
 

 

 
 

 

 
วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิเลยีงเคอืง – เมอืงดาลดั – น า้ตกดาตนัลา – โลเลอรโ์คสเตอร ์– 

ตลาดไนท ์มารเ์ก็ต (-/L/D) 
08.30  พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม  ิชัน้ 4 เคาน์เตอรส์ายการบนิ THAIVIETJET AIR โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ

คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

11.10  น าทา่นเหนิฟ้าสู ่เมอืงดาลดั ประเทศเวยีดนามโดยเทีย่วบนิ VZ940   
12.55  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานเลยีงเคอืง LIEN KHUONG เมอืงดาลัดประเทศเวยีดนาม หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

เมอืงดาลัทเป็นเมอืงทีแ่สนโรแมนตกิ ซึง่ไดช้ือ่วา่เป็น หุบเขาแห่งความรัก สมัผัสบรรยากาศทีแ่สนโรแมนตกิ โอบลอ้มไป
ดว้ยขนุเขา แมกไมน้านาพันธ ์และทะเลสาบ ดว้ยเนินเขาเขยีวขจสีลับซับซอ้น ทะเลสาบในสายหมอกบางๆและป่าสนอัน

หอมกรุ่นดาลทัไดช้ือ่วา่เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีโ่รแมนตกิทีส่ดุในเวยีดนาม มอีณุหภมูติลอดทัง้ปี 15-25 องศา 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัคาคาร 

 



 

 

 
 

น าท่านเดนิทางสู ่น า้ตก DATANLA ซึง่เป็นน ้าตกที่ขนาดไม่ใหญ่มาก แต่สวยงาม ท่านสามารถเก็บภาพประทับใจได ้
หลายมุมภายในบรเิวณน ้าตก มรีา้นคา้กาแฟเล็ก ใหท้า่นไดน่ั้งชลิๆจบิกาแฟ พักผ่อนชมบรรยากาศธรรมชาตโิดยรอบ และ

พิเศษสุดทุกท่านจะได ้น ัง่รถราง ROLLER COASTER ลงไปชมน ้าตก ผ่านหุบเขา และป่าไม่เขียวขจี ท่านจะไดรั้บ
ประสบการณ์แปลกใหมท่ีไ่มค่วรพลาด รถรางสามารถน่ังได ้1-2 ทา่น ตอ่คนั 

 

 
 



 

 

จากนัน้น าท่าน น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า ชมววิเมอืงดาลัทจากทีส่งูขึน้ไปเพื่อเขา้ชม วดัต ัก๊ลมั วัดพุทธในนิกายเซน แบบญีปุ่่ น 
ตัง้อยู่บนเทอืกเขาเฟืองฮวา่ง ภายในวัดมสี ิง่กอ่สรา้งทีส่วยงาม สะอาด เป็นระเบยีบ ทัศนียภาพโดยรอบ ลอ้มรอบไปดว้ย

ดอกไมท้ีผ่ลดิอกบานสะพร่ัง นับไดว้่าเป็นวหิารทีน่ิยมและงดงามทีส่ดุในเมืองดาลัด  ดา้นหลังของวัดยังม ีศาลาพระแกว้

มรกต องคจ์ าลองทีม่าจากประเทศไทยมาประดษิฐาน ณ วดัแหง่นี้ 
 

 
 

 
 



 

 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
หลังจากรับประทานอาหารน าท่านเดนิเล่นตลาดกลางคนื ไนท ์มารเ์ก็ต (NIGHT MARKET) เมอืงดาลัด ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้

พืน้เมอืง ของทีร่ะลกึ และชมิอาหารพืน้เมอืงตามอธัยาศยั 

 

 
 

พกัที ่ LA SAPINETTE / VIETSOVPRETO / RIVER PRINCE HOTEL * หรอืระดบัเทยีบเทา่* 
 

ไม่ควรพลาดเมื่อมาเวยีดนาม ในการ
มาเยือนเมืองดาลัดแห่งนี้ หรือเมืองต่างๆ 

ของเวียดน ามท่ านจะได พ้ บกับพิซซ่ า

เวยีดนาม ซึง่ดูแลว้อาจจะไมไดค้ลา้ยกับพิช
ซ่าเท่าไหร่เมือ่ดูจากหนา้ตา แต่หากพบเห็น

