
 

 

 

 

 



วนัแรก กรุงเทพฯ - ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ- ทา่อากาศยานเลยีงเคอืง - เมอืงดาลดั - น า้ตกดาตนัลา - น ัง่
รถราง ROLLER COASTER - น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า - วดัต ัก๊ลมั - ชอ้ปป้ิงตลาดกลางคนื (-/L/D) 

08.30  พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิชัน้ 4 เคาน์เตอรส์ายการบนิ VIETJET AIR สายการบนิประจ าชาตขิอง
เวยีดนาม โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
11.20  น าท่านเหนิฟ้าสู ่เมอืงดาลดั ประเทศเวยีดนามโดยเทีย่วบนิ VZ940  (ไมม่อีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบน

เครือ่ง แตม่จี าหนา่ย) 
13.05  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน LIEN KHUONG เมอืงดาลัดประเทศเวยีดนาม หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

เมอืงดาลัทเป็นเมอืงทีแ่สนโรแมนตกิ ซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็น หุบเขาแห่งความรัก สัมผัสบรรยากาศทีแ่สนโรแมนตกิ โอบ
ลอ้มไปดว้ยขนุเขา แมกไมน้านาพันธ ์และทะเลสาบ ดว้ยเนนิเขาเขยีวขจสีลบัซบัซอ้น ทะเลสาบในสายหมอกบางๆ
และป่าสนอนัหอมกรุน่ดาลัทไดช้ือ่วา่เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีโ่รแมนตกิทีส่ดุในเวยีดนาม มอีณุหภมูติลอดทัง้ปี 15-25 
องศา 

 เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัคาคาร 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


น าท่านเดนิทางสู่ น า้ตก DATANLA ซึง่เป็นน ้าตกที่ขนาดไม่ใหญ่มาก แต่สวยงาม ท่านสามารถเก็บภาพ
ประทับใจไดห้ลายมุมภายในบรเิวณน ้าตก มรีา้นคา้กาแฟเล็ก ใหท้่านไดน่ั้งชลิๆจบิกาแฟ พักผ่อนชมบรรยากาศ
ธรรมชาตโิดยรอบ และพเิศษสดุทุกท่านจะได ้น ัง่รถราง ROLLER COASTER ลงไปชมน ้าตก ผ่านหุบเขา และ
ป่าไมเ่ขยีวขจ ีทา่นจะไดรั้บประสบการณ์แปลกใหมท่ีไ่มค่วรพลาด รถรางสามารถน่ังได ้1-2 ทา่น ตอ่คัน 

 
จากนัน้น าทา่น น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า ชมววิเมอืงดาลัทจากทีส่งูขึน้ไปเพือ่เขา้ชม วดัต ัก๊ลมั วัดพทุธในนกิายเซน แบบ
ญีปุ่่ น ตัง้อยู่บนเทือกเขาเฟืองฮว่าง ภายในวัดมสี ิง่ก่อสรา้งที่สวยงาม สะอาด เป็นระเบยีบ ทัศนียภาพโดยรอบ 
ลอ้มรอบไปดว้ยดอกไมท้ีผ่ลดิอกบานสะพร่ัง นับไดว้่าเป็นวหิารทีน่ยิมและงดงามทีส่ดุในเมอืงดาลัด ดา้นหลังของ
วัดยงัม ีศาลาพระแกว้มรกต องคจ์ าลองทีม่าจากประเทศไทยมาประดษิฐาน ณ วัดแหง่นี้ 

 



เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
หลังจากรับประทานอาหารน าท่านเดนิเล่นตลาดกลางคนื NIGHT MARKET เมอืงดาลัด ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้
พืน้เมอืง ของทีร่ะลกึ และชมิอาหารพืน้เมอืงตามอธัยาศัย 

พกัที ่ LA SAPINETTE / VIETSOVPRETO / RIVER PRINCE HOTEL * หรอืระดบัเทยีบเทา่* 
วนัทีส่อง เมอืงดาลดั - สวนดอกไฮเดรนเยยี - สวนดอกไมเ้มอืงหนาวดาลดั - พระราชวงัฤดูรอ้น - บา้นเพีย้น - 

