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ก สนาม
ฟารม์

0 พรอ้ม
บรษัิท

0 นําทา่
5 เดนิท

เมอืงด
ดว้ยขุ
หอมก
 

มบนิสวุรรณภู
ม – บนัไดสวร

มกันท ีทา่อาก
ทฯคอยใหก้ารต

นเหนิฟ้าสู ่เมื
างถงึ ทา่อาก
ดาลัทเป็นเมอื

ขนุเขา แมกไม ้
กรุน่ดาลทัไดช้ื

ภมู ิ– สนามบิ
รรค ์– กะเชา้

กาศยานสวุรร
ตอ้นรับและอํา

องดาลดั ประ
กาศยานเลยีง
งทแีสนโรแมน
น้านาพันธ ์แล

ชอืวา่เป็นแหลง่

บนิเลยีงเคอืง 
าไฟฟ้าชมเมื

รณภูมชิัน 4 เ
านวยความสะด

ะเทศเวยีดนาม
งเคอืงLIEN 
นตกิ ซงึไดช้อื
ละทะเลสาบ ด
งทอ่งเทยีวทโี

– เมอืงดาลดั
อง – วดัตกัล ั

เคาน์เตอรส์าย
ดวกในการเชค็

มโดยเทยีวบนิ 
KHUONG เมื

อวา่เป็น หบุเข
ดว้ยเนนิเขาเขี
รแมนตกิทสีดุ

ด – นงัรถรา
ลมั – ตลาดด

ยการบนิ THA
คอนิ 

VZ940 
มอืงดาลัดประ
ขาแหง่ความรัก
ยวขจสีลับซบั
ในเวยีดนาม มี

งโลเลอรโ์คส
าลดัไนทม์าร ์

AIVIETJET 

เทศเวยีดนาม
ก สมัผัสบรรยา
บซอ้น ทะเลสา
มอีณุหภมูติลอ

สเตอร ์– นําต
รเ์ก็ต (-/L/D

AIR (VZ)

ม หลังผ่านพธิกี
ากาศทแีสนโร
าบในสายหมอ

อดทังปี 15-25

ตกดาตนัลา –
D) 

)โดยมเีจา้หนา้

การตรวจคนเข
รแมนตกิ โอบ
อกบางๆและป่
5 องศา 

– ซนันี

า้ทขีอง

 

ขา้เมอืง 
ลอ้มไป
าสนอัน

 



 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงดาลดัหลังจากนันนําท่านเดนิทางสู่ นําตกดาตนัลาDATANLA ซงึเป็นนําตกในเมอืงดาลัดที
สวยงาม ท่านสามารถเก็บภาพประทับใจไดห้ลายมุมภายในบรเิวณนําตก มรีา้นคา้กาแฟเล็ก ใหท้่านไดนั้งชลิๆจบิกาแฟ 
พักผอ่นชมบรรยากาศธรรมชาตโิดยรอบ  

 

 
 
และพเิศษสดุทกุทา่นจะได ้นงัรถรางโรลเลอรโ์คสเตอรR์OLLER COASTER ลงไปชมนําตก ผ่านหบุเขา และป่าไมเ่ขยีว
ขจ ีทา่นจะไดรั้บประสบการณ์แปลกใหมท่ไีมค่วรพลาด รถรางสามารถนังได ้1-2 ทา่น ตอ่คนั 

 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัคาคาร (1) 
 

 



หลงัจากนันนําทา่นสู ่ซนัน ีฟารม์ เป็นฟารม์ดอกไม ้และคาเฟ่ สําหรับทา่นทชีนืชอบกาแฟ หรอืเครอืงดมืตา่งๆ ทฟีารม์แหง่
นก็ีจะมบีรกิารจําหน่ายแกท่า่น นอกจากสวนดอกไม ้และคาเฟ่แลว้ อกีหนงึจุดไฮไลทนั์นก็คอืบนัไดลอยฟ้า เป็นบันไดทยีนื
สงูขนึไปบนฟ้า เมอืท่านถ่ายรูปจะราวกับวา่ท่านกําลังจะเดนิขนึบนกอ้นเมฆเลยก็วา่ได ้และววิดา้นบนท่านก็จะไดส้ัมผัสกับ
บรรยากาศธรรมของเมอืงดาลดัทเีต็มไปดว้ยภเูขารายลอ้มทา่น อดัแน่นไปดว้ยธรรมชาตสิเีขยีว  
 

