
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัแรก กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– ท่าอากาศยาน LIEN KHUONG – เมืองดาลัด   
น ้าตก DATANLA – นัง่รถราง ROLLER COASTER – นัง่กระเชา้ไฟฟ้า – วดัตัก๊ลมั – ชอ้ปป้ิง
ตลาดกลางคืน 

07.30 น. พรอ้มกันท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน VIETJET AIR สายการบิน
ประจ าชาติของเวียดนาม โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ
สะดวกในการเช็คอิน 

10.20 น.  น าท่านเหินฟ้าสู่ เมืองดาลดั ประเทศเวยีดนามโดยเท่ียวบิน VZ940  
  (ไม่มีอาหารและเครื่องด่ืมบริการบนเครื่อง แตมี่จ  าหน่าย) 
12.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน LIEN KHUONG เมืองดาลดัประเทศเวยีดนาม หลงัผ่านพิธีการตรวจ

คนเขา้เมือง เมืองดาลัทเป็นเมืองท่ีแสนโรแมนติก ซึ่งไดช้ื่อว่าเป็น หุบเขาแห่งความรัก สัมผัส
บรรยากาศท่ีแสนโรแมนติก โอบลอ้มไปดว้ยขนุเขา แมกไมน้านาพนัธ์ และทะเลสาบ ดว้ยเนิน
เขาเขยีวขจีสลับซับซอ้น ทะเลสาบในสายหมอกบางๆและป่าสนอันหอมกรุ่นดาลทัไดช้ื่อว่าเป็น
แหล่งท่องเท่ียวท่ีโรแมนติกท่ีสุดในเวยีดนาม มีอุณหภูมิตลอดทั้งปี 15-25 องศา 

 เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัคาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ น ้าตก DATANLA ซึ่งเป็นน ้าตกท่ีขนาดไม่ใหญ่มาก แต่สวยงาม ท่านสามารถ
เก็บภาพประทับใจไดห้ลายมุมภายในบริเวณน ้าตก มีรา้นคา้กาแฟเล็ก ใหท่้านไดนั้ง่ชิลๆจิบ
กาแฟ พกัผ่อนชมบรรยากาศธรรมชาติโดยรอบ และพิเศษสุดทุกท่านจะได ้นัง่รถราง ROLLER 
COASTER ลงไปชมน ้าตก ผ่านหุบเขา และป่าไม่เขยีวขจ ี ท่านจะไดร้บัประสบการณ์แปลกใหม่ท่ี
ไม่ควรพลาด รถรางสามารถนัง่ได ้1-2 ท่าน ต่อคนั 
จากน้ันน าท่าน นัง่กระเชา้ไฟฟ้า ชมววิเมืองดาลทัจากท่ีสูงขึ้ นไปเพื่อเขา้ชม วดัตัก๊ลมั วดัพุทธ
ในนิกายเซน แบบญี่ปุ่น ตั้งอยู่บนเทือกเขาเฟืองฮว่าง ภายในวดัมีส่ิงก่อสรา้งท่ีสวยงาม สะอาด 
เป็นระเบียบ ทัศนียภาพโดยรอบ ลอ้มรอบไปดว้ยดอกไมท่ี้ผลิดอกบานสะพรัง่ นับไดว้่าเป็น
วหิารท่ีนิยมและงดงามท่ีสุดในเมืองดาลดั 
 
 
 
 
 
 



 
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

หลังจากรับประทานอาหารน าท่านเดินเล่นตลาดกลางคืน NIGHT MARKET เมืองดาลัด ใหท่้านได้
เลือกซื้ อสินคา้พื้ นเมือง ของท่ีระลึก และชิมอาหารพื้ นเมืองตามอธัยาศยั 

พกัท่ี LA SAPINETTE / VIETSOVPRETO / RIVER PRINCE HOTEL * หรือระดบัเทียบเท่า* 
วนัท่ีสอง เมืองดาลดั – DALAT FLOWER GRADENS (สวนดอกไมเ้มืองหนาว)- พระราชวงัฤดรูอ้น - 

