
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ -  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยาน  LIEN KHUONG – เมือง ดาลดั    

นํ้าตก DATANLA – นัง่รถราง ROLLER COASTER – นัง่กระเชา้ไฟฟ้า – วดัตัก๊ลมั – ชอ้ป

ป้ิงตลาดกลางคืน 

07.30 น. พรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 เคาน์เตอรส์ายการบิน  VIETJET AIR สายการบิน

ประจาํชาติของเวียดนาม โดยมี เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความ

สะดวกในการเช็คอิน 
10.20 น.  นําท่านเหินฟ้าสู่ เมืองดาลดั ประเทศเวียดนามโดยเท่ียวบิน VZ940  

  (ไม่มีอาหารและเครื่องด่ืมบริการบนเครื่อง แตมี่จาํหน่าย) 

12.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน LIEN KHUONG เมืองดาลดัประเทศเวียดนาม  หลงัผ่านพิธีการตรวจ

คนเขา้เมือง  เมืองดาลทัเป็นเมืองท่ีแสนโรแมนติก ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็น หุบเขาแห่งความรกั สมัผสั

บรรยากาศท่ีแสนโรแมนติก โอบลอ้มไปดว้ยขุนเขา แมกไมน้านาพนัธ ์และทะเลสาบ ดว้ยเนิน

เขาเขียวขจีสลบัซบัซอ้น ทะเลสาบในสายหมอกบางๆและป่าสนอนัหอมกรุ่น ดาลทัไดช่ื้อวา่เป็น

แหล่งท่องเท่ียวท่ีโรแมนติกท่ีสุดในเวียดนาม มีอุณหภูมิตลอดทั้งปี 15-25 องศา 

 เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัคาคาร 

นําท่านเดินทางสู่ นํ้าตก DATANLA ซ่ึงเป็นน้ําตกท่ีขนาดไมใ่หญ่มาก  แต่สวยงาม  ท่านสามารถ

เก็บภาพประทบัใจไดห้ลายมุมภายในบริเวณน้ําตก มีรา้นคา้กาแฟเล็ก ใหท้่านไดนั้ง่ชิลๆจิบ

กาแฟ พกัผ่อนชมบรรยากาศธรรมชาติโดยรอบ และพิเศษสุดทุกท่านจะได้  นัง่รถราง ROLLER 

COASTER ลงไปชมน้ําตก ผ่านหุบเขา และป่าไมเ่ขียวขจี ท่านจะไดร้บัประสบการณแ์ปลกใหมท่ี่

ไมค่วรพลาด รถรางสามารถนัง่ได ้1-2 ท่าน ต่อคนั 

จากน้ันนําท่าน นัง่กระเชา้ไฟฟ้า ชมวิวเมืองดาลทัจากท่ีสูงข้ึนไปเพ่ือเขา้ชม วดัตัก๊ลมั วดัพุทธ

ในนิกายเซน แบบญ่ีปุ่น ตั้งอยูบ่นเทือกเขาเฟืองฮวา่ง ภายในวดัมีส่ิงกอ่สรา้งท่ีสวยงาม สะอาด 

เป็นระเบียบ ทศันียภาพโดยรอบ ลอ้มรอบไปดว้ยดอกไมท่ี้ผลิดอกบานสะพรัง่ นับไดว้า่เป็น

วิหารท่ีนิยมและงดงามท่ีสุดในเมืองดาลดั 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

หลงัจากรบัประทานอาหารนําท่านเดินเล่นตลาดกลางคืน NIGHT MARKET เมืองดาลดั ใหท้่านได้

เลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมือง ของท่ีระลึก และชิมอาหารพ้ืนเมืองตามอธัยาศยั 

พกัท่ี LA SAPINETTE / VIETSOVPRETO / RIVER PRINCE HOTEL * หรือระดบัเทียบเท่า* 

วนัท่ีสอง เมืองดาลดั – DALAT FLOWER GRADENS (สวนดอกไมเ้มืองหนาว )- พระราชวงัฤดูรอ้น - 

CRAZY HOUSE - สถานีรถไฟเก่า - วดัหลิงเฝือก - โบสถรู์ปไก่ 

เชา้ บริการอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเท่ียวชม  DALAT FLOWER GRADENS หรือ สวนดอกไมเ้มืองหนาว  ดาลดัไดร้บัการ

