ้ม ท่านจะไดพ้บกบัชะมดสายพนัธ์ต่างๆ 
และที�สําคญัที�สุดนั�นคือผลผลิตจากชะมดนั�นคือ “กาแฟขี�ชะมด” วิธีการ
ผลิตกาแฟชะมดเช่นนี�  จะช่วยเพิ�มคุณภาพผ่านกลไกสองอยา่งคือ การคดัเลือกเมลด็ และการยอ่ยคือ ชะมดจะเลือกกิน
เมล็ดกาแฟซึ� งมีคุณภาพที�ดีกว่า และกลไกการยอ่ยของชะมดอาจจะเพิ�มรสชาติของเมล็ดกาแฟ ท่านสามารถชิมกาแฟ
จากฟาร์มแห่งนี�  และเลือกซื�อเป็นของฝากไดอี้กดว้ย (วิธีการชงกาแฟชนิดนี�  จาํเป็นตอ้งชงผ่านเครื�องกรองและตอ้งใจ
เยน็ เพื�อใหไ้ดร้สชาติกาแฟที�ดี) 

 ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน TAN SON NHAT 
XY.YT น. นาํท่านเหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเที�ยวบินที� VZ941   
15.20 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...พร้อมความประทบัใจ 

*********************************************************** 
** รายการทัวร์อาจมีการปรับเปลีEยนเพืEอให้สอดคล้องกบัสภาพการณ์ ณ วนัเดนิทาง 

ทัJงนีJบริษัทจะคาํนึงถึงความปลอดภยั และผลประโยชน์ของผู้เดนิทางเป็นหลกั ** 
 

** หากท่านทีEต้องออกตั_วภายใน (เครืEองบนิ, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีEเจ้าหน้าทีEทุกครัJงก่อนทําการออกตั_ว 
เนืEองจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีEยนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

 
กาํหนดการเดนิทาง 

ผู้ใหญ่/เดก็ 
ห้องละ b-Y ท่าน 

พกัเดีEยวเพิEม 
ราคาทวัร์ไม่รวม 

ตั_วเครืEองบิน 

09 – 11 พฤศจิกายน bTdb e,999 2,500 d,999 

Yf พ.ย. – fb ธ.ค. bTdb e,999 2,500 d,999 

08 – Xf ธันวาคม bTdb e,999 2,500 d,999 

09 – XX ธันวาคม bTdb g,999 2,500 6,999 

20 – bb ธันวาคม bTdb e,999 2,500 d,999 

21 – bY ธันวาคม bTdb e,999 2,500 d,999 

29 – YX ธันวาคม bTdb 12,999 3,500 9,999 

03 – fT มกราคม bTdY g,999 2,500 6,999 

11 – XY มกราคม bTdY e,999 2,500 d,999 

YX ม.ค. – fb ก.พ. bTdY e,999 2,500 d,999 

01 – fY กมุภาพนัธ์ bTdY e,999 2,500 d,999 

09 – XX กมุภาพนัธ์ bTdY Xf,999 2,500 7,999 

10 – Xb กมุภาพนัธ์ bTdY g,999 2,500 6,999 

21 – bY กมุภาพนัธ์ bTdY e,999 2,500 d,999 

22 – bj กมุภาพนัธ์ bTdY e,999 2,500 d,999 

13 – XT มีนาคม bTdY e,999 2,500 d,999 

14 – Xd มีนาคม bTdY e,999 2,500 d,999 

** ราคาเดก็อายุไม่เกนิ b ปี Y,eff บาท** 
ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทปิคนขับรถ มคัคุเทศก์ท้องถิEน 

และหวัหนา้ทวัร์ท่านละ V,5__ บาท /ทริป 
การเดนิทางในแต่ละครัJงจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน XT ท่านขึJนไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดงักล่าว  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิkในการเลืEอนการเดนิทาง หรือเปลีEยนแปลงราคา 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ต้องยกเลกิ Yf วนัก่อนการเดนิทางเท่านัJน ไม่เช่นนัJนทางบริษัทจะไม่คืนมดัจําไม่ว่าด้วยกรณใีดๆ
ทัJงสิJน เพราะว่าทางบริษัทได้ทาํการจ่ายค่าตั_วไปให้กบัการสายการบินเรียบร้อยแล้ว  

** โปรดอ่านข้อความให้ถีEถ้วนก่อนการจองทวัร์ทุกครัJง เพืEอประโยชน์แก่ตวัท่านเอง ** 
 

กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ T,fff.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธิkในการคืนมดัจําทัJงหมด เนืEองจากทางบริษัท
ฯ ได้ชําระค่าตั_วเครืEองบินเต็มใบให้กบัสายการบนิเป็นทีEเรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษนํีJามนัทีEยงัมิได้ชําระ  

ค่าทัวร์ส่วนทีEเหลือ กรุณาชําระ bX วนัก่อนการเดนิทาง 
หมายเหตุ : เมืEอมืEการอออกตั_วเครืEองบินแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อนัเนืEองจากเงืEอนไขของสายการบนิ 

 

อตัราค่าบริการนีJรวม 
� ค่าตัaวเครื�องบินไป-กลบั พร้อมคณะ     � ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที�มี 
� ค่านํ�าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน W_ กก.  � ค่ารถรับ-ส่ง และนาํเที�ยวตามรายการ 
� ค่าที�พกัตามที�ระบุในรายการ พกัหอ้งละ W ท่านหรือ  c ท่าน � ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ  
� ค่าอาหารตามมื�อที�ระบุในรายการ    � ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง   
� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ V,___,___ บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการนีJไม่รวม 
� ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกั
รีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการ) 
�ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิEน และหัวหน้าทัวร์ท่านละ X,5ff บาท/ทริป  
�ค่าภาษมูีลค่าเพิEม n% และภาษหัีก ณ ทีEจ่าย Y% 
 