 
 

จากนันนําท่าน นงักระเชา้ไฟฟ้า ชมววิเมอืงดาลัทจากทสีงูขนึไปเพอืเขา้ชม วดัตกัลมั วัดพุทธในนกิายเซน แบบญปีุ่ น 
ตังอยู่บนเทอืกเขาเฟืองฮว่าง ภายในวัดมสีงิกอ่สรา้งทสีวยงาม สะอาด เป็นระเบยีบ ทัศนียภาพโดยรอบ ลอ้มรอบไปดว้ย
ดอกไมท้ผีลดิอกบานสะพรัง นับไดว้่าเป็นวหิารทนียิมและงดงามทสีุดในเมอืงดาลัดดา้นหลังของวัดยังม ีศาลาพระแกว้
มรกต องคจํ์าลองทมีาจากประเทศไทยมาประดษิฐาน ณ วดัแหง่น ี
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องดาลัดทดีงึด
งเต็มอมิ 

งหนาวหรอืD
รังไปทัวเมอืง

บรวมไวอ้ยา่งมา

ลางคนื ไนท ์ม
ธัยาศยัสนิคา้ที

เยอืนเมอืงดาลั
าเทา่ไหร่เมอืดู
องบอกเลยว่าท
ตา่งๆใสไ่ข ่ไส

เทยีบเทา่ 

อกไมเ้มอืงห

ม (3) 

สวนดอกไมท้มีี
ดูดนักท่องเที

DALAT FLO
งตลอดทังปี แ
ากมายทังไมด้

มารเ์ก็ต (NIGH
ทเีป็นทนียิมอยา่

ลดัแหง่น ีหรอื
จากหนา้ตา แ
ท่านไม่ควรพล
สก้รอก ผักโรย

นาว – พระร

มดีอกไฮเดรนเ
ยวทมีาเยอืนเ

WER GRAD
และหากตอ้งก
ดอก ไมป้ระดบั 

HT MARKET) เ
างมากนันคอืเค ื

เมอืงตา่งๆ ขอ
แตห่ากพบเห็น
ลาดจรงิ โดยต
ย หรอืทา่นทชีื

าชวงัฤดรูอ้น

เยยีสสีันสวยส
มอืงแห่งนีใหท้

DENSดาลัดไ
การทจีะเห็นพร

ไมต้น้ และกล

เมอืงดาลัด ให ้
รอืงนุ่งหม่กนัห

องเวยีดนามทา่
นรถขายพซิซา่
ตัวแป้งของพิ

ชนชอบชสีก็สา

น– หมูบ่า้นดนิ

สดใสเบง่บานส
ท่านไดเ้พลดิเ
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รรณไมข้องดา
ลว้ยไม ้ทมีมีาก

ท้า่นไดเ้ลอืกซื
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 จากนันเดนิทางสู ่พระราชวงัฤดรูอ้น ของจักรพรรดเิบา๋ได ่ซงึเป็นจักรพรรดอิงคส์ดุทา้ยของเวยีดนาม ซงึสถานทแีหง่นเีป็น

พระราชวังสดุทา้ย ทสีรา้งขนึในสมัยเลอืงอํานาจของฝรังเศส กอ่นทจีะเกดิสงครามเวยีดนาม จงึทําใหจั้กรพรรดเิบา๋ไดต่อ้ง
ยา้ยไปอยูท่ฝีรังเศส แลว้ไมก่ลบัมาเหยยีบแผน่ดนิบา้นเกดิอกีเลย 

 

 
 
 
 



 
  
 นําท่านชม หมูบ่า้นดนิเหนยีวClay Pot Villageหมู่บา้นดนิเหนียวทถีูกบันทกึในกนิเนสบุ๊กสถาปัตยกรรมทสีรา้งจากดนิ

เหนยีวกลางป่าเป็นเรอืงราวเกยีวกบัทมีาของดาลดั ผลงานทโีดด่เดน่ทสีดุคอืบา้นดนิเหนยีวทสีรา้งบนพนืท ี90 ตารางเมตร  
 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัคาคาร (4) 
 
