ว ันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูม ิ – สนามบินเลียงเคือง – เมืองดาล ัด – เมืองมุยเน่ – ลําธารนางฟ้า – ทะเลทราย
แดง – จุดชมวิวหมูบ
่ า้ นชาวประมง (-/-/D)

08.00

พร ้อมกัน ที ท่าอากาศยานสุ วรรณภู ม ิ ชัน 4 เคาน์เตอร์ส ายการบิน THAIVIETJET AIR (VZ) โดยมีเจ ้าหน า้ ทีของ
บริษัทฯคอยให ้การต ้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
นํ าท่านเหินฟ้ าสู่ เมืองดาล ัด ประเทศเวียดนามโดยเทียวบิน VZ940
เดินทางถึง ท่าอากาศยานเลียงเคือ ง LIEN KHUONG เมืองดาลัดประเทศเวียดนาม หลังผ่านพิธก
ี ารตรวจคนเข ้าเมือง
เมืองดาลัทเป็ นเมืองทีแสนโรแมนติก ซึงได ้ชือว่าเป็ น หุบเขาแห่งความรัก สัมผัสบรรยากาศทีแสนโรแมนติก โอบล ้อมไป
ด ้วยขุนเขา แมกไม ้นานาพั นธ์ และทะเลสาบ ด ้วยเนินเขาเขียวขจีสลับซับซ ้อน ทะเลสาบในสายหมอกบางๆและป่ าสนอัน
หอมกรุ่นดาลัทได ้ชือว่าเป็ นแหล่งท่องเทียวทีโรแมนติกทีสุดในเวียดนาม มีอณ
ุ หภูมต
ิ ลอดทังปี 15-25 องศา
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองมุยเน่ มีระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร (ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง) ตังอยู่ชายฝั งทะเล
ของจังหวัดบิญถ่วน BINH THUAN ในภูมภ
ิ าคใต ้ ของประเทศเวียดนาม เป็ นเมืองตากอากาศชายทะเลในจังหวัดบิญถ่วน
ทางภาคตะวันออกเฉียงใต ้ของประเทศเวียดนาม ตังอยูใ่ กล ้กับฟานเทียต เมืองหลักของจังหวัด

11.10
12.55

นํ าท่านเดินทางสู่ ลําธารนางฟ้า หรือภาษาอักฤษเรียกว่า FAIRY STREAM มีลักษณะคล ้ายแพะเมืองผีหรือเสาหินนา
น ้อยของเมืองไทย แต่แปลกตรงทีมีลําธารระหว่างกลาง ให ้ท่านได ้ถอดรองเท ้าเดินลุยทรายทีผสมผสานกับนํ าในลําธารให ้
ความรู ้สึกผ่อนคลาย และเพลิดเพลิน ได ้สัมผัสบรรยากาศวิวสวยๆของธรรมชาติสองข ้างทาง
จากนั นนํ าท่านชม ทะเลทรายแดง ทีเกิด จากการรวมตัว ของทรายสีแดงจากสนิม เหล็ ก จนเป็ นบริเวณกว ้าง ให ้ท่านได ้
เพลิดเพลินกับการถ่ายรูป

เย็น
พ ักทีE

นํ าท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวท่าเรือมุยเน่ บริเวณจุดชมวิว ทุกท่านจะได ้พบกับเรือกระด ้งหรือเรือประมงของชาวเวียดนามที
เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะนับร ้อยๆลําสุดลูกหูลก
ู ตาให ้ท่านได ้ถ่ายถาพทีสวยงาม
บริการอาหารเย็น ณ ภ ัตตาคาร (1)
REACE RESORT / THAI HOA RESORT 3 ดาว หรือเทียบเท่า

ว ันทีส
E อง

เมือ งมุ ย เน – ทะเลทรายขาว – เมือ งดาล ด
ั – นํ า
J ตกดาต น
ั ลา – รถรางชมวิวโรลเลอร์โคสเตอร์ – สวนดอกไฮ
เดรนเยีย – นงE ั กระเชา้ ชมเมือง – ว ัดตก
P ั ล ัม – ตลาดไนท์มาร์เก็ต (-/L/D)