รถขายพิซซ่า หรือรา้นที่ตัง้อยู่ขา้งทางดว้ย
รูปลักษณ์และรสชาตขิองมันแลว้ ตอ้งบอก

เลยว่าท่านไม่ควรพลาดจริง โดยตัวแป้ง

ของพิซซ่าจะเป็นแผ่นแป้งหนาๆที่น ามาป้ิง
กบัเตาถ่าน โรยหนา้ดว้ยเครือ่งตา่งๆใสไ่ข ่ไส ้

กรอก ผักโรย  ห รือท่ านที่ ช ื่นชอบชีส ก็
สามารถใสล่งไปเพิม่ได ้ 

 
 

 

วนัทีส่อง เมอืงดาลดั – สวนดอกไฮเดรนเยยี – สวนดอกไมเ้มอืงหนาวดาลดั – พระราชวงัฤดูรอ้น – บา้นเพีย้น – สถานี
รถไฟเกา่ – วดัหลงิเฝือก – โบสถร์ูปไก ่(B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู ่สวนดอกไฮเดรนเยยี เป็นสวนดอกไมท้ีม่ดีอกไฮเดรนเยยีสสีันสวยสดใสเบง่บานสะพร่ังไปทั่วสวน และ

เป็นอกีหนึ่งสัญญาลักษณ์ของเมอืงดาลัดทีด่งึดดูนักท่องเทีย่วทีม่าเยอืนเมอืงแห่งนี้ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการเก็บภาพ

ความสวยงามนีไ่วเ้ป็นทีร่ะลกึอย่างเต็มอิม่ 
 



 

 

 
 

น าทา่นเทีย่วชม DALAT FLOWER GRADENS หรอื สวนดอกไมเ้มอืงหนาว ดาลัดไดรั้บการขนานนามใหเ้ป็นเมอืงแห่ง
ดอกไม ้ที่นี่จงึมีดอกไมบ้านสะพร่ังไปทั่วเมืองตลอดทัง้ปี และหากตอ้งการที่จะเห็นพรรณไมข้องดาลัดก็จะตอ้งไป สวน

ดอกไมเ้มอืงหนาว ทีไ่ดท้ าการรวบรวมไวอ้ย่างมากมายทัง้ไมด้อก ไมป้ระดบั ไมต้น้ และกลว้ยไม ้ทีม่มีากมาย 

 

 



 

 

จากนัน้เดนิทางสู ่พระราชวงัฤดูรอ้น ของจักรพรรดเิบา๋ได ่ซึง่เป็นจักรพรรดอิงคส์ดุทา้ยของเวยีดนาม ซึง่สถานทีแ่ห่งนี้
เป็นพระราชวงัสดุทา้ย ทีส่รา้งขึน้ในสมัยเลอืงอ านาจของฝร่ังเศส กอ่นทีจ่ะเกดิสงครามเวยีดนาม จงึท าใหจ้ักรพรรดเิบา๋ได่

ตอ้งยา้ยไปอยู่ทีฝ่ร่ังเศส แลว้ไมก่ลบัมาเหยยีบแผ่นดนิบา้นเกดิอกีเลย ภายในจะบงัคบัใหส้วมถงุผา้คลมุรองเทา้ แตไ่ม่ตอ้ง

ถอดรองเทา้ เพื่อเดนิชมภายในอาคาร ทางออกของพระราชวังนี้ มรีา้นขายของฝากใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ตดิไม่ตดิมอืกลับ
บา้น ในราคาทีส่ามารถตอ่ได ้และจา่ยเป็นเงนิบาทไดด้ว้ย 

 

 
 

  น าท่านเดนิทางชม CRAZY HOUSE บา้นหนา้ตาแปลกประหลาด โดยศลิปินชาวเวยีดนาม ซึง่มชี ือ่เสยีงโด่งดัง ใหท้่าน