สถานรีถไฟเกา่ - วดัหลงิเฝือก - โบสถร์ปูไก ่(B/L/D) 
เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ สวนดอกไฮเดรนเยยี เป็นสวนดอกไมท้ี่มดีอกไฮเดรนเยยีสสีันสวยสดใสเบ่งบานสะพร่ังไปทั่ว

สวน และเป็นอกีหนึง่สญัญาลักษณ์ของเมอืงดาลัดทีด่งึดดูนักทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืนเมอืงแห่งนี้ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิ
กบัการเก็บภาพความสวยงามนีไ่วเ้ป็นทีร่ะลกึอยา่งเต็มอิม่ 

 
น าท่านเทีย่วชม DALAT FLOWER GRADENS หรอื สวนดอกไมเ้มอืงหนาว ดาลัดไดรั้บการขนานนามใหเ้ป็น
เมอืงแห่งดอกไม ้ทีน่ี่จงึมดีอกไมบ้านสะพร่ังไปทั่วเมอืงตลอดทัง้ปี และหากตอ้งการทีจ่ะเห็นพรรณไมข้องดาลัดก็
จะตอ้งไป สวนดอกไมเ้มอืงหนาว ทีไ่ดท้ าการรวบรวมไวอ้ยา่งมากมายทัง้ไมด้อก ไมป้ระดับ ไมต้น้ และกลว้ยไม ้ทีม่ี
มากมาย 

 



จากนัน้เดนิทางสู ่พระราชวงัฤดรูอ้น ของจักรพรรดเิบา๋ได ่ซึง่เป็นจักรพรรดอิงคส์ดุทา้ยของเวยีดนาม ซึง่สถานที่
แห่งนี้เป็นพระราชวังสุดทา้ย ทีส่รา้งขึน้ในสมัยเลอืงอ านาจของฝร่ังเศส กอ่นทีจ่ะเกดิสงครามเวยีดนาม จงึท าให ้
จักรพรรดเิบา๋ได่ตอ้งยา้ยไปอยูท่ีฝ่ร่ังเศส แลว้ไมก่ลับมาเหยยีบแผ่นดนิบา้นเกดิอกีเลย ภายในจะบังคับใหส้วมถุง
ผา้คลมุรองเทา้ แต่ไมต่อ้งถอดรองเทา้ เพือ่เดนิชมภายในอาคาร ทางออกของพระราชวังนี้ มรีา้นขายของฝากให ้
ทา่นไดเ้ลอืกซือ้ตดิไมต่ดิมอืกลับบา้น ในราคาทีส่ามารถตอ่ได ้และจา่ยเป็นเงนิบาทไดด้ว้ย 

 
  น าท่านเดนิทางชม CRAZY HOUSE บา้นหนา้ตาแปลกประหลาด โดยศลิปินชาวเวยีดนาม ซึง่มชี ือ่เสยีงโด่งดัง 

ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการถา่ยรปู และเดนิตามทางจากบนัไดดา้นลา่ง จนขึน้ไปบนหลังคาไดเ้ลย ภายดา้นใน มี
เกสเฮา้สเ์ล็กๆไมก่ีห่อ้ง สว่นใหญจ่ะเป็นชาวต่างชาต ิทีน่ยิมมาพักอาศัยอยู ่และยังมรีา้นกาแฟ เบเกอรี ่ใหท้่านได ้
น่ังพัก ดืม่กาแฟอกีดว้ย 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 หลังรับประทานอาหาร น าท่านเดนิทางสู่ สถานรีถไฟเก่า แห่งเมอืงดาลัด สถานีรถไฟนี้ปัจจุบันเป็นแค่สถานที่

