
 

   

 

 

  

  

 

 

 



 

   

 

 

  

  

 

 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิไซงอ่น – เมอืงโฮจมินิห ์ – โบสถน์อรท์เทอดาม – ไปรษณียก์ลาง – เมอืงมุยเน่ 
(-/L/D) 

05.00  พรอ้มกันที� สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชั �น 3 ประตู 2 เคาน์เตอร์ 1-3 สายการบนิแอร์เอเชยี
เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

07.30   เหนิฟ้าสู ่เมอืงโฮจมินิท ์ประเทศเวยีดนาม โดยเที/ยวบนิ FD656 
09.15  เดนิทางถงึ สนามบนิTAN SON NHAT นครโฮจมินิทป์ระเทศเวยีดนาม หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้สู ่เมอืงโฮจมินิหซ์ติ ี; 

เดมิชื�อ ไซ่งอ่น ซึ�งเคยเป็นเมอืงหลวงของเวยีดนามใต ้เป็นเมอืงทา่ที�ใหญ่ที�สดุของเวยีดนาม มแีม่นํ�าไซง่่อนไหลผ่านยาว 
80 ก.ม. เป็นเมอืงเศรษฐกจิ เจรญิรุดหนา้กวา่เมอืงอื�นๆ ในประเทศเวยีดนาม 

 

 
 

นําทา่นสู ่โบสถน์อรท์เทอดาม ใชเ้ป็นหอสวดมนตส์าํหรับชาวเวยีดนามและชาวตา่งประเทศที�เป็นครสิตศ์าสนกิชน ทั �งนี� มี
ทั �งผูท้ี�มาท่องเที�ยวหรือไดเ้ดนิทางมาทํางานในเวยีดนามอกีดว้ย โบสถ ์ฯ ไดอ้อกแบบมาจากประเทศฝรั�งเศสและเริ�มทํา
การกอ่สรา้งเมื�อวนัที� 7 เดอืนตลุาคม พ.ศ. 2420 แลว้เสร็จเมื�อวนัที� 11 เดอืนพ.ศ. 2423 เมษายน ความยาวของโบสถ ์133 
เมตร กวา้ง 35 เมตร และสงู 21 เมตร เฉพาะหอระฆังทั �งสองหอที�อยูห่นา้โบสถนั์�นตา่งสงูถงึ 57 เมตร คา่ใชจ้า่ยในขณะนั�น
เป็นเงนิฝรั�งทั �งหมด 2.5 ลา้น โบสถ ์ฯ แหง่นี�ถอืเป็นสถาปัตยกรรมตะวนัตกที�สวยงามยิ�งในนครโฮจมินิหอ์กีแหง่  
นําท่านชม ไปรษณียก์ลาง ที�ยังคงความงดงามตามสถาปัตยกรรมดั �งเดมิ ทา่นสามารถสง่ไปรษณียก์ลับมายังประเทศไทยเพื�อ
เป็นของที�ระลกึได ้

 



 

   

 

 

  

  

 

 

เที/ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ เมนูบุฟเฟ่ต ์สไตลเ์วยีดนาม (1) 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมุยเน ่มรีะยะทางประมาณ 230 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั�วโมง)ตั �งอยู่ชายฝั�งทะเล
ของจังหวดับิ�ญถว่น BINH THUAN ในภมูภิาคใต ้ของประเทศเวยีดนาม เป็นเมอืงตากอากาศชายทะเลในจังหวดับิ�ญถ่วนทาง
ภาคตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศเวยีดนาม ตั �งอยูใ่กลก้บัฟานเที�ยต เมอืงหลกัของจังหวดั 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (2) 
พกัที/ PEACE RESORT / THAI HOA RESORT ระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัที/สอง เมอืงมุยเน ่– ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง – ลําธารนางฟ้า – เมอืงดาลดั – ดาลดั ไนทม์ารเ์ก็ต (B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
  นําท่านเดนิทางสู ่ทะเลทรายขาว กองภูเขาทรายสขีาวสุดขอบฟ้าเหมอืนทะเลทราย ซาฮารา ใหท้่านไดอ้สิระกับการ

ถา่ยรูปหรอืเลอืกใชบ้รกิารกจิกรรม (รวมคา่กจิกรรมรถน ั/งจ ิPบเรยีบรอ้ยแลว้) 
 

 
 

 
  จากนั�นนําท่านชม ทะเลทรายแดง ที�เกดิจากการรวมตัวของทรายสแีดงจากสนิมเหล็กจนเป็นบรเิวณกวา้ง ใหท้่านได ้

เพลดิเพลนิกบัการถา่ยรูป  
  นําทา่นเดนิทางสู ่ ลําธารนางฟ้า หรอืภาษาอักฤษเรียกว่า FAIRY STREAM มลีักษณะคลา้ยแพะเมอืงผหีรือเสาหนินา