 หลังจากนันนําทา่นเดนิทาสู ่เมอืงญาจาง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม.)“หยกเขยีวแหง่ประเทศเวยีดนาม” ระหวา่งทาง

ทา่นไดช้มววิทวิทัศนท์สีวยงามของประเทศเวยีดนาม เป็นเมอืงทอ่งเทยีวทางทะเล อยูใ่นจังหวัดคัญฮหวา่ ประเทศเวยีดนาม 
มีชายหาดและทะเลทีเหมาะแก่การดํานํา ชอืญาจาง คนมักอ่านเป็น นาตรัง หรือ หน่าตรัง เพราะเขา้ใจว่าตัวเขยีนเป็น
ภาษาอังกฤษ แตท่จีรงิเป็นภาษาเวยีดนาม บรเิวณเมอืงเคยเป็นสว่นของอาณาจักรจําปา ซงึมหีลักฐานเป็นปราสาทหนิแบบ
จามทหีลงเหลอือยู่ เป็นเมอืงทมีรีายไดห้ลักจากการท่องเทยีว มสีถานพักตากอากาศทตีดิอันดับ 1 ใน 12 สถานพักตาก
อากาศรมิหาดทหีรทูสีดุในโลก 

 
เย็น บรกิารอาหารเย็นณ ภตัตาคาร(5) 
 
 หลงัรับประมานอาหารนําทา่นไปชอ้ปปิง ญาจางไนทม์ารเ์ก็ต เป็นตลาดพนืเมอืง ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิดมืดําชอ้ปปิง ทาม

กลางบรรยากาศของเมอืงญาจาง 
 
พกัท ี NAGAR NHA TRANG HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทสีาม เมอืงญาจาง – วดัลองเซนิ – วดัโพนากาจาม – เจดยีโ์พนากา – โบสถป์ราสาทหนิ – เมอืงมุยเน่ – ลําธาร

นางฟ้า – ทะเลทรายขาว(B/L/D) 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
 
 นําท่านชม วดัลองเซนิ ใหท้่านไดส้ักการะองคพ์ระหยกสขีาว ทซีงึเป็นองคพ์ระทใีหญ่ทสีดุของเมอืงญาตราง ตังเด่นเป็น

สงา่อยูบ่นเชงิเขา 
 



 
 
 นําทา่นชม วดัโพนากาจาม (PO NAGAR CHAM) ถกูสรา้งขนึระหวา่งศตวรรษท ี8 ถงึ 11 โดยชาวจามผูเ้คยครองทรีาบทาง

ตอนกลางของเวยีดนาม ชาวจามซงึเป็นชาวฮนิดูมตีน้กําเนดิมาจากภาษาสันสกฤต พวกเขามชีอืเสยีงในดา้นทักษะในการ
ประตมิากรรมและสถาปัตยกรรมและทงิมรดกของสงิประดษิฐแ์ละการตังถนิฐานของพระวหิารไมเ่พยีง แตใ่นเวยีดนามเทา่นัน 
แตย่ังรวมถงึกมัพชูาและไทย เจดยีโ์พนากา ถกูสรา้งขนึเพอืเป็นเกยีรตแิกเ่ทพธดิา Po Nagar แปลวา่ "แมข่องประเทศ" ซงึ
เป็นผูส้อนทักษะการทํานาและการทอผา้แกช่าวจาม หอคอยเป็นโครงสรา้งอฐิสแีดงรูปสเีหลยีมจัตรัุสพรอ้มกรอบรองรับทยีนื
ออกและหลงัคาเรยีว 

 

 



 

 
  
 นําท่านชม โบสถป์ราสาทหนิเป็นโบสถท์ใีหญ่ทสีดุในเมอืงญาจาง ตังอยู่บนยอดเขาสงูทสีามารถมองเห็นสถานีรถไฟญา

จาง ถกูสรา้งขนึในสไตลโ์กธคิของฝรังเศสโดย PRIEST LOUIS VALLET ในชว่งตน้ศตวรรษท ี19  
 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัคาคาร (7) 

