
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 11709 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทกุคร้ังทีส่อบถาม) 
 

 
 
 



 
05.00  พรอ้มกนัที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 3 ประตู 2 เคาน์เตอร ์1-3 สาย

การบนิแอรเ์อเชยีเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

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

07.55   เหนิฟ้าสู ่เมอืงโฮจมินิท ์ประเทศเวยีดนาม โดยเทีย่วบนิ FD650  
09.15  เดนิทางถงึ สนามบนิTAN SON NHAT นครโฮจมินิทป์ระเทศเวยีดนาม หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้

สู ่เมอืงโฮจมินิหซ์ติ ี ้เดมิชือ่ ไซง่อ่น ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของเวยีดนามใต ้เป็นเมอืงท่าทีใ่หญ่ทีส่ดุ
ของเวยีดนาม มแีมน่ ้าไซง่่อนไหลผ่านยาว 80 ก.ม. เป็นเมอืงเศรษฐกจิ เจรญิรุดหนา้กว่าเมอืงอืน่ๆ ใน
ประเทศเวยีดนาม 
น าท่านสู ่โบสถน์อรท์เทอดาม ใชเ้ป็นหอสวดมนตส์ าหรับชาวเวยีดนามและชาวต่างประเทศทีเ่ป็น
ครสิตศ์าสนกิชน ทัง้นี ้มทีัง้ผูท้ีม่าทอ่งเทีย่วหรอืไดเ้ดนิทางมาท างานในเวยีดนามอกีดว้ย โบสถ ์ฯ ได ้
ออกแบบมาจากประเทศฝร่ังเศสและเริม่ท าการกอ่สรา้งเมือ่วนัที ่7 เดอืนตลุาคม พ.ศ. 2420 แลว้เสร็จ
เมือ่วันที ่11 เดอืนพ.ศ. 2423 เมษายน ความยาวของโบสถ ์133 เมตร กวา้ง 35 เมตร และสูง 21 
เมตร เฉพาะหอระฆงัทัง้สองหอทีอ่ยูห่นา้โบสถนั์น้ตา่งสงูถงึ 57 เมตร คา่ใชจ้า่ยในขณะนัน้เป็นเงนิฝร่ัง
ทัง้หมด 2.5 ลา้น โบสถ ์ฯ แหง่นีถ้อืเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกทีส่วยงามยิง่ในนครโฮจมินิหอ์กีแหง่  

 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิไซง่อน – เมอืงโฮจมินิห ์ – โบสถน์อรท์เทอดาม – 

ไปรษณียก์ลาง – เมอืงมยุเน ่(-/L/D) 

http://bit.ly/2NMk5YE


น าทา่นชม ไปรษณียก์ลาง ทีย่งัคงความงดงามตามสถาปัตยกรรมดัง้เดมิ ทา่นสามารถสง่ไปรษณียก์ลบัมา
ยงัประเทศไทยเพือ่เป็นของทีล่ะลกึได ้

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พเิศษ เมนบูฟุเฟ่ต ์สไตลเ์วยีดนาม) 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมยุเน ่มรีะยะทางประมาณ 230 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง)
ตัง้อยูช่ายฝ่ังทะเลของจังหวัดบิญ่ถ่วน BINH THUAN ในภมูภิาคใต ้ของประเทศเวยีดนาม เป็นเมอืง
ตากอากาศชายทะเลในจังหวัดบิญ่ถ่วนทางภาคตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศเวยีดนาม ตัง้อยูใ่กลก้ับ
ฟานเทีย้ต เมอืงหลักของจังหวัด 

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

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู ่ทะเลทรายขาว กองภูเขาทรายสขีาวสุดขอบฟ้าเหมอืนทะเลทราย ซาฮารา ให ้

ทา่นไดอ้สิระกบัการถา่ยรปูหรอืเลอืกใชบ้รกิารกจิกรรม 
ราคานีไ้ม่รวมค่ากจิกรรมต่างๆ อาทเิช่น รถจิบ๊ชมววิบนยอดภูเขาทะเลทราย รถ 1 คนั
สามารถน ัง่ได ้4-5 ทา่น ราคาประมาณ 1,200/คนั  