ขนานนามใหเ้ป็นเมือง แห่งดอกไม ้ท่ีน่ีจึงมีดอกไมบ้านสะพรัง่ไปทัว่เมื องตลอดทั้งปี และหาก

ตอ้งการท่ีจะเห็นพรรณไมข้องดาลดัก็ จะตอ้งไป สวนดอกไมเ้มืองหนาว  ท่ีไดท้าํการรวบรวมไว้

อยา่งมากมายทั้งไมด้อก ไมป้ระดบั ไมต้น้ และกลว้ยไม ้ท่ีมีมากมาย 

จากน้ันเดินทางสู่  พระราชวงัฤดูรอ้น  ของจกัรพรรดิเบ๋าได่ ซ่ึงเป็นจกัรพรรดิองคสุ์ดทา้ยของ

เวียดนาม ซ่ึงสถานท่ีแห่งน้ีเป็นพระราชวงัสุดทา้ย ท่ีสรา้งข้ึนในสมยัเลืองอาํนาจของฝรัง่เศส 

กอ่นท่ีจะเกิดสงครามเวียดนาม จึงทาํใหจ้กัรพรรดิเบ๋าได่ตอ้งยา้ยไปอยูท่ี่ฝรัง่เศส แลว้ไมก่ลบัมา

เหยียบแผ่นดินบา้นเกิดอีกเลย ภายในจะบงัคบัใหส้วมถุงผา้คลุมรองเทา้ แต่ไมต่อ้งถอดรองเทา้ 

เพ่ือเดินชมภายในอาคาร ทางออกของพระราชวงัน้ี มีรา้นขายของฝากใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือติดไม่

ติดมือกลบับา้น ในราคาท่ีสามารถต่อได ้และจา่ยเป็นเงินบาทไดด้ว้ย 

นําท่านเดินทางชม CRAZY HOUSE บา้นหน้าตาแปลกประหลาด โดยศิลปินชาวเวียดนาม ซ่ึงมี

ช่ือเสียงโด่งดงั ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการถ่ายรูป และเดินตามทางจากบนัไดดา้นล่าง จนข้ึน

ไปบนหลงัคาไดเ้ลย ภายดา้นใน มีเกสเฮา้สเ์ล็กๆไมก่ี่หอ้ง ส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติ ท่ีนิยม

มาพกัอาศยัอยู ่และยงัมีรา้นกาแฟ เบเกอร่ี ใหท้่านไดนั้ง่พกั ด่ืมกาแฟอีกดว้ย 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 หลงัรบัประทานอาหาร นําท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟเก่า แห่งเมืองดาลดั สถานีรถไฟน้ีปัจจุบนั

เป็นแค่สถานท่ีท่องเท่ียวไมไ่ดใ้ชง้านจริงแลว้ ตวัอาคารถูกออกแบบ สถาปัตยกรรมยุคโคโล

เนียลส สไตลก์ึ่งฝรัง่เศส ถูกสรา้งข้ึนมาในช่วงในช่วงปี คศ. 1932 ปัจจุบนัชาวเวียดนามชอบมา

ใชส้ถานท่ีน้ีในการถ่ายรูปพรีเวดด้ิง เพราะบริเวณภายในสามารถถ่ายรูปไดห้ลายจุดท่ีสวยงาม 

 จากน้ันนําท่านชม วดัหลิงเฝือก หรือ เจดีย ์Long Phoc Lat ภายในอาคารมี หอ้งโถงกวา้งใหญ่มี 

2 แถว ใชอุ้ปกรณก์ารสรา้งส่วนใหญ่เป็น หินโมเสค  ดา้นบนเป็น รูปแกะสลกั ท่ีมีประวติัของ

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mosaics
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Bas-reliefs


 

 

Shakyamuniและประวติัของ Lotus Sutras บริเวณวดั มีจุดเด่นมากๆอีก1จุดคือ มงักรท่ีมีขนาด

ยาว 49 ม. ตวัมงักรน้ีถูกสรา้งข้ึน จากขวดเบียร์  12,000 ขวด และปากมงักรมีพระพุทธรูป

Maitreya ประดิษฐานอยู ่บริเวณดา้นหน้าวดัจะมีหอสูงเจ็ดชั้นสูง 37 เมตรซ่ึงถือวา่เป็นหอระฆงั