ไดเ้พลดิเพลนิกับการถ่ายรูป และเดนิตามทางจากบันไดดา้นล่าง จนขึน้ไปบนหลังคาไดเ้ลย ภายดา้นใน มเีกสเฮา้สเ์ล็กๆ
ไมก่ีห่อ้ง สว่นใหญจ่ะเป็นชาวตา่งชาต ิทีน่ยิมมาพักอาศยัอยู ่และยังมรีา้นกาแฟ เบเกอรี ่ใหท้า่นไดน่ั้งพัก ดืม่กาแฟอกีดว้ย 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 หลังรับประทานอาหาร น าท่านเดนิทางสู ่สถานรีถไฟเก่า แห่งเมอืงดาลัด สถานีรถไฟนี้ปัจจุบันเป็นแค่สถานทีท่่องเทีย่ว
ไม่ไดใ้ชง้านจรงิแลว้ ตัวอาคารถูกออกแบบ สถาปัตยกรรมยุคโคโลเนียลส สไตลก์ึง่ฝร่ังเศส ถูกสรา้งขึน้มาในชว่งในชว่งปี 

คศ. 1932 ปัจจบุันชาวเวยีดนามชอบมาใชส้ถานทีน่ี้ในการถา่ยรูปพรเีวดดิง้ เพราะบรเิวณภายในสามารถถ่ายรูปไดห้ลายจุดที่
สวยงาม 

 



 

 

 
 

จากนั้นน าท่านชม วดัหลงิเฝือก หรือ เจดยี ์Long Phoc Lat ภายในอาคารมีหอ้งโถงกวา้งใหญ่มี 2 แถว ใชอุ้ปกรณ์การ
สรา้งสว่นใหญ่เป็นหนิโมเสค ดา้นบนเป็นรูปแกะสลกัทีม่ปีระวตัขิอง Shakyamuni และประวัตขิอง Lotus Sutras บรเิวณวัด 

มีจุดเด่นมากๆอีก1จุดคือ มังกรที่มีขนาดยาว 49 ม. ตัวมังกรนี้ถูกสรา้งขึน้จากขวดเบียร์ 12,000 ขวด และปากมังกรมี
พระพุทธรูป Maitreya ประดษิฐานอยู่ บรเิวณดา้นหนา้วัดจะมหีอสงูเจ็ดชัน้สงู 37 เมตรซึง่ถอืว่าเป็นหอระฆังทีส่งูทีส่ดุใน

เวียดนาม ตัวระฆังมีความสูง 4.3 เมตร กวา้ง 2.33m ซึ่งถือว่าเป็นระฆังที่หนักที่สุดในเวียดนาม ก็น ้ าหนักโดนรวม 
8,500kg  นอกจากนี้ยังมอีญัมณีเครือ่งลายครามโบราณและเฟอรน์เิจอรต์า่งๆ ถอืเป็นสถาปัตยกรรมโมเสดทีพ่เิศษมากของ

เมอืงดาลดั 

 

 

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/Maitreya
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Bell_tower


 

 

 
จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรูปที ่โบสถร์ูปไก ่เป็นโบสถค์รสิตท์ีม่ลีักษณะภายนอกเป็นรูปเหมอืนไก่ นักท่องเทีย่วชาวไทย จงึ

เรือ่กตอ่ๆกนัมา ทา่นสามารถเขา้ไปถา่ยภายในอาคารได ้กรณีทีไ่มม่กีารประกอบพธิอียู ่ 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร   
พกัที ่ LA SAPINETTE / VIETSOVPRETO / RIVER PRINCE HOTEL * หรอืระดบัเทยีบเทา่* 

 
วนัทีส่าม เมอืงดาลดั – ฟารม์เลีย้งชะมด – สนามบนิเลยีงเคอืง – สนามบนิสวุรรณภูม ิ– กรุงเทพฯ (B/-/-) 

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านชม ฟารม์เลีย้งชะมด ท่านจะไดพ้บกับชะมดตัวเป็นๆ หลากสายพันธุ์ ชมเมล็ดกาแฟ วธิีการผลติ และ

ขัน้ตอนการชงกาแฟชะมด ใหท้่านไดซ้ื้อกาแฟสด และน่ังชมิท่ามกลางบรรยากาศที่โอบลอ้มไปดว้ยธรรมชาต ิท่านยัง

สามารถใหอ้าหาร และถ่ายรูปกับชะมดไดอ้กีดว้ย สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางเขา้สูส่นามบนิ เพื่อเดนิทางกลับประเทศ
ไทย 