 จากนัน้น าทา่นชม ทะเลทรายแดง ทีเ่กดิจากการรวมตัวของทรายสแีดงจากสนมิเหล็กจนเป็นบรเิวณ
กวา้ง ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการถา่ยรปู  

 

วนัทีส่อง เมอืงมยุเน ่– ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง – ล าธารนางฟ้า – เมอืงดาลดั – ดาลดั 

ไนทม์ารเ์ก็ต (B/L/D) 



 น าท่านเดนิทางสู ่ล าธารนางฟ้า หรอืภาษาอักฤษเรยีกว่า FAIRY STREAM มลีักษณะคลา้ยแพะ
เมอืงผหีรอืเสาหนินานอ้ยของเมอืงไทย แต่แปลกตรงทีม่ลี าธารระหว่างกลาง ใหท้่านไดถ้อดรองเทา้
เดนิลยุอยา่งสนุกสนาน แถมไดช้มววิสวยๆสองขา้งทาง  

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พเิศษเมน ูซฟีู๊ ด) 

จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงดาลดั มรีะยะทางประมาณ 300 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4 ชัว่โมง 30 นาท)ี เมอืงดาลัทเป็นเมอืงทีแ่สนโรแมนตกิ ซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็น หุบเขาแห่งความ
รัก สัมผัสบรรยากาศทีแ่สนโรแมนตกิ โอบลอ้มไปดว้ยขนุเขา แมกไมน้านาพันธ ์และทะเลสาบ ดว้ย
เนนิเขาเขยีวขจสีลับซบัซอ้น ทะเลสาบในสายหมอกบางๆและป่าสนอันหอมกรุ่นดาลัทไดช้ือ่ว่าเป็น
แหลง่ทอ่งเทีย่วทีโ่รแมนตกิทีส่ดุในเวยีดนาม มอีณุหภมูติลอดทัง้ปี 15-25 องศา 

 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

หลังจากรับประทานอาหารน าทา่นเดนิเลน่ตลาด ดาลดั ไนทม์ารเ์ก็ต กลางคนื เมอืงดาลัด ใหท้า่นไดเ้ลอืก
ซือ้สนิคา้พืน้เมอืง ของทีร่ะลกึ และชมิอาหารพืน้เมอืงตามอธัยาศัย 

พกัที ่ LA SAPINETTE / VIETSOVPRETO ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านชม วดัหลงิเฝือก หรอื เจดยี ์Long Phoc Lat ภายในอาคารมหีอ้งโถงกวา้งใหญ่ม ี
2 แถว ใชอุ้ปกรณ์การสรา้งส่วนใหญ่เป็นหินโมเสค ดา้นบนเป็นรูปแกะสลักที่มีประวัติของ 
Shakyamuniและประวัตขิอง Lotus Sutras บรเิวณวัด มจีุดเด่นมากๆอกี1จุดคอื มังกรทีม่ขีนาดยาว 
49 ม. ตัวมังกรนี้ถูกสรา้งขึน้จากขวดเบียร์ 12,000 ขวด และปากมังกรมีพระพุทธรูป Maitreya 
ประดษิฐานอยู่ บรเิวณดา้นหนา้วัดจะมหีอสูงเจ็ดชัน้สูง 37 เมตรซึง่ถือว่าเป็นหอระฆังทีสู่งทีสุ่ดใน

วนัทีส่าม  เมอืงดาลดั – วดัหลงิเฝือก – บา้นเพีย้น – น า้ตกดาตนัลา – วดัต ัก๊ลมั – สวนดอกไม้

เมอืงหนาว (B/L/D) 

 



เวยีดนาม ตัวระฆงัมคีวามสงู 4.3 เมตร กวา้ง 2.33 เมตร ซึง่ถอืว่าเป็นระฆังทีห่นักทีส่ดุในเวยีดนาม ก็
น ้าหนักโดนรวม         8,500 กโิล นอกจากนีย้งัมอีญัมณีเครือ่งลายครามโบราณและเฟอรน์เิจอรต์า่งๆ 
ถอืเป็นสถาปัตยกรรมโมเสดทีพ่เิศษมากของเมอืงดาลัด 