CRAZY HOUSE - สถานีรถไฟเก่า - วดัหลิงเฝือก - โบสถร์ูปไก่ 
เชา้ บริการอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเท่ียวชม DALAT FLOWER GRADENS หรือ สวนดอกไมเ้มืองหนาว ดาลัดไดร้ับการ
ขนานนามใหเ้ป็นเมืองแห่งดอกไม ้ท่ีน่ีจึงมีดอกไมบ้านสะพรัง่ไปทัว่เมืองตลอดทั้งปี และหาก
ตอ้งการท่ีจะเห็นพรรณไมข้องดาลัดก็จะตอ้งไป สวนดอกไมเ้มืองหนาว ท่ีไดท้ าการรวบรวมไว ้
อย่างมากมายทั้งไมด้อก ไมป้ระดบั ไมต้น้ และกลว้ยไม ้ท่ีมีมากมาย 
จากน้ันเดินทางสู่ พระราชวังฤดูรอ้น ของจกัรพรรดิเบ๋าได่ ซึ่งเป็นจกัรพรรดิองค์สุดทา้ยของ
เวียดนาม ซึ่งสถานท่ีแห่งน้ีเป็นพระราชวังสุดทา้ย ท่ีสรา้งขึ้ นในสมัยเลืองอ านาจของฝรัง่เศส 
ก่อนท่ีจะเกิดสงครามเวยีดนาม จงึท าใหจ้กัรพรรดิเบ๋าได่ตอ้งยา้ยไปอยู่ท่ีฝรัง่เศส แลว้ไม่กลบัมา
เหยียบแผ่นดินบา้นเกิดอีกเลย ภายในจะบงัคบัใหส้วมถุงผา้คลุมรองเทา้ แต่ไม่ตอ้งถอดรองเทา้ 
เพื่อเดินชมภายในอาคาร ทางออกของพระราชวงัน้ี มีรา้นขายของฝากใหท่้านไดเ้ลือกซื้ อติดไม่
ติดมือกลบับา้น ในราคาท่ีสามารถต่อได ้และจา่ยเป็นเงนิบาทไดด้ว้ย 
น าท่านเดินทางชม CRAZY HOUSE บา้นหน้าตาแปลกประหลาด โดยศิลปินชาวเวยีดนาม ซึ่งมี
ชื่อเสียงโด่งดัง ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกับการถ่ายรูป และเดินตามทางจากบันไดดา้นล่าง จนขึ้ น
ไปบนหลงัคาไดเ้ลย ภายดา้นใน มีเกสเฮา้สเ์ล็กๆไม่กี่หอ้ง ส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติ ท่ีนิยม
มาพกัอาศยัอยู่ และยงัมีรา้นกาแฟ เบเกอรี่ ใหท่้านไดนั้ง่พกั ดื่มกาแฟอีกดว้ย 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 หลงัรบัประทานอาหาร น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟเก่า แห่งเมืองดาลดั สถานีรถไฟน้ีปัจจบุัน

เป็นแค่สถานท่ีท่องเท่ียวไม่ไดใ้ชง้านจริงแลว้ ตัวอาคารถูกออกแบบ สถาปัตยกรรมยุคโคโล
เนียลส สไตลก์ึ่งฝรัง่เศส ถูกสรา้งขึ้ นมาในช่วงในช่วงปี คศ. 1932 ปัจจบุนัชาวเวยีดนามชอบมา
ใชส้ถานท่ีน้ีในการถ่ายรูปพรีเวดดิ้ ง เพราะบริเวณภายในสามารถถ่ายรูปไดห้ลายจดุท่ีสวยงาม 

 จากน้ันน าท่านชม วดัหลิงเฝือก หรือ เจดีย ์Long Phoc Lat ภายในอาคารมีหอ้งโถงกวา้งใหญ่มี 
2 แถว ใชอุ้ปกรณ์การสรา้งส่วนใหญ่เป็นหินโมเสค ดา้นบนเป็นรูปแกะสลักท่ีมีประวัติของ

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


Shakyamuniและประวตัิของ Lotus Sutras บริเวณวดั มีจดุเด่นมากๆอีก1จดุคือ มงักรท่ีมีขนาด
ยาว 49 ม. ตัวมังกรน้ีถูกสรา้งขึ้ นจากขวดเบียร์ 12,000 ขวด และปากมังกรมีพระพุทธรูป
Maitreya ประดิษฐานอยู่ บริเวณดา้นหน้าวดัจะมีหอสูงเจด็ชั้นสูง 37 เมตรซึ่งถือวา่เป็นหอระฆัง
ท่ีสูงท่ีสุดในเวยีดนาม ตวัระฆงัมีความสูง 4.3 เมตร กวา้ง 2.33m ซึ่งถือวา่เป็นระฆงัท่ีหนักท่ีสุด
ในเวียดนาม ก็น ้ าหนักโดนรวม 8,500kg  นอกจากน้ียังมีอัญมณีเครื่องลายครามโบราณและ
เฟอรนิ์เจอรต์่างๆ ถือเป็นสถาปัตยกรรมโมเสดท่ีพิเศษมากของเมืองดาลดั 

 จากน้ันน าท่านแวะถ่ายรูปท่ี โบสถร์ูปไก่ เป็นโบสถค์ริสตท่ี์มีลกัษณะภายนอกเป็นรูปเหมือนไก่ 
นักท่องเท่ียวชาวไทย จึงเรื่อกต่อๆกันมา ท่านสามารถเขา้ไปถ่ายภายในอาคารได ้กรณีท่ีไม่มี
การประกอบพิธีอยู่  

 
 
 
 
 
 
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร   
พกัท่ี LA SAPINETTE / VIETSOVPRETO / RIVER PRINCE HOTEL * หรือระดบัเทียบเท่า* 
วนัท่ีสาม เมืองดาลดั – ฟารม์เล้ียงชะมด - สนามบิน LIEN KHUONG – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – 

กรุงเทพฯ   
เชา้ บริการอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 จากน้ันน าท่านชม ฟารม์เล้ียงชะมด เป็นฟาร์มเล้ียงชะมด