 
 
 

ส าหรับฟาร์มเลี้ยงชะมดแห่งนี้นอกจะท่านจะไดช้ม
บรรยากาศธรรมชาตทิี่รายลอ้ม ท่านจะไดพ้บกับชะมดสาย

พันธ์ต่างๆ และที่ส าคัญที่สุดนั้นคือผลผลติจากชะมดนั้นคือ 
“กาแฟขี้ชะมด” วิธีการผลิตกาแฟชะมดเช่นนี้ จะช่วยเพิ่ม

คุณภาพผ่านกลไกสองอย่างคอื การคัดเลอืกเมล็ด และการ

ยอ่ยคอื ชะมดจะเลอืกกนิเมล็ดกาแฟซึง่มคีณุภาพทีด่กีวา่ และ
กลไกการย่อยของชะมดอาจจะเพิ่มรสชาติของเมล็ดกาแฟ 

ท่านสามารถชมิกาแฟจากฟาร์มแห่งนี้ และเลอืกซือ้เป็นของ
ฝากไดอ้ีกดว้ย (วิธีการชงกาแฟชนิดนี้ จ าเป็นตอ้งชงผ่าน

เครือ่งกรองและตอ้งใจเย็น เพือ่ใหไ้ดร้สชาตกิาแฟทีด่)ี 



 

 

13.35  น าท่านเขา้สู ่สนามบนิ LIEN KHUONG เมอืงดาลัด กลับสูก่รุงเทพฯ เทีย่วบนิที ่VZ941 (ไม่มอีาหารและเครือ่งดืม่
บรกิารบนเครือ่ง แตม่จี าหนา่ย) 

15.20 ถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทบัใจ 

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

 
** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
*** ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ  
2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่เด็ก

มเีตยีง 
(เด็กอายตุ า่กวา่11ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายตุ า่กวา่11ปี) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคาไม่

รวมต ัว๋ 

20 – 22 เมษายน 2562 9,999 9,999 9,999 2,500 7,599 

11 – 13 พฤษภาคม 2562 9,999 9,999 9,999 2,500 7,599 

25 – 27 พฤษภาคม 2562 9,999 9,999 9,999 2,500 7,599 

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

08 – 10 มถิุนายน 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599 

15 – 17 มถิุนายน 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599 

22 – 24 มถิุนายน 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599 

29 ม.ิย. – 1 ก.ค. 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599 

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

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

03 – 05 สงิหาคม 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599 

17 – 19 สงิหาคม 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599 

24 – 26 สงิหาคม 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599 

31 ส.ค. – 2 ก.ย. 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599 

07 – 09 กนัยายน 2562 7,999 7,999 7,999 2,500 6,599 

14 – 16 กนัยายน 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599 

21 – 23 กนัยายน 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599 

28 – 30 กนัยายน 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599 

05 – 07 ตลุาคม 2562 9,999 9,999 9,999 2,500 7,599 

12 – 14 ตลุาคม 2562 12,999 12,999 12,999 2,500 9,599 

16 – 18 ตลุาคม 2562 9,999 9,999 9,999 2,500 7,599 

19 – 21 ตลุาคม 2562 9,999 9,999 9,999 2,500 7,599 

26 – 28 ตลุาคม 2562 9,999 9,999 9,999 2,500 7,599 

 

** ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี3,900 บาท** 



 

 

**คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ 
และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น** 

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ
ท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจอง

ทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด เนือ่งจาก

ทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นที่

เหลอื กรุณาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
หมายเหต ุ: ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี่

ไม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักท่องเทีย่วสละ

สทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกลา่วและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอื
วา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจง้ยกเลกิการจองกับทาง
บรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื

มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการให ้
น าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดงันี ้

2.1.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.1.3 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจาก

คา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 

หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   



 

 

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 

 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการ
เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการ

เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซี่า  แตห่ากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ย
กวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง

และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระ
เงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ
เวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นีบ้รษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ 
ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่า

ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่
เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด

เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด

ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าตดิตัว

ถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากดั ไดแ้ก ่

3.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มม่กีารจ ากดัจ านวน  
3.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 

3.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทกุกรณี 
4.  หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 
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