นอ้ยของเมอืงไทย แตแ่ปลกตรงที�มลํีาธารระหวา่งกลาง ใหท้า่นไดถ้อดรองเทา้เดนิลยุอย่างสนุกสนาน แถมไดช้มววิสวยๆ
สองขา้งทาง  

 



 

   

 

 

  

  

 

 

 
 
เที/ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษเมนู...ซฟีู๊ ด (4) 

จากนั�นนําท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงดาลดั มรีะยะทางประมาณ 300 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั�วโมง 30 
นาท)ี เมอืงดาลัทเป็นเมอืงที�แสนโรแมนตกิ ซึ�งไดช้ื�อวา่เป็น หุบเขาแห่งความรัก สมัผัสบรรยากาศที�แสนโรแมนตกิ โอบ
ลอ้มไปดว้ยขนุเขา แมกไมน้านาพันธ ์และทะเลสาบ ดว้ยเนนิเขาเขยีวขจสีลับซับซอ้น ทะเลสาบในสายหมอกบางๆและป่า
สนอนัหอมกรุ่นดาลทัไดช้ื�อวา่เป็นแหลง่ทอ่งเที�ยวที�โรแมนตกิที�สดุในเวยีดนาม มอีณุหภมูติลอดทั �งปี 15-25 องศา 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (5) 
 

 



 

   

 

 

  

  

 

 

 
หลังจากรับประทานอาหารนําทา่นเดนิเลน่ตลาด ดาลดั ไนทม์ารเ์ก็ต กลางคนื เมอืงดาลัด ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อสนิคา้พื�นเมอืง ของ
ที�ระลกึ และชมิอาหารพื�นเมอืงตามอธัยาศยั 

พกัที/ LA SAPINETTE / VIETSOVPRETO ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัที/สาม  เมอืงดาลดั – วดัหลงิเฝือก – บา้นเพี;ยน – นํ;าตกดาตนัลา – วดัต ัPกลมั – สวนดอกไมเ้มอืงหนาว (B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
จากนั�นนําทา่นชม วดัหลงิเฝือก หรอื เจดยี ์Long Phoc Lat ภายในอาคารมหีอ้งโถงกวา้งใหญ่ม ี2 แถว ใชอ้ปุกรณ์การ
สรา้งสว่นใหญ่เป็นหนิโมเสค ดา้นบนเป็นรูปแกะสลักที�มปีระวัตขิอง Shakyamuniและประวัตขิอง Lotus Sutras บรเิวณวัด 
มีจุดเด่นมากๆอกี1จุดคอื มังกรที�มีขนาดยาว 49 ม. ตัวมังกรนี�ถูกสรา้งขึ�นจากขวดเบยีร์ 12,000 ขวด และปากมังกรมี
พระพุทธรูป Maitreya ประดษิฐานอยู่ บรเิวณดา้นหนา้วัดจะมหีอสงูเจ็ดชั �นสงู 37 เมตรซึ�งถอืว่าเป็นหอระฆังที�สงูที�สดุใน
เวยีดนาม ตัวระฆังมีความสูง 4.3 เมตร กวา้ง 2.33 เมตร ซึ�งถือว่าเป็นระฆังที�หนักที�สุดในเวยีดนาม ก็นํ�าหนักโดนรวม         
8,500 กโิล นอกจากนี�ยังมอีัญมณีเครื�องลายครามโบราณและเฟอร์นเิจอร์ต่างๆ ถอืเป็นสถาปัตยกรรมโมเสดที�พเิศษมาก
ของเมอืงดาลดั 

 

 
 

นําทา่นเดนิทางชม บา้นเพี;ยน หรอื CRAZY HOUSE บา้นหนา้ตาแปลกประหลาด โดยศลิปินชาวเวยีดนาม ซึ�งมชี ื�อเสยีง
โดง่ดัง ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการถ่ายรูป และผจญภัยภายในเพื�อหาทางออก ระหวา่งทางนั�นทา่นจะไดพ้บศลิปะรูปร่าง
หนา้ตาแปลก ๆ นอกจากนี�ยังมทีางเดนิสูห่ลงัคาของตวับา้นเพื�อชมววิระยะไกลของเมอืงดาลัทที�สวยงามและโรแมนตกิ 

 



 

   

 

 

  

  

 

 

 
 
เที/ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

นําทา่นเดนิทางสู ่นํ ;าตกดาตนัลา หรอื DATANLA WATER FALL ซึ�งเป็นนํ�าตกที�ขนาดไมใ่หญม่าก แตม่คีวามสวยงาม
มาก ทา่นสามารถเดนิเที�ยวชมบรเิวณนํ�าตก ซึ�งมขีนาด 2 ชั �น และพเิศษทกุทา่นจะไดนั้�ง รถราง หรอื ROLLER COASTER 
ลงไปชมนํ�าตก ท่านจะไดรั้บประสบการณ์แปลกใหม่ที�ไม่ควรพลาด เพลดิเพลนิกับธรรมชาต ิ2 ขา้งทางระหว่างที�ท่าน
บงัคบัรถรางลงไปดา้นลา่งเพื�อชมนํ�าตก ทา่นจะพบกบันํ�าตกดาตนัลา 