เชา้

บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
นํ า ท่านเดิน ทางสู่ ทะเลทรายขาว กองภูเขาทรายสีข าวสุด ขอบฟ้ าเหมือ นทะเลทราย ซาฮารา ให ้ท่านได ้อิส ระกับ การ
ถ่ายรูปหรือเลือกใช ้บริการกิจกรรม (รวมค่ารถจิบ
P แล้ว) นอกจากรถจิQ บแล ้วยังมีบริการกิจกรรมอืนๆซึงไม่รวมอยูใ่ นรายการ
ทัวร์ อาทิ ขับรถเอทีวต
ี ะลุยทะเลทราย สไลเดอร์บอร์ด

นํ าท่า นเดิน ทางสู่ เมือ งดาล ด
ั กลั บทางเส ้นทางเดิม หลั งจากนั นนํ าท่านเดินทางสู่ นํ า
J ตกดาต น
ั ลา DATANLA ซึงเป็ น
นํ าตกในเมืองดาลัดทีสวยงาม ท่านสามารถเก็บภาพประทับใจได ้หลายมุมภายในบริเวณนํ าตก มีร ้านค ้ากาแฟเล็ก ให ้ท่านได ้
นังชิลๆจิบกาแฟ พักผ่อนชมบรรยากาศธรรมชาติโดยรอบ

เทีย
E ง

และพิเศษสุดทุกท่านจะได ้ นงE ั รถรางโรลเลอร์โคสเตอร์ ROLLER COASTER ลงไปชมนํ าตก ผ่านหุบเขา และป่ าไม่เขียว
ขจี ท่านจะได ้รับประสบการณ์แปลกใหม่ทไม่
ี ควรพลาด รถรางสามารถนังได ้ 1-2 ท่าน ต่อคัน
บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตคาคาร (3)

นํ าท่านเดินทางสู่ สวนดอกไฮเดรนเยีย เป็ นสวนดอกไม ้ทีมีดอกไฮเดรนเยียสีสันสวยสดใสเบ่งบานสะพรังไปทัวสวน และ
เป็ นอีกหนึงสัญญาลักษณ์ ของเมืองดาลัดทีดึงดูดนั กท่องเทียวทีมาเยือนเมืองแห่งนี ให ้ท่านได ้เพลิดเพลินกับการเก็บภาพ
ความสวยงามนีไว ้เป็ นทีระลึกอย่างเต็มอิม

้ ไฟฟ้า ชมวิวเมืองดาลัทจากทีสูงขึนไปเพือเข ้าชม ว ัดตก
P ั ล ัม วัดพุทธในนิกายเซน แบบญีปุ่ น
จากนั นนํ าท่าน นงE ั กระเชา
ิ อสร ้างทีสวยงาม สะอาด เป็ นระเบียบ ทัศนียภาพโดยรอบ ล ้อมรอบไปด ้วย
ตังอยู่บนเทือกเขาเฟื องฮว่าง ภายในวัดมีสงก่
ดอกไม ้ทีผลิดอกบานสะพรัง นั บ ได ้ว่าเป็ นวิห ารทีนิยมและงดงามทีสุดในเมืองดาลัด ด ้านหลังของวัดยังมี ศาลาพระแก ้ว
มรกต องค์จําลองทีมาจากประเทศไทยมาประดิษฐาน ณ วัดแห่งนี

เย็น

บริการอาหารเย็น ณ ภ ัตตาคาร (4)
หลังจากรับประทานอาหารนํ าท่านเดินเล่นตลาดกลางคืน ไนท์ มาร์เก็ ต (NIGHT MARKET) เมืองดาลัด ให ้ท่านได ้เลือกซือสินค ้า
พืนเมือง ของทีระลึก และชิมอาหารพืนเมืองตามอัธยาศัย สินค ้าทีเป็ นทีนิยมอย่างมากนันคือเครืองนุ่งห่มกันหนาว ไหมพรมเป้ นต ้น