 
น าท่านเดนิทางชม บา้นเพีย้น หรอื CRAZY HOUSE บา้นหนา้ตาแปลกประหลาด โดยศลิปินชาว
เวยีดนาม ซึง่มชี ือ่เสยีงโด่งดัง ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการถ่ายรูป และผจญภัยภายในเพือ่หาทาง
ออก ระหวา่งทางนัน้ทา่นจะไดพ้บศลิปะรปูรา่งหนา้ตาแปลก ๆ นอกจากนีย้งัมทีางเดนิสูห่ลังคาของตัว
บา้นเพือ่ชมววิระยะไกลของเมอืงดาลัททีส่วยงามและโรแมนตกิ 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดนิทางสู ่น า้ตกดาตนัลา หรอื DATANLA WATER FALL ซึง่เป็นน ้าตกทีข่นาดไมใ่หญ่
มาก แต่มคีวามสวยงามมาก ท่านสามารถเดนิเทีย่วชมบรเิวณน ้าตก ซึง่มขีนาด 2 ชัน้ และพเิศษทุก
ทา่นจะไดน่ั้ง รถราง หรอื ROLLER COASTER ลงไปชมน ้าตก ทา่นจะไดรั้บประสบการณ์แปลกใหมท่ี่
ไม่ควรพลาด เพลดิเพลนิกับธรรมชาต ิ2 ขา้งทางระหว่างทีท่่านบังคับรถรางลงไปดา้นล่างเพือ่ชม
น ้าตก ทา่นจะพบกบัน ้าตกดาตันลา 



 
จากนัน้น าท่าน น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า ชมววิเมอืงดาลัทจากทีส่งูขึน้ไปเพือ่เขา้ชม วดัต ัก๊ลมั วัดพุทธใน
นกิายเซน แบบญี่ปุ่ น ตัง้อยู่บนเทอืกเขาเฟืองฮว่าง ภายในวัดมสี ิง่ก่อสรา้งที่สวยงาม สะอาด เป็น
ระเบยีบ ทัศนียภาพโดยรอบ ลอ้มรอบไปดว้ยดอกไมท้ีผ่ลดิอกบานสะพร่ัง นับไดว้่าเป็นวหิารทีน่ยิม
และงดงามทีส่ดุในเมอืงดาลัด ดา้นหลังของวัดยงัม ีศาลาทีป่ระดษิฐานพระแกว้มรกตทีส่วยงาม 

 
น าท่านเทีย่วชม สวนดอกไมเ้มอืงหนาว หรอื DALAT FLOWER GRADENS ดาลัดไดรั้บการขนาน
นามใหเ้ป็นเมอืงแห่งดอกไม ้ทีน่ี่จงึมดีอกไมบ้านสะพร่ังไปทั่วเมอืงตลอดทัง้ปี และหากตอ้งการทีจ่ะ
เห็นพรรณไมข้องดาลัดก็จะตอ้งไป สวนดอกไมเ้มอืงหนาว ทีไ่ดท้ าการรวบรวมไวอ้ยา่งมากมายทัง้ไม ้
ดอก ไมป้ระดับ ไมต้น้ และกลว้ยไม ้ทีม่มีากมาย 



 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่ LA SAPINETTE / VIETSOVPRETO ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางกลับสู่ เมือ่งโฮจมินิห ์ มรีะยะทางประมาณ 300 กโิลเมตร ใชเ้วลา
เดนิทางราวๆ 6 ชัว่โมงครึง่  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดเบน๋ถ ัน่ ซึง่ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงโอจมินิห ์เป็นตลาดทีม่ขีนาดใหญ่และ

มอีายเุกอืบรอ้ยปี ทีน่ีม้สีนิคา้สารพัดชนดิทัง้สนิคา้พืน้เมอืง สนิคา้น าเขา้ของทีร่ะลกึ อาหาร เครือ่งดืม่ 
ตา่ง ๆ และสนิคา้ก็อบแบรนดย์อดฮติทีค่นไทยนยิมอยา่งมาก  