ทอ่งเทีย่วไมไ่ดใ้ชง้านจรงิแลว้ ตัวอาคารถกูออกแบบ สถาปัตยกรรมยคุโคโลเนยีลส สไตลก์ ึง่ฝร่ังเศส ถกูสรา้งขึน้มา
ในชว่งในชว่งปี คศ. 1932 ปัจจุบันชาวเวยีดนามชอบมาใชส้ถานทีน่ี้ในการถ่ายรูปพรเีวดดิง้ เพราะบรเิวณภายใน
สามารถถา่ยรปูไดห้ลายจดุทีส่วยงาม 

 



จากนัน้น าทา่นชม วดัหลงิเฝือก หรอื เจดยี ์Long Phoc Lat ภายในอาคารมหีอ้งโถงกวา้งใหญม่ ี2 แถว ใชอ้ปุกรณ์
การสรา้งส่วนใหญ่เป็นหินโมเสค ดา้นบนเป็นรูปแกะสลักที่มีประวัติของShakyamuniและประวัติของ Lotus 
Sutras บริเวณวัด มีจุดเด่นมากๆอีก1จุดคือ มังกรที่มีขนาดยาว 49 ม. ตัวมังกรนี้ถูกสรา้งขึ้นจากขวด
เบยีร ์12,000 ขวด และปากมงักรมพีระพทุธรปูMaitreya ประดษิฐานอยู ่บรเิวณดา้นหนา้วัดจะมหีอสงูเจ็ดชัน้สงู 37 
เมตรซึง่ถอืว่าเป็นหอระฆังทีส่งูทีส่ดุในเวยีดนาม ตัวระฆังมคีวามสงู 4.3 เมตร กวา้ง 2.33m ซึง่ถอืว่าเป็นระฆังที่
หนักทีส่ดุในเวยีดนาม ก็น ้าหนักโดนรวม 8,500kg  นอกจากนี้ยังมอีัญมณีเครือ่งลายครามโบราณและเฟอรน์เิจอร์
ตา่งๆ ถอืเป็นสถาปัตยกรรมโมเสดทีพ่เิศษมากของเมอืงดาลัด 

 
 จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรูปที ่โบสถร์ูปไก ่เป็นโบสถค์รสิตท์ีม่ลีักษณะภายนอกเป็นรูปเหมอืนไก ่นักท่องเทีย่วชาว

ไทย จงึเรือ่กตอ่ๆกนัมา ทา่นสามารถเขา้ไปถา่ยภายในอาคารได ้กรณีทีไ่มม่กีารประกอบพธิอียู ่ 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร   
พกัที ่ LA SAPINETTE / VIETSOVPRETO / RIVER PRINCE HOTEL * หรอืระดบัเทยีบเทา่* 
วนัทีส่าม เมอืงดาลดั - ฟารม์เลีย้งชะมด – สนามบนิเลยีงเคอืง - ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- กรงุเทพฯ (B/-/-) 
เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 จากนัน้น าท่านชม ฟารม์เลีย้งชะมด ท่านจะไดพ้บกับชะมดตัวเป็นๆ หลากสายพันธุ ์ชมเมล็ดกาแฟ วธิกีารผลติ 

และขัน้ตอนการชงกาแฟชะมด ใหท้่านไดซ้ือ้กาแฟสด และน่ังชมิท่ามกลางบรรยากาศทีโ่อบลอ้มไปดว้ยธรรมชาต ิ
ทา่นยงัสามารถใหอ้าหาร และถา่ยรปูกบัชะมดไดอ้กีดว้ย  

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


 
 

 
**สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูส่นามบนิ เพือ่เดนิทางกลบัประเทศไทย** 

13.35  น าท่านเขา้สู ่สนามบนิ LIEN KHUONG เมอืงดาลัด กลับสู่กรุงเทพฯ เทีย่วบนิที ่VZ941 (ไมม่อีาหารและ
เครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง แตม่จี าหนา่ย) 

15.20 ถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 
 

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

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋
เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 



อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่
หอ้งละ  
2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายตุ า่กวา่11ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายตุ า่กวา่11ปี) 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