ขนาดไม่ใหญ่มาก ท่านจะไดพ้บกบัชะมดตัวเป็นๆ หลากสาย
พันธุ์ ชมเมล็ดกาแฟ วิธีการผลิต และขั้นตอนการชงกาแฟ
ชะมด ใหท่้านไดซ้ื้ อกาแฟสด และนัง่ชิมท่ามกลางบรรยากาศ
ท่ีโอบลอ้มไปดว้ยธรรมชาติ ท่านยังสามารถใหอ้าหาร และ
ถ่ายรูปกบัชะมดไดอ้ีกดว้ย  
**สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางเขา้สูส่นามบิน เพื่อเดินทางกลบัประเทศไทย** 

12.45 น. น าท่านเขา้สู่ สนามบิน LIEN KHUONG เมืองดาลดั กลบัสู่กรุงเทพฯ เท่ียวบินท่ี VZ941 
  (ไม่มีอาหารและเครื่องด่ืมบริการบนเครื่อง แตมี่จ  าหน่าย) 
 

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...พรอ้มความประทับใจ 
 

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

** หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุครั้งก่อนท าการออกตัว๋
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทกุท่านทีใ่ชบ้ริการ *** 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ  
2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุต  า่กว่า11ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กไม่มีเตียง 
(เด็กอายุต  า่กว่า11ปี) 

พกัเดี่ยว
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** 
**ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิ่น 

ท่านละ 1,200 บาท /ทริป/ต่อท่าน** ส่วนของหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพึงพอใจ 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้น
ทางบริษัทจะไม่คืนมดัจ  าไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษัทไดท้  าการจ่าย
ค่าตัว๋ไปใหก้บัการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ้ี่ถว้นก่อนการจอง
ทวัรทุ์กครั้ง เพ่ือประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง 

 
การเดินทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ  านวนดงักลา่ว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 
 

กรุณาช าระมดัจ  า ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืน
มดัจ  าทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าตัว๋เครื่องบินเต็มใบใหก้บัสายการบินเป็นท่ีเรียบรอ้ย 

ยกเวน้คา่ภาษีน ้ามนัท่ียงัมิไดช้ าระ คา่ทวัรส์่วนท่ีเหลือ กรุณาช าระ 30 วนัก่อนการเดินทาง 
 

หมายเหต ุ: ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรีฟันดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 



 

อตัราคา่บริการน้ีรวม 
 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ    
 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บริการน้ีไม่รวม 
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล 
ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณา
สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์่อนการใชบ้ริการ) 
คา่ทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 1,200 บาท/ทริป/ตอ่ท่าน 



คา่ภาษีมูลคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 
 
เง่ือนไขการช าระคา่บริการ 
1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองท่ีนัง่  
2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงนิค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 30 วนั กรณี
นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ
การจา่ยเงนิไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ั์นๆ 
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 
ดังน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาล
ประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 
 
เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ
เอเจนซี่(ผูม้ีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใด
อย่างหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อกัษรทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทาง
โทรศพัท์ไม่วา่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึง
เพื่อท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ 
หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมี
เงือ่นไขการคืนเงนิค่าบริการดงัน้ี 
2.1.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกวา่ 30 วนั คืนเงนิค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
2.1.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกวา่ 15 วนั คืนเงนิค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
2.1.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงนิค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียว
ใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เครื่องบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 
3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมัดจ าหรือซื้ อขาดแบบมีเงือ่นไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 
Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการ
ทั้งหมด   



4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 
ดังน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาล
ประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน 
เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 
1. ทัวรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 
2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงนิค่าบริการไม่วา่บางส่วน
หรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน 
โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่
มีวซี่า  และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวซี่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ี
จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ท่ีทางบริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ 
ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ 
เลขท่ีหนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่มิไดส่้งหน้า
หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะค านึงถึงความ
ปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึ้ นของนักท่องเท่ียวท่ี
มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตัิ  อุบัติเหตุ 
ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการ
บิน เหตุสุดวสิยัอื่น เป็นตน้ 
7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เครื่องบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน  
ฯลฯ  
8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มี
เอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน 



 
ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร
ต่อชิ้ น และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถ
น าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของ
ดงักล่าวมีขนาดบรรจภุณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่องบิน
เท่าน้ัน  
2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน  
3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเก่ียวกับการน าแบตเตอรี่ส  ารองข้ึนไปบนเครื่องบินดงัน้ี แบตเตอรี่ส ารอง
สามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือขึ้ นเครื่องบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากดั ไดแ้ก่ 

3.1 แบตเตอรี่ส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึ้ น
เครื่องไดไ้ม่มีการจ ากดัจ านวน  

3.2 แบตเตอรี่ส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้ น
เครื่องไดไ้ม่เกินคนละ 2 กอ้น 

3.3 แบตเตอรี่ส ารองท่ีมีความจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าขึ้ นเครื่องในทุกกรณี 

4. หา้มน าแบตเตอรี่ส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้ครื่องในทุกกรณี 

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