 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมยุเนม่รีะยะทางประมาณ 200 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชวัโมงครงึ) ตังอยูช่ายฝัง
ทะเลของจังหวัดบญิถ่วน BINH THUAN ในภมูภิาคใต ้ของประเทศเวยีดนาม เป็นเมอืงตากอากาศชายทะเลในจังหวัดบิ
ญถว่นทางภาคตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศเวยีดนาม ตงัอยูใ่กลก้บัฟานเทยีต เมอืงหลกัของจังหวดั 
 

 
 



นําท่านเดนิทางสู ่ลําธารนางฟ้า หรอืภาษาอักฤษเรยีกวา่FAIRY STREAM มลีักษณะคลา้ยแพะเมอืงผหีรอืเสาหนินา
นอ้ยของเมอืงไทย แตแ่ปลกตรงทมีลํีาธารระหวา่งกลาง ใหท้า่นไดถ้อดรองเทา้เดนิลยุทรายทผีสมผสานกบันําในลําธารให ้
ความรูส้กึผอ่นคลาย และเพลดิเพลนิ ไดส้มัผัสบรรยากาศววิสวยๆของธรรมชาตสิองขา้งทาง 
 

 
 

 นําท่านเดนิทางสู่ทะเลทรายขาว กองภูเขาทรายสขีาวสุดขอบฟ้าเหมอืนทะเลทราย ซาฮารา ใหท้่านไดอ้สิระกับการ
ถา่ยรปูหรอืเลอืกใชบ้รกิารกจิกรรมจากรถจบิแลว้ยังมบีรกิารกจิกรรมอนืๆซงึไมร่วมอยูใ่นรายการทัวร ์อาท ิขบัรถเอทวีตีะลยุ
ทะเลทราย สไลเดอรบ์อรด์(ไมร่วมคา่กจิกรรมรถจบิราคาคนัละประมาณ 1,500 บาท นงัได ้4-5 ทา่น) 

 
เย็น บรกิารอาหารเย็นณ ภตัตาคาร(8) 
 
พกัท ี TIEN DAT HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทสี ี เมอืงมุยเน่ – เมอืงโฮจมินิห ์–โบสถน์อรท์เธอรด์าม–ไปรษณียก์ลาง–ตลาดเบ๋นถนั–สนามบนิเตนิเซนิเญติ– 

สนามบนิสวุรรณภมู ิ– กรงุเทพฯ(B/L/D) 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 
 
 หลังรับประมานอาหารเชา้นําท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงโฮจมินิหไ์ซง่อ่นในอดตีเคยเป็นเมอืงในการปกครองของเขมรมากอ่น

เรยีกวา่ ไพรนครตอ่มาเมอืเวยีดนามเขา้มายดึครองดนิแดนน ีจงึไดเ้ปลยีนชอืเมอืงเป็นภาษาเวยีดนามวา่ ยาดงิ (ซาดงิ) และ
ต่อมาเปลยีนชอืว่า ไซ่ง่อน กาลเวลาหลายรอ้ยปีต่อมาอกี เมอืแยกประเทศเวยีดนาม ออกเป็นสองส่วน ไซง่่อนเป็นเมอืง
หลวงของเวยีดนามใต ้เมอืเวยีดนามเหนอืยดึไดจ้งึเปลยีนชอืเป็น นครโฮจมินิห ์ตามชอืผูนํ้าเวยีดมนิห ์คอื โฮจมินิห ์

 



 
 
 นําทา่นชม โบสถน์อรท์เทอดาม ใชเ้ป็นหอสวดมนตสํ์าหรับชาวเวยีดนามและชาวตา่งประเทศทเีป็นครสิตศ์าสนกิชน ทังน ีมี