ราคาไม่
รวมต ัว๋ 

01 – 03 ธนัวาคม 2561 9,999 9,999 9,999 2,500 6,999 

05 – 07 ธนัวาคม 2561 10,999 10,999 10,999 2,500 7,599 

07 – 09 ธนัวาคม 2561 10,999 10,999 10,999 2,500 7,599 

08 – 10 ธนัวาคม 2561 11,999 11,999 11,999 2,500 7,999 

12 – 14 ธนัวาคม 2561 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599 

14 – 16 ธนัวาคม 2561 9,999 9,999 9,999 2,500 6,999 

15 – 17 ธนัวาคม 2561 9,999 9,999 9,999 2,500 6,999 

19 – 21 ธนัวาคม 2561 9,999 9,999 9,999 2,500 6,999 

21 – 23 ธนัวาคม 2561 10,999 10,999 10,999 2,500 7,599 

22 – 24 ธนัวาคม 2561 9,999 9,999 9,999 2,500 6,999 

26 – 28 ธนัวาคม 2561 9,999 9,999 9,999 2,500 6,999 

28 - 30 ธนัวาคม 2561 12,999 12,999 12,999 3,500 8,599 

29 – 31 ธนัวาคม 2561 13,999 13,999 13,999 3,500 8,599 

04 – 06 มกราคม 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599 

05 – 07 มกราคม 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599 

09 – 11 มกราคม 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599 

11 – 13 มกราคม 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599 

12 – 14 มกราคม 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599 

16 – 18 มกราคม 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599 

18 – 20 มกราคม 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599 

19 – 21 มกราคม 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599 

23 – 25 มกราคม 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599 

25 – 27 มกราคม 2562 9,999 9,999 9,999 2,500 6,999 

26 – 28 มกราคม 2562 9,999 9,999 9,999 2,500 6,999 

30 ม.ค. – 01 ก.พ. 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599 

15 – 17 กมุภาพนัธ ์2562 9,999 9,999 9,999 2,500 6,999 

16 – 18 กมุภาพนัธ ์2562 9,999 9,999 9,999 2,500 6,999 

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

22 – 24 กมุภาพนัธ ์2562 9,999 9,999 9,999 2,500 6,999 

23 – 25 กมุภาพนัธ ์2562 9,999 9,999 9,999 2,500 6,999 

27 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599 

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



02 – 04 มนีาคม 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599 

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

08 – 10 มนีาคม 2562 9,999 9,999 9,999 2,500 6,999 

09 - 11 มนีาคม 2562 9,999 9,999 9,999 2,500 6,999 

13 – 15 มนีาคม 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599 

15 – 17 มนีาคม 2562 9,999 9,999 9,999 2,500 6,999 

16 – 18 มนีาคม 2562 9,999 9,999 9,999 2,500 6,999 

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

22  - 24 มนีาคม 2562 9,999 9,999 9,999 2,500 6,999 

23 – 25 มนีาคม 2562 9,999 9,999 9,999 2,500 6,999 

27 – 29 มนีาคม 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599 

 
** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี3,900 บาท** 

**คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 
และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,200 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น** 

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่
ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะว่าทางบรษิทัไดท้ าการจ่ายคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอ่าน
ขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 



กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด 
เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิด้

ช าระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาช าระ 30 วนักอ่นการเดนิทาง 
หมายเหต ุ: ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    
 คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต 
คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการ
ใชบ้รกิาร) 
คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,200 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน กรณีนักท่องเทีย่ว
หรอืเอเจนซีไ่มช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่่ากรณีใดๆใหถ้อื
วา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 
 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิ
การจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 



2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื 
โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุด
บญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้

2.1.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมดทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิ

จากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การ
จองทีพ่ักฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับ
สายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 
 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่น
การเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื
เดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิท
พรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นีบ้รษัิทจะค านงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่
เป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษี
เชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  
8. มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ และรวมกัน

ทุกชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจได ้
อยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนด
จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของที่มลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใส่

กระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากดั ไดแ้ก ่
3.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มม่กีารจ ากัด

จ านวน  
3.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 
3.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทกุกรณี 
4. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 

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