เงืEอนไขการชําระค่าบริการ 
1. นกัท่องเที�ยวตอ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิ จํานวน 5,000 บาท ต่อท่านเพื�อสาํรองที�นั�ง  
2. นกัท่องเที�ยวตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนที�เหลือทั�งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนกัท่องเที�ยวไม่ชาํระเงิน หรือชาํระ

เงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที�ยวสละสิทธิการ
เดินทางในทวัร์นั�นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงันี�  วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษที์�รัฐบาลประกาศในปี
นั�นๆถือวา่เป็นวนัหยดุทาํการของทางบริษทั 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

เงืEอนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที�นกัท่องเที�ยวตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื�อนการเดินทาง นกัท่องเที�ยว(ผูมี้ชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ 

อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที�บริษทัอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนกัท่องเที�ยวตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเที�ยว (ผูมี้ชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารกา รขอรับเงินคืนที�บริษทัอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อทาํเรื�องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอาํนาจพร้อม
หลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารที�ตอ้งการใหน้าํเงินเขา้ให้
ครบถว้น โดยมีเงื�อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี�  

2.1.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที�ชาํระแลว้ 
2.1.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที�ชาํระแลว้ 
2.1.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการที�ชาํระแลว้ทั�งหมด 

ทั� งนี�  ทางบริษทัจะหักค่าใช้จ่ายที�ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที�ชาํระแล้วเนื�องในการเตรียมการจัดการนําเที�ยวให้แก่
นกัท่องเที�ยว เช่น การสาํรองที�นั�งตัaวเครื�องบิน การจองที�พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที�ตอ้งการันตีมดัจาํหรือซื�อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการ
บิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั�งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงันี�  วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ 
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รัฐบาล
ประกาศในปีนั�นๆถือวา่เป็นวนัหยดุทาํการของทางบริษทั 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิr ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเที�ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน 
เงืEอนไขและข้อกาํหนดอืEนๆ 
1. ทวัร์นี�สาํหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั�น 
2. ทวัร์นี� เป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั�งหมด หรือถูก

ปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั�งหมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิr ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนกัท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า Vs ท่าน โดยจะแจง้ให้กบั

นกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย t วนัก่อนการเดินทางสาํหรับประเทศที�ไม่มีวีซ่า  และอยา่งนอ้ย V_ วนัก่อน
การเดินทางสาํหรับประเทศที�มีวีซ่า  แต่หากทางนกัท่องเที�ยวทุกท่านยนิดีที�จะชาํระค่าบริการเพิ�มจากการที�มีนกัท่องเที�ยวร่วม
เดินทางนอ้ยกวา่ที�ทางบริษทักาํหนดเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีที�จะใหบ้ริการต่อไป 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิr ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คาํนาํหนา้ชื�อ เลขที�หนงัสือ
เดินทางและอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตัaวเครื� องบิน ในกรณีที�นกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�มิไดส่้งหน้าหนงัสือเดินทางให้กบัทาง
บริษทัพร้อมการชาํระเงิน 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิr ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ 
และเวลา ณ วนัที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทั�งนี�บริษทัจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเที�ยวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิr ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ�นของนักท่องเที�ยวที�มิได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือ
เสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื�น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการนี�คาํนวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�ทางบริษทัเสนอราคา ดงันั�น ทางบริษทัขอสงวนสิทธิr
ในการปรับราคาค่าบริการเพิ�มขึ�น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัaวเครื�องบิน ค่าภาษี
เชื�อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบิน ฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผู ้
มีอาํนาจของบริษทักาํกบัเท่านั�น 

ข้อแนะนําก่อนการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนาํติดตวัขึ�นเครื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน V__ มิลลิลิตรต่อชิ�น และรวมกนัทุก

ชิ�นไม่เกิน V,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ� งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนาํออกมาให้เจา้หน้าที�ตรวจไดอ้ย่าง
สะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ V ใบเท่านั�น ถา้สิ�งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าที�กาํหนดจะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั�น  

2. สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�
โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั�น  

3. IATA ได้กาํหนดมาตรการเกีEยวกับการนําแบตเตอรีEสํารองขึJนไปบนเครืEองบินดังนีJ แบตเตอรี�สาํรองสามารถนาํใส่กระเป๋าติดตวั
ถือขึ�นเครื�องบินไดใ้นจาํนวนและปริมาณที�จาํกดั ไดแ้ก่ 

3.V แบตเตอรี�สาํรองที�มีความจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ W_,___ mAh หรือนอ้ยกวา่ V__ Wh สามารถนาํขึ�นเครื�องไดไ้ม่มีการจาํกดัจาํนวน  
3.W แบตเตอรี�สาํรองที�มีความจุไฟฟ้า W_,___ - cW,___ mAh หรือ V__-V{_ Wh สามารถนาํขึ�นเครื�องไดไ้ม่เกินคนละ W กอ้น 
3.c แบตเตอรี�สาํรองที�มีความจุไฟฟ้ามากกวา่ cW,___ mAh หรือ V{_ Wh หา้มนาํขึ�นเครื�องในทุกกรณี 

4. หา้มนาํแบตเตอรี�สาํรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้ครื�องในทุกกรณี 
******************************************** 

 