ท่ีสูงท่ีสุดในเวียดนาม  ตวัระฆงัมีความสูง  4.3 เมตร กวา้ง 2.33m ซ่ึงถือวา่เป็นระฆงัท่ีหนัก

ท่ีสุดในเวียดนาม ก็น้ําหนักโดนรวม  8,500kg  นอกจากน้ียงัมีอญัมณีเคร่ือง ลายครามโบราณ

และเฟอรนิ์เจอรต่์างๆ ถือเป็นสถาปัตยกรรมโมเสดท่ีพิเศษมากของเมืองดาลดั 

 จากน้ันนําท่านแวะถ่ายรูปท่ี โบสถรู์ปไก่ เป็นโบสถค์ริสตท่ี์มีลกัษณะภายนอกเป็นรูปเหมือนไก ่

นักท่องเท่ียวชาวไทย จึงเร่ือกต่อๆกนัมา ท่านสามารถเขา้ไปถ่ายภายในอาคารได ้กรณีท่ีไมม่ี

การประกอบพิธีอยู ่ 

 

 

 

 

 

 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร   

พกัท่ี LA SAPINETTE / VIETSOVPRETO / RIVER PRINCE HOTEL * หรือระดบัเทียบเท่า* 

วนัท่ีสาม เมืองดาลดั – ฟารม์เลี้ ยงชะมด - สนามบิน LIEN KHUONG – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – 

กรุงเทพฯ   

เชา้ บริการอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันนําท่าน ชม ฟารม์เลี้ ยงชะมด  เป็นฟารม์เล้ียงชะมด

ขนาดไมใ่หญ่มาก ท่านจะไดพ้บกบัชะมดตวัเป็นๆ หลากสาย

พนัธุ ์ชม เมล็ดกาแฟ วิธีการผลิต และขั้นตอนการชงกาแฟ

ชะมด ใหท้่านไดซ้ื้อกาแฟสด และนัง่ชิมท่ามกลางบรรยากาศ

ท่ีโอบลอ้มไปดว้ย ธรรมชาติ  ท่านยงัสามารถใหอ้าหาร  และ

ถ่ายรูปกบัชะมดไดอี้กดว้ย  

**สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางเขา้สู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลบัประเทศไทย** 

12.45 น. นําท่านเขา้สู่ สนามบิน LIEN KHUONG เมืองดาลดั กลบัสู่กรุงเทพฯ เท่ียวบินท่ี VZ941 

  (ไม่มีอาหารและเครื่องด่ืมบริการบนเครื่อง แตมี่จาํหน่าย) 

 

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


 

 

14.30 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...พรอ้มความประทบัใจ 
 

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

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครั้งก่อนทาํการออกตัว๋

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรอื เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายุต ํา่กว่า11ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายุต ํา่กว่า11ปี) 

พกัเด่ียว

เพิ่ม 

ราคาไม่

รวมตัว๋ 

18 – 20 พฤษภาคม 2561 7,888 7,888 7,888 2,500 5,888 

15 – 17 มิถุนายน 2561 8,888 8,888 8,888 2,500 6,888 

29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561 8,888 8,888 8,888 2,500 6,888 

07 – 09 กรกฏาคม 2561 8,888 8,888 8,888 2,500 6,888 

11 – 13 กรกฏาคม 2561 7,888 7,888 7,888 2,500 5,888 

14 – 16 กรกฏาคม 2561 8,888 8,888 8,888 2,500 6,888 

18 – 20 กรกฏาคม 2561 7,888 7,888 7,888 2,500 5,888 

25 – 27 กรกฏาคม 2561 7,888 7,888 7,888 2,500 5,888 

08 – 10 สิงหาคม 2561 7,888 7,888 7,888 2,500 5,888 

18 – 20 สิงหาคม 2561 8,888 8,888 8,888 2,500 6,888 

22 – 24 สิงหาคม 2561 7,888 7,888 7,888 2,500 5,888 

31 ส.ค. – 02 ก.ย. 2561 8,888 8,888 8,888 2,500 6,888 

01 – 03 กนัยายน 2561 8,888 8,888 8,888 2,500 6,888 

05 – 07 กนัยายน 2561 7,888 7,888 7,888 2,500 5,888 

08 – 10 กนัยายน 2561 8,888 8,888 8,888 2,500 6,888 

12 – 14 กนัยายน 2561  7,888 7,888 7,888 2,500 5,888 

15 – 17 กนัยายน 2561 8,888 8,888 8,888 2,500 6,888 



 