ไม่ควรพลาดเมือมาเวียดนาม ในการมาเยือนเมืองดาลัดแห่งนี หรือเมืองต่างๆ ของเวียดนามท่านจะได ้พบกับพิซซ่า
เวียดนาม ซึงดูแล ้วอาจจะไมได ้คล ้ายกับพิชซ่าเท่าไหร่เมือดูจากหน ้าตา แต่หากพบเห็นรถขายพิซซ่า หรือร ้านทีตังอยูข
่ ้าง
ทางด ้วยรูป ลักษณ์ และรสชาติข องมั นแล ้ว ต ้องบอกเลยว่าท่านไม่ค วรพลาดจริง โดยตัวแป้ งของพิซ ซ่าจะเป็ นแผ่นแป้ ง
หนาๆทีนํ ามาปิ งกับเตาถ่าน โรยหน ้าด ้วยเครืองต่างๆใส่ไข่ ไส ้กรอก ผักโรย หรือท่านทีชืนชอบชีสก็สามารถใส่ลงไปเพิมได ้
พ ักทีE

LADALAT HOTEL ระด ับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

ว ันทีส
E าม

เมือ งดาล ด
ั – สวนดอกไม้เมือ งหนาว – ฟาร์ม ชะมด – สนามบิน เลีย งเคือ ง – สนามบิน สุว รรณภู ม ิ – กรุ งเทพ
(B/-/-)
บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
นํ าท่านเทียวชม สวนดอกไม้เมืองหนาว หรือ DALAT FLOWER GRADENS ดาลัดได ้รับการขนานนามให ้เป็ นเมืองแห่ง
ดอกไม ้ ทีนีจึงมีดอกไม ้บานสะพรั งไปทั วเมืองตลอดทั งปี และหากต ้องการทีจะเห็ นพรรณไม ้ของดาลัดก็ จะต ้องไป สวน
ดอกไม ้เมืองหนาว ทีได ้ทําการรวบรวมไว ้อย่างมากมายทังไม ้ดอก ไม ้ประดับ ไม ้ต ้น และกล ้วยไม ้ ทีมีมากมาย

เชา้

J งชะมด ท่านจะได ้พบกับชะมดตัวเป็ นๆ หลากสายพันธุ์ ชมเมล็ดกาแฟ วิธก
จากนันนํ าท่านชม ฟาร์มเลีย
ี ารผลิต และขันตอน
การชงกาแฟชะมด ให ้ท่านได ้ซือกาแฟสด และนั งชิมท่ามกลางบรรยากาศทีโอบล ้อมไปด ้วยธรรมชาติ ท่านยังสามารถให ้
่ นามบิน เพือเดินทางกลับประเทศไทย
อาหาร และถ่ายรูปกับชะมดได ้อีกด ้วย สมควรแก่เวลานํ าท่านเดินทางเข ้าสูส

สํา หรั บ ฟาร์ม เลียงชะมดแห่งนีนอกจะท่านจะได ้ชมบรรยากาศ
ธรรมชาติทรายล
ี
้อม ท่านจะได ้พบกับชะมดสายพันธ์ตา่ งๆ และทีสําคัญ
ทีสุดนั นคือผลผลิตจากชะมดนั นคือ “กาแฟขีชะมด” วิธก
ี ารผลิตกาแฟ
ชะมดเช่นนี จะช่ว ยเพิมคุณ ภาพผ่านกลไกสองอย่างคือ การคัด เลือ ก
เมล็ ด และการย่ อ ยคือ ชะมดจะเลือ กกิน เมล็ ด กาแฟซึงมีคุณ ภาพที
ดีกว่า และกลไกการย่อ ยของชะมดอาจจะเพิมรสชาติของเมล็ดกาแฟ
ท่านสามารถชิมกาแฟจากฟาร์มแห่งนี และเลือกซือเป็ นของฝากได ้อีก
ด ้วย (วิธก
ี ารชงกาแฟชนิดนี จํ าเป็ นต ้องชงผ่านเครืองกรองและต ้องใจ
เย็น เพือให ้ได ้รสชาติกาแฟทีดี)