เย็น บรกิารอาหารเย็น ขนมปงัฝร ัง่เศสสไตลเ์วยีดนาม 
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน TAN SON NHAT 
21.35  น าทา่นเหนิฟ้ากลับสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่FD659   
23.10   ถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 
 

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

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ 
ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์  

หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
ทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 
 
 
 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงดาลทั – เมือ่งโฮจมินิห ์– ตลาดเบ๋นถ ัน่ – ทา่อากาศยาน TAN SON NHAT –     
ทา่อากาศยานดอนเมอืง – กรงุเทพ ฯ (B/L/D) 

 



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 

16 – 19 กมุภาพนัธ ์2562 13,999 13,999 13,999 3,500 9,999 

21 – 24 กมุภาพนัธ ์2562 12,999 12,999 12,999 3,500 8,999 

22 – 25 กมุภาพนัธ ์2562 12,999 12,999 12,999 3,500 8,999 

28 ก.พ. – 03 ม.ีค. 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 8,999 

02 – 05 มนีาคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,500 7,999 

07 – 10 มนีาคม 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 8,999 

08 – 11 มนีาคม 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 8,999 

15 – 18 มนีาคม 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 8,999 

22 – 25 มนีาคม 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 8,999 

28 – 31 มนีาคม 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 8,999 

29 ม.ีค. – 01 เม.ย. 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 8,999 

05 – 08 เมษายน 2562 13,999 13,999 13,999 3,500 9,999 

06 – 09 เมษายน 2562 13,999 13,999 13,999 3,500 9,999 

11 – 14 เมษายน 2562 16,999 16,999 16,999 4,000 12,999 

12 – 15 เมษายน 2562 16,999 16,999 16,999 4,000 12,999 

13 – 16 เมษายน 2562 16,999 16,999 16,999 4,000 12,999 

19 – 22 เมษายน 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 8,999 

03 – 06 พฤษภาคม 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 8,999 

10 – 13 พฤษภาคม 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 8,999 

17 – 20 พฤษภาคม 2562 13,999 13,999 13,999 3,500 9,999 

24 – 27 พฤษภาคม 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 8,999 

07 – 10 มถินุายน 2562 10,999 10,999 10,999 3,500 7,999 

21 – 24 มถินุายน 2562 11,999 11,999 11,999 3,500 7,999 

28 ม.ิย. – 01 ก.ค. 2562 11,999 11,999 11,999 3,500 7,999 

 
** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี3,900 บาท** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 
และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,000 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 ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
มดัจ าท ัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาช าระ 30 วนักอ่นการเดนิทาง 
หมายเหต ุ: ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  
 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    
 คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล 
ค่าอนิเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มนิิบาร์ในหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิม่นอกเหนือรายการ(กรุณา
สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,000บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 
กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่มช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่าน
ถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 
 
 



เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอื
เอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิท
อย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิ
การจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนทีบ่รษัิทอย่างใด
อย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการ
มอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ให ้
ครบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

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 าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน า
เทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื 
Extra Flight กบัสายการบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอื
คา่บรกิารทัง้หมด   

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 
 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่่าบางสว่น

หรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิค่าบรกิารไม่ว่า
บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น 
โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับ
ประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทาง
นักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่าง
บรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค า
น าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอ
เจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้ง
กบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะค านงึถงึ
ความปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การ
ปฏวิัต ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอื
การบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่น
เงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลี่ยนแปลง
เทีย่วบนิ ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้
แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

 
 
 



ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกนิ 100 

มลิลลิติรต่อช ิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิด
สนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 
1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ
ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้แบตเตอรี่
ส ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากดั ไดแ้ก ่

3.1  แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งได ้
ไมม่กีารจ ากดัจ านวน  

3.2  แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งได ้
ไมเ่กนิคนละ 2 กอ้น 

3.3  แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทกุกรณี 
4.  หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 
 

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