 

 
 



 

   

 

 

  

  

 

 

จากนั�นนําทา่น น ั/งกระเชา้ไฟฟ้า ชมววิเมอืงดาลัทจากที�สงูขึ�นไปเพื�อเขา้ชม วดัต ัPกลมั วัดพุทธในนกิายเซน แบบญี�ปุ่ น 
ตั �งอยู่บนเทอืกเขาเฟืองฮว่าง ภายในวัดมสี ิ�งกอ่สรา้งที�สวยงาม สะอาด เป็นระเบยีบ ทัศนียภาพโดยรอบ ลอ้มรอบไปดว้ย
ดอกไมท้ี�ผลิดอกบานสะพรั�ง นับไดว้่าเป็นวิหารที�นิยมและงดงามที�สุดในเมืองดาลัด ดา้นหลังของวัดยังมี ศาลาที�
ประดษิฐานพระแกว้มรกตที�สวยงาม 

 

 
 

 
 

นําทา่นเที�ยวชม สวนดอกไมเ้มอืงหนาว หรอื DALAT FLOWER GRADENS ดาลัดไดรั้บการขนานนามใหเ้ป็นเมืองแห่ง
ดอกไม ้ที�นี�จงึมดีอกไมบ้านสะพรั�งไปทั�วเมอืงตลอดทั �งปี และหากตอ้งการที�จะเห็นพรรณไมข้องดาลัดก็จะตอ้งไป สวน
ดอกไมเ้มอืงหนาว ที�ไดทํ้าการรวบรวมไวอ้ยา่งมากมายทั �งไมด้อก ไมป้ระดบั ไมต้น้ และกลว้ยไม ้ที�มมีากมาย 

 



 

   

 

 

  

  

 

 

 
 
คํ/า บรกิารอาหารคํ/า ณ ภตัตาคาร (8) 
พกัที/ LA SAPINETTE / VIETSOVPRETO ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัที/ส ี/ เมอืงดาลทั – เมื/องโฮจมินิห ์– ตลาดเบน๋ถ ั/น – ทา่อากาศยาน TAN SON NHAT – สนามบนิดอนเมอืง – กรุงเทพ 
ฯ (B/L/D) 

 เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 
หลงัจากนั�นนําทา่นเดนิทางกลบัสู ่เมื/องโฮจมินิห ์มรีะยะทางประมาณ 300 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางราวๆ 6 ชั�วโมงครึ�ง  

เที/ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) 
 

 



 

   

 

 

  

  

 

 

  
  จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดเบน๋ถ ั/น ซึ�งตั �งอยูใ่จกลางเมอืงโอจมินิห ์เป็นตลาดที�มขีนาดใหญ่และมอีายุเกอืบรอ้ยปี ที�นี�

มสีนิคา้สารพัดชนดิทั �งสนิคา้พื�นเมอืง สนิคา้นําเขา้ของที�ระลกึ อาหาร เครื�องดื�ม ตา่ง ๆ และสนิคา้ก็อบแบรนดย์อดฮติที�คน
ไทยนยิมอยา่งมาก  

เย็น  บรกิารอาหารเย็น ขนมปงัฝร ั/งเศสสไตลเ์วยีดนาม (11) 
  ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน TAN SON NHAT 
21.35   นําทา่นเหนิฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเที�ยวบนิที� FD659   
23.05  ถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 
 

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

** หากทา่นที/ตอ้งออกต ัeวภายใน (เครื/องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที/เจา้หนา้ที/ทุกคร ั;ง 
กอ่นทําการออกต ัeวเนื/องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี/ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้   

 ขอบคณุทุกทา่นที/ใชบ้รกิาร *** 
 
 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

กําหนดการเดนิทาง 
ราคผูใ้หญ ่/ ราคาเด็ก 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
พกัเดี/ยวเพิ/ม ราคาไมร่วมต ัeว 

12 – 15 กรกฎาคม 2562 10,999 3,000 6,999 

26 – 29 กรกฎาคม 2562 13,999 3,000 9,999 

02 – 05 สงิหาคม 2562 11,999 3,000 7,999 

08 – 11 สงิหาคม 2562 12,999 3,000 8,999 

 
** ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี3,900 บาท** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิ/น 
และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น *** 

 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ั;น ไมเ่ช่นน ั;นทางบรษิทัจะไม่คนืมดัจําไม่วา่ดว้ย
กรณีใดๆท ั;งส ิ;น เพราะวา่ทางบรษิทัไดทํ้าการจา่ยคา่ต ัeวไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ี/
ถว้นกอ่นการจองทวัรท์ุกคร ั;ง เพื/อประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ั;งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึ;นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิm

ในการเลื/อนการเดนิทาง หรอืเปลี/ยนแปลงราคา 
กรุณาชําระมดัจํา ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิmในการคนืมดัจําท ั;งหมด เนื/องจาก
ทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ัeวเครื/องบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นที/เรยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํี;ามนัที/ยงัมไิดชํ้าระ คา่ทวัรส์ว่นที/

เหลอื กรุณาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
หมายเหต ุ: ต ัeวเมื/อออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนื/องจากเงื/อนไขของสายการบนิ 

 
อตัราคา่บรกิารนี;รวม 
� คา่ตัnวเครื�องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     
� คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  
� คา่ที�พักตามที�ระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
� คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการ  
� คา่อาหารตามมื�อที�ระบใุนรายการ    
� คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
� คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที�ม ี
� คา่รถรับ-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ 
� คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 



 

   

 

 

  

  

 

 

 
อตัราคา่บรกิารนี;ไมร่วม 
� คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการที�ระบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี 
มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนอืรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
�คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ/น ทา่นละ 1,500บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
�คา่ภาษมีูลคา่เพิ/ม 7% และภาษหีกั ณ ที/จา่ย 3% 
 
เง ื/อนไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพื�อสาํรองที�นั�ง  

2. นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิค่าบรกิารสว่นที�เหลอืทั �งหมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเที�ยวหรือเอ
เจนซี�ไม่ชําระเงนิ หรือชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้ือว่า
นักทอ่งเที�ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์�นๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วันจันทร ์ถงึศกุร์ 
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาล
ประกาศในปีนั�นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 
 

เง ื/อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลื�อนการเดนิทาง นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�(ผูม้ ีช ื�อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที�บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชี ื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที�บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ�งเพื�อทําเรื�องขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอํานาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชาํระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารที�ตอ้งการให ้
นําเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื�อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี� 

2.1.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที�ชาํระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารที�ชาํระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที�ชาํระแลว้ทั �งหมด 

ทั �งนี� ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารที�ชําระแลว้เนื�องในการเตรียมการจัดการนําเที�ยวใหแ้กนั่กท่องเที�ยว 
เชน่ การสาํรองที�นั�งตัnวเครื�องบนิ การจองที�พักฯลฯ 

3. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมีัดจําหรอืซื�อขาดแบบมเีงื�อนไข หรอืเที�ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั �งหมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วันจันทร ์ถงึศกุร์ 
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาล
ประกาศในปีนั�นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิtในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที�ยวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 
 
เง ื/อนไขและขอ้กําหนดอื/นๆ 
1. ทวัรน์ี�สาํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น 

2. ทัวรน์ี�เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรือทั �งหมด หรอืถูกปฏเิสธ
การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิtในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่น
การเดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเที�ยวทุกทา่นยนิดทีี�จะชําระค่าบรกิารเพิ�มจากการที�มนัีกท่องเที�ยวร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิtไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอืเดนิทาง
และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตัnวเครื�องบนิ ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้ม
การชาํระเงนิมัดจํา 



 

   

 

 

  

  

 

 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิtในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื�อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ
เวลา ณ วนัที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั �งนี�บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเที�ยวสว่นใหญเ่ป็นสาํคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิtไมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ�นของนักทอ่งเที�ยวที�มไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหายของ
สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื�น เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี�คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั�น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิtใน
การปรับราคาค่าบริการเพิ�มขึ�น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัnวเครื�องบนิ ค่าภาษี
เชื�อเพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิ ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นั�น 

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ�นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิ�น และรวมกันทุก

ชิ�นไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นั�น ถา้สิ�งของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที�กําหนดจะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น  

2. สิ�งของที�มลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�
โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น  

3. IATA ไดกํ้าหนดมาตรการเกี/ยวกบัการนําแบตเตอรี/สํารองขึ;นไปบนเครื/องบนิดงันี; แบตเตอรี�สํารองสามารถนําใสก่ระเป๋า
ตดิตวัถอืขึ�นเครื�องบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณที�จํากดั ไดแ้ก ่

3.1  แบตเตอรี�สาํรองที�มคีวามจไุฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําขึ�นเครื�องไดไ้มม่กีารจํากัดจํานวน  
3.2  แบตเตอรี�สาํรองที�มคีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขึ�นเครื�องไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 
3.3  แบตเตอรี�สาํรองที�มคีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขึ�นเครื�องในทกุกรณี 
4.  หา้มนําแบตเตอรี�สาํรองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครื�องในทกุกรณี 
 

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

 

 