13.35
15.20

ได ้เวลาอันสมควรนํ าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน TAN SON NHAT
่ รุงเทพฯ โดยเทียวบินที VZ941
นํ าท่านเหินฟ้ ากลับสูก
ถึง สนามบินสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร ้อมความประทับใจ

********************************************************************************
*รายการท ัวร์อาจมีการปร ับเปลีย
E นเพือ
E ให้สอดคล้องก ับสภาพการณ์ ณ ว ันเดินทาง
J ริษ ัทจะคํานึงถึงความปลอดภ ัย และผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็นหล ัก*
ทงนี
ัJ บ
** หากท่านทีต
E อ
้ งออกตว[ ั ภายใน (เครือ
E งบิน, รถท ัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเE จ้าหน้าทีท
E ุกครงก่
ัJ อนทําการออกตว[ ั เนือ
E งจาก
สายการบินอาจมีการปร ับเปลีย
E นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
้ ริการ ***
*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใE ชบ

อ ัตราค่าบริการ

กําหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่/เด็ก
ห้องละ 2-3 ท่าน

พ ักเดีย
E วเพิม
E

ราคาท ัวร์มร
่ วม
ตว[ ั เครือ
E งบิน

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 ก ันยายน 2562

7,999

2,500

5,599

27 – 29 ก ันยายน 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

** ราคาเด็ กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**
ค่าบริการข้างต้น ย ังไม่รวมค่าทิปคนข ับรถ ม ัคคุเทศก์ทอ
้ งถิน
E
และห ัวหน้าท ัวร์ทา่ นละ 1,500 บาท /ทริป
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 ว ันก่อนการเดินทางเท่านน
ัJ ไม่เช่นนนทางบริ
ัJ
ษ ัทจะไม่คน
ื ม ัดจําไม่วา่ ด้วยกรณีใดๆ
J เพราะว่าทางบริษ ัทได้ทําการจ่ายค่าตว[ ั ไปให้ก ับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถถ
ทงสิ
ัJ น
ีE ว้ นก่อนการจอง
ท ัวร์ทุกครงัJ เพือ
E ประโยชน์แก่ต ัวท่านเอง
J ไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนด ังกล่าว บริษท
การเดินทางในแต่ละครงจะต้
ัJ
องมีผูโ้ ดยสารจํานวน 15 ท่านขึน
ั ฯ ขอสงวนสิทธิb
ในการเลือ
E นการเดินทาง หรือเปลีย
E นแปลงราคา
กรุณาชําระม ัดจํา ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหล ัง ทางบริษ ัทขอสงวนสิทธิใb นการคืนม ัดจําทงหมด
ัJ
เนือ
E งจาก
ทางบริษ ัทฯ ได้ชําระค่าตว[ ั เครือ
E งบินเต็มใบให้ก ับสายการบินเป็นทีเE รียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีนําJ ม ันทีย
E ังมิได้ชําระ ค่าท ัวร์สว่ นทีE
เหลือ กรุณาชําระ 21 ว ันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ : เมือ
E มืก
E ารอออกตว[ ั เครือ
E งบินแล้ว ไม่สามารถรีฟน
ั ด์ได้ อ ันเนือ
E งจากเงือ
E นไขของสายการบิน
อ ัตราค่าบริการนีรJ วม
ค่าตัว[ เครืองบินไป-กลับ พร ้อมคณะ
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งทีมี
ค่านํ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ-ส่ง และนํ าเทียวตามรายการ
ค่าทีพักตามทีระบุในรายการ พักห ้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
ค่าเข ้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมือทีระบุในรายการ
ค่าจ ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบต
ั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)
อ ัตราค่าบริการนีไJ ม่รวม
ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าทําหนั งสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด
้ ริการ)
มินบ
ิ าร์ในห ้อง รวมถึงค่าอาหารและเครืองดืมทีสังเพิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากห ัวหน้าท ัวร์กอ
่ นการใชบ
ค่าทิปคนข ับรถ ไกด์ทอ
้ งถิน
E และห ัวหน้าท ัวร์ทา่ นละ 1,500 บาท/ทริป
ค่าภาษีมูลค่าเพิม
E 7% และภาษีห ัก ณ ทีจ
E า่ ย 3%

เงือ
E นไขการชําระค่าบริการ
1. นักท่องเทียวหรือเอเจนซีต ้องชําระเงินม ัดจําเป็นเงินจํานวน 5,000 บาท ต่อท่านเพือสํารองทีนัง

2.