ทังผูท้มีาทอ่งเทยีวหรอืไดเ้ดนิทางมาทํางานในเวยีดนามอกีดว้ย โบสถ ์ฯ ไดอ้อกแบบมาจากประเทศฝรังเศสและเรมิทําการ
ก่อสรา้งเมอืวันท ี7 เดอืนตุลาคม พ.ศ. 2420 แลว้เสร็จเมอืวันท ี11 เดอืนพ.ศ. 2423 เมษายน ความยาวของโบสถ ์133 
เมตร กวา้ง 35 เมตร และสงู 21 เมตร เฉพาะหอระฆังทังสองหอทอียูห่นา้โบสถนั์นตา่งสงูถงึ 57 เมตร คา่ใชจ้่ายในขณะนัน
เป็นเงนิฝรังทังหมด 2.5 ลา้น โบสถ ์ฯ แหง่นถีอืเป็นสถาปัตยกรรมตะวนัตกทสีวยงามยงิในนครโฮจมินิหอ์กีแหง่ 

 

 
 



 นําทา่นชม ไปรษณียก์ลาง ทยีังคงความงดงามตามสถาปัตยกรรมดังเดมิ ท่านสามารถสง่ไปรษณียก์ลับมายังประเทศไทย
เพอืเป็นของทลีะลกึได ้

 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัคาคารพเิศษ...เมนบูฟุเฟ่ตอ์าหารเวยีดนาม(10) 
 

 
 
 จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดเบน๋ถนั ซงึตังอยูใ่จกลางเมอืงโอจมินิห ์เป็นตลาดทมีขีนาดใหญแ่ละมอีายเุกอืบรอ้ยปี ทนีมีี

สนิคา้สารพัดชนดิทังสนิคา้พนืเมอืง สนิคา้นําเขา้ของทรีะลกึ อาหาร เครอืงดมื ตา่งๆ 
 
 ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเตนิเซนิเญติ 
17.35 นําทา่นเหนิฟ้ากลบัสูก่รงุเทพฯ โดยเทยีวบนิท ีVJ805 
19.05 ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

** หากทา่นทตีอ้งออกตวัภายใน (เครอืงบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีกุครงักอ่นทําการออกตวั
เนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ขอบพระคณุทกุทา่นทใีชบ้รกิาร ** 



อตัราคา่บรกิาร 

 
กาํหนดการเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่/ เด็ก 
พกัหอ้งละ2-3 ทา่น พกัเดยีวเพมิ ราคาทวัร ์

ไมร่วมตวัเครอืงบนิ 

21 – 24 พฤศจกิายน 2562 11,999 4,000 7,999 

28 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 11,999 4,000 7,999 

12 – 15 ธนัวาคม 2562 12,999 4,000 8,999 

19 – 22 ธนัวาคม 2562 12,999 4,000 8,999 

29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2563 
(วนัปีใหม)่ 15,999 4,500 11,999 

31 ธ.ค. – 03 ม.ค.2563 
(วนัปีใหม)่ 14,999 4,500 10,999 

01 – 04 มกราคม 2563 9,999 4,000 6,999 

09 – 12 มกราคม 2563 11,999 4,000 7,999 

16 – 19 มกราคม 2563 11,999 4,000 7,999 

06 – 09 กมุภาพนัธ ์2563 
(วนัมาฆบชูา) 12,999 4,000 8,999 

07 – 10 กมุภาพนัธ ์2563 
(วนัมาฆบชูา) 13,999 4,000 9,999 

08 – 11 กมุภาพนัธ ์2563 
(วนัมาฆบชูา) 13,999 4,000 9,999 

13 – 16 กมุภาพนัธ ์2563 11,999 4,000 7,999 

20 – 23 กมุภาพนัธ ์2563 11,999 4,000 7,999 

27 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2563 11,999 4,000 7,999 

05 – 08 มนีาคม 2563 11,999 4,000 7,999 

12 – 15 มนีาคม 2563 11,999 4,000 7,999 

19 – 22 มนีาคม 2563 11,999 4,000 7,999 



26 – 29 มนีาคม 2563 11,999 4,000 7,999 

 
** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 4,900 บาท** 

คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถนิ 
และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 

 
การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจาํนวน 15 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ

ในการเลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงราคา 
กรณุาชําระมดัจาํ ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการคนืมดัจาํทงัหมดเนอืงจาก
ทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ตวัเครอืงบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทเีรยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํีามนัทยีงัมไิดชํ้าระ คา่ทวัรส์ว่นที

เหลอื กรณุาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
หมายเหต ุ: ตวัเมอืออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนอืงจากเงอืนไขของสายการบนิ 