 

22 – 24 กนัยายน 2561 8,888 8,888 8,888 2,500 6,888 

26 – 28 กนัยายน 2561 7,888 7,888 7,888 2,500 5,888 

03 – 05 ตลุาคม 2561 9,888 9,888 9,888 2,500 7,888 

10 – 12 ตลุาคม 2561 9,888 9,888 9,888 2,500 7,888 

17 – 19 ตลุาคม 2561 9,888 9,888 9,888 2,500 7,888 

 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี3,900 บาท** 

**ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิ่น 

ท่านละ 1,200 บาท /ทรปิ/ต่อท่าน** ส่วนของหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพึงพอใจ 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้น

ทางบรษิัทจะไม่คืนมดัจาํไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั้งสิ้ น เพราะว่าทางบรษิัทไดท้าํการจา่ย

ค่าตัว๋ไปใหก้บัการสายการบินเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อนการ

จองทวัรทุ์กครั้ง เพื่อประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง 

 

การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

 

กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืน

มดัจาํทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดช้าํระค่าตัว๋เครื่องบินเตม็ใบใหก้บัสายการบินเป็นท่ีเรียบรอ้ย 

ยกเวน้ค่าภาษีนํ้ามนัท่ียงัมิไดช้าํระ ค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ กรุณาชาํระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 

 

หมายเหต ุ: ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรีฟันดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และนําเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  



 

 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ    

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 

ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 1,200 บาท/ทริป/ตอ่ท่าน 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 

เง่ือนไขการชาํระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 5,000 บาทต่อท่านเพ่ือสาํรองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดกอ่นวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไมช่าํระเงิน หรือชาํระเงินไมค่รบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ

การจา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลา

ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใด

อยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษรทางบริษัทไมร่บัยกเลิกการจองผ่านทาง

โทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูม้ีช่ือใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึง

เพ่ือทาํเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ 



 

 

หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการให้ นําเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมี

เง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1.1 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่้อยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 

2.1.2 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่้อยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 

2.1.3 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไมคื่นเงินค่าบริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการนําเท่ียว

ใหแ้กนั่กท่องเท่ียว เช่น การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra 

Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการ

ทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลา

ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไมถึ่ง 15 คน 

เง่ือนไขและขอ้กาํหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไมว่า่บางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคื่นเงินค่าบริการไมว่า่บางส่วน

หรือทั้งหมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ีย วร่วมเดินทางน้อยกวา่ 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนักอ่นการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีไม่

มีวีซ่า  และอยา่งน้อย 10 วนักอ่นการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ี

จะชาํระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ท่ีทางบริษัทกาํหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ 

ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนําหน้าช่ือ 

เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ือ งบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส้่งหน้า

หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั

สถานการณ ์ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้ งน้ีบริษัทจะคาํนึงถึงความ

ปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 



 

 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ี

มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติั เหตุ 

ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการ

บิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริ การเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน  

ฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมม่ีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูม้ีอาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน 

 

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กิน 100 มิลลิลิตร

ต่อช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไมเ่กิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถ

นําออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท้่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของ

ดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ื องบิน

เท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณก์ีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. IATA ไดก้าํหนดมาตรการเก่ียวกบัการนาํแบตเตอรี่สาํรองข้ึนไปบนเครื่องบินดงัน้ี  แบตเตอร่ีสาํรอง

สามารถนําใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจาํนวนและปริมาณท่ีจาํกดั ไดแ้ก ่

3.1 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกวา่  20,000 mAh หรือน้อยกวา่  100 Wh สามารถนําข้ึน

เคร่ืองไดไ้มม่ีการจาํกดัจาํนวน  

3.2 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟฟ้า  20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําข้ึน

เคร่ืองไดไ้มเ่กินคนละ 2 กอ้น 

3.3 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มนําข้ึนเคร่ืองในทุกกรณี 

4. หา้มนําแบตเตอร่ีสาํรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

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