นักท่องเทียวหรือเอเจนซีต ้องชําระเงินค่าบริการส่วนทีเหลือทังหมดก่อนวันเดินทางอย่างน ้อย 21 วัน กรณีนักท่องเทียวหรือเอเจนซี
ไม่ชําระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆให ้ถือว่านั กท่องเทียว
สละสิทธิการเดินทางในทัวร์นันๆ

3.

การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต ้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ ทรัี ฐบาลประกาศในปี
นันๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท

เงือ
E นไขการยกเลิกการเดินทาง

1.

ื
กรณีทนั
ี กท่องเทียวหรือเอเจนซีต ้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลือนการเดินทาง นักท่องเทียวหรือเอเจนซี(ผู ้มีชอในเอกสารการ
จอง) จะต ้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกทีบริษัทอย่างใดอย่างหนึงเพือแจ ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัท
เป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ

ื
กรณี นักท่องเทียวหรือเอเจนซีต ้องการขอรับ เงิน ค่าบริการคืน นั กท่องเทียวหรือเอเจนซี (ผู ้มีชอในเอกสารการจอง)
จะต ้องแฟกซ์
อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารกา รขอรับเงินคืนทีบริษัทอย่างใดอย่างหนึงเพือทําเรืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนั งสือ
มอบอํานาจพร ้อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน ้าสมุดบัญชีธนาคารทีต ้องการให ้
นํ าเงินเข ้าให ้ครบถ ้วน โดยมีเงือนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี
2.1.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น ้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร ้อยละ 100 ของค่าบริการทีชําระแล ้ว
2.1.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น ้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร ้อยละ 50 ของค่าบริการทีชําระแล ้ว
2.1.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน ้อยกว่า 15 วัน ไม่คน
ื เงินค่าบริการทีชําระแล ้วทังหมด
ทังนี ทางบริษัทจะหักค่าใช ้จ่ายทีได ้จ่ายจริงจากค่าบริการทีชําระแล ้วเนืองในการเตรียมการจัดการนํ าเทียวให ้แก่นักท่องเทียว เช่น
การสํารองทีนังตัว[ เครืองบิน การจองทีพักฯลฯ

2.

3.

การเดินทางทีต ้องการั นตีมัดจํ าหรือซือขาดแบบมีเงือนไข หรือเทียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน
หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มก
ี ารคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการทังหมด

4.

การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต ้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ ทรัี ฐบาลประกาศในปี
นันๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท

5.

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใl นการยกเลิกการเดินทางกรณีมน
ี ั กท่องเทียวเดินทางไม่ถงึ 15 คน