 
อตัราคา่บรกิารนรีวม 
 คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทมี ี
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และนําเทยีวตามรายการ 
 คา่ทพัีกตามทรีะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
 คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมอืทรีะบใุนรายการ    
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง   
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทรีะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี 
มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนอืรายการ(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถนิ และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  
คา่ภาษมีลูคา่เพมิ 7% และภาษหีกั ณ ทจีา่ย 3% 
 
เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิมดัจาํเป็นเงนิจาํนวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพอืสํารองทนัีง  
2. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทเีหลอืทังหมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซี
ไม่ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้อืว่านักท่องเทยีวสละ
สทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์นๆ 
3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังน ีวันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทรัีฐบาลประกาศในปีนันๆถอื
วา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 
 
เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลอืนการเดนิทาง นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซ(ีผูม้ชีอืในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืแจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซ ี(ผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืทําเรอืงขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบ
อํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทตีอ้งการใหนํ้าเงนิ
เขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงัน ี
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่นนั ไมเ่ชน่นนัทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจาํไมว่า่ดว้ย
กรณีใดๆทงัสนิ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ําการจา่ยคา่ตวัไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ี

ถว้นกอ่นการจองทวัรท์กุครงั เพอืประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 



2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทชีําระแลว้ทังหมด 
2.4 ทังนีทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทไีดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทชีําระแลว้เนืองในการเตรยีมการจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กท่องเทยีว

เชน่ การสํารองทนัีงตวัเครอืงบนิ การจองทพัีกฯลฯ 
3 การเดนิทางทตีอ้งการันตมัีดจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ 

หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทังหมด   
4 การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังน ีวันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 

9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขตัฤกษ์ทรัีฐบาลประกาศในปี
นันๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทยีวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 
 
เงอืนไขและขอ้กําหนดอนืๆ 
1. ทัวรน์สํีาหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 
2. ทัวรน์เีป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมด หรอืถกูปฏเิสธการ
เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธใินการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีนักท่องเทียวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักท่องเทียวหรือเอเจนซทีราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศทีไม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการ
เดนิทางสําหรับประเทศทมีวีซีา่  แตห่ากทางนักท่องเทยีวทุกทา่นยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิจากการทมีนัีกท่องเทยีวร่วมเดนิทางนอ้ย
กวา่ททีางบรษัิทกําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีจีะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คํานําหนา้ชอื เลขทหีนังสอืเดนิทาง
และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตัวเครอืงบนิ ในกรณีทนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซมีไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระ
เงนิมัดจํา 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพอืใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ
เวลา ณ วนัทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทังนบีรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเทยีวสว่นใหญเ่ป็นสําคญั 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทเีพมิขนึของนักทอ่งเทยีวทมีไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ 
ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้ 
7. อตัราคา่บรกิารนคํีานวณจากอตัราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัททีางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพมิขนึ ในกรณีทีมีการเปลยีนแปลงอัตราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัวเครืองบนิ ค่าภาษีเชอืเพลงิ ค่า
ประกนัภยัสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิ ฯลฯ  
8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
3. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตวัขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ และรวมกนัทกุชนิไม่
เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซงึมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน ถา้สงิของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทกํีาหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก
เจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  
4. สงิของทมีลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที
โหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  
5. IATA ไดก้ําหนดมาตรการเกยีวกบัการนําแบตเตอรสีํารองขนึไปบนเครอืงบนิดงันแีบตเตอรสํีารองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิ
ตวัถอืขนึเครอืงบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณทจํีากดั ไดแ้ก ่
3.1 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจไุฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000mAhหรอืนอ้ยกวา่ 100Whสามารถนําขนึเครอืงไดไ้มม่กีารจํากดัจํานวน  
3.2 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000mAhหรอื 100-160Whสามารถนําขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 
3.3 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000mAhหรอื 160Whหา้มนําขนึเครอืงในทกุกรณี 
4. หา้มนําแบตเตอรสํีารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครอืงในทกุกรณี 
 

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