เงือ
E นไขและข้อกําหนดอืน
E ๆ
1. ทัวร์นสํ
ี าหรับผู ้มีวต
ั ถุประสงค์เพือการท่องเทียวเท่านัน
2. ทัวร์นเป็
ี นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได ้ร่วมเดินทางหรือใช ้บริการตามทีระบุไว ้ในรายการไม่วา่ บางส่วนหรือทังหมด หรือถูกปฏิเสธการ
เข ้า-ออกเมืองด ้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คน
ื เงินค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทังหมดให ้แก่ทา่ น
3. ทางบริษั ทขอสงวนสิท ธิlใ นการยกเลิก การเดิน ทางในกรณี ท ี มี นั ก ท่ อ งเที ยวร่ ว มเดิน ทางน อ
้ ยกว่า 15 ท่ า น โดยจะแจ ง้ ให ก
้ ับ
นั กท่องเทียวหรือเอเจนซีทราบล่วงหน ้าอย่างน ้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศทีไม่มวี ซ
ี ่า และอย่างน ้อย 10 วันก่อนการ
เดินทางสําหรับประเทศทีมีวซ
ี า่ แต่หากทางนั กท่องเทียวทุกท่านยินดีทจะชํ
ี
าระค่าบริการเพิมจากการทีมีนักท่องเทียวร่วมเดินทาง
น ้อยกว่าทีทางบริษัทกําหนดเพือให ้คณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีทจะให
ี
้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไl ม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ นามสกุล คํานํ าหน ้าชือ เลขทีหนังสือเดินทางและ
อืนๆ เพือใช ้ในการจองตั[วเครืองบิน ในกรณีทนั
ี กท่องเทียวหรือเอเจนซีมิได ้ส่งหน ้าหนั งสือเดินทางให ้กับทางบริษัทพร ้อมการชําระ
เงิน
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใl นการเปลียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพือให ้สอดคล ้องกับสถานการณ์ ภูมอ
ิ ากาศ และ
เวลา ณ วันทีเดินทางจริงของประเทศทีเดินทาง ทังนีบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเทียวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไl ม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช ้จ่ายใดๆ ทีเพิมขึนของนั กท่องเทียวทีมิได ้เกิดจากความผิดของ
ทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวต
ั ิ อุบต
ั เิ หตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ
ั อืน เป็ นต ้น
ความล่าช ้า เปลียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสด
ุ วิสย
7. อัตราค่าบริการนีคํานวณจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใl นการ
ปรั บราคาค่าบริการเพิมขึน ในกรณี ทมี
ี การเปลียนแปลงอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั[วเครืองบิน ค่าภาษี เชือเพลิง ค่า
ประกันภัยสายการบิน การเปลียนแปลงเทียวบิน ฯลฯ

8. มัค คุเทศก์ พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษั ท ไม่มอ
ี ํ านาจในการให ้คํา สัญ ญาใดๆ แทนบริษั ท เว ้นแต่ม ีเอกสารลงนามโดยผู ้มี
อํานาจของบริษัทกํากับเท่านัน
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจะนํ าติดตัวขึนเครืองบิน ต ้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลต
ิ รต่อชิน และรวมกันทุกชินไม่
ิ ล็อคปิ ดสนิท และสามารถนํ าออกมาให ้เจ ้าหน ้าทีตรวจได ้อย่างสะดวก ณ จุด
เกิน 1,000 มิลลิลต
ิ ร โดยแยกใส่ถงุ พลาสติกใสซึงมีซป
เอ็กซ์เรย์ อนุญาตให ้ถือได ้ท่านละ 1 ใบเท่านั น ถ ้าสิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าทีกําหนดจะต ้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และ
ฝากเจ ้าหน ้าทีโหลดใต ้ท ้องเครืองบินเท่านัน
2. สิงของทีมีลก
ั ษณะคล ้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬ
ี าฯ จะต ้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ ้าหน ้าทีโหลด
ใต ้ท ้องเครืองบินเท่านัน
J ไปบนเครือ
3. IATA ได้กําหนดมาตรการเกีย
E วก ับการนําแบตเตอรีส
E ํารองขึน
E งบินด ังนีJ แบตเตอรีสํารองสามารถนํ าใส่กระเป๋ าติด
ตัวถือขึนเครืองบินได ้ในจํานวนและปริมาณทีจํากัด ได ้แก่
3.1 แบตเตอรีสํารองทีมีความจุไฟฟ้ าน ้อยกว่า 20,000 mAh หรือน ้อยกว่า 100 Wh สามารถนํ าขึนเครืองได ้ไม่มก
ี ารจํากัดจํานวน
3.2 แบตเตอรีสํารองทีมีความจุไฟฟ้ า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนํ าขึนเครืองได ้ไม่เกินคนละ 2 ก ้อน
3.3 แบตเตอรีสํารองทีมีความจุไฟฟ้ ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห ้ามนํ าขึนเครืองในทุกกรณี
4. ห ้ามนํ าแบตเตอรีสํารองใส่กระเป๋ าเดินทางโหลดใต ้เครืองในทุกกรณี
*******************************************************

