
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

เหินฟ้าสู่นครโฮจิมินห์ VIETNAM AIRLINES 

พักดาลดัเมืองสุดโรแมนติก ท่ีมีอากาศเย็นตลอดท้ังปี น่ังกระเช้าไฟฟ้าชมเมือง  

ชมสวนดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธ์ุ บินภายในไม่เหน่ือยน่ังรถ ตะลุยทะเลทรายมุยเน่  

ชมพระราชวังฤดูร้อน ของจักรพรรดิเบ๋าได่ ช้อปป้ิงตลาดเบนถัน 
 

 ก ำหนดกำรเดินทำง: มกรำคม – มีนำคม 2561 

 



08.30 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการบิน VIETNAM AIRLINES สายการบินประจ า 

ชาติของเวยีดนาม โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ  

11.20 น.  น าท่านเหินฟ้าสู่ เมืองโฮจิมินท์ ประเทศเวยีดนามโดยเท่ียวบิน VN600 
  (สายการบินเวยีดนามแอร์ไลน์ มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)  
12.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน TAN SON NHAT นครโฮจิมินท์ประเทศเวียดนาม หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า

เมือง กรุงโฮจิมินห์ซิตี้ เดิมช่ือ ไซ่ง่อน  ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามใต ้เป็นเมืองท่าท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
เวียดนาม มีแม่น ้ าไซ่ง่อนไหลผ่านยาว 80 ก.ม. เป็นเมืองเศรษฐกจิ เจริญรุดหน้ากว่าเมืองอ่ืนๆ ในประเทศ
เวียดนาม  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั BANH MI (ขนมปังสไตล์เวยีดนามบริการบนรถ) 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองมุยเน่ มีระยะทางประมาณ 230 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 4 ชัว่โมงตั้งอยูช่ายฝ่ังทะเลของ

จงัหวดับ่ิญถ่วน BINH THUAN ในภูมิภาคใต ้ของประเทศเวียดนาม 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่ OCEAN FRONT HOTEL / THAI HOA RESORT / PEACE RESORT *หรือระดบัเทียบเท่า* 

 
เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายขาว กองภูเขาทรายสีขาวสุดขอบฟ้าเหมือนทะเลทราย ซาฮารา ใหท่้านไดอิ้สระกบั
การถ่ายรูปหรือเลือกใชบ้ริการกจิกรรม   
ราคานี้ไม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆอาทิเช่น รถจิ๊บชมวิวบนยอดภูเขาทะเลทราย รถ 1 คันสามารถนั่งได้ 4-5 ท่าน 
ราคาประมาณ1,200/คนั  
จากนั้นน าท่านชม ทะเลทรายแดง ท่ีเกดิจากการรวมตวัของทรายสีแดงจากสนิมเหล็กจนเป็นบริเวณกวา้ง ให้
ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการถ่ายรูป  
น าท่านเดินทางสู่ ซุนเทียน หรือภาษาองักฤษเรียกว่า FAIRY STREAM มีลกัษณะคลา้ยแพะเมืองผีหรือเสาหิน
นานอ้ยของเมืองไทย แต่แปลกตรงท่ีมีล าธารระหว่างกลาง ใหท่้านได้ถอดรองเทา้เดินลุยอย่างสนุกสนาน แถม
ไดช้มวิวสวยๆสองขา้งทาง 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือมุยเน่ บริเวณจุดชมวิว ทุกท่านจะไดพ้บกบัเรือกระดง้หรือเรือประมงของชาวเวียดนาม
ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะนบัร้อยๆล าสุดลูกหูลูกตาใหท่้านไดถ่้ายภาพที่สวยงาม 

วนัแรก กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– ท่าอากาศยาน TAN SON NHAT – เมืองโฮจิมินท์ –                    

เมืองมุยเน่ 

วนัที่สอง เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง - FAIRY STREAM – ท่าเรือมุยเน่ – เมืองดาลัด – 

NIGHT MARKET 



จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองดาลดั มีระยะทางประมาณ 300 กโิลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 4 ชัว่โมง 30นาที 
เมืองดาลทัเป็นเมืองท่ีแสนโรแมนติก ซ่ึงได้ช่ือว่าเป็น หุบเขาแห่งความรัก สัมผสับรรยากาศท่ีแสนโรแมนติก  
โอบล้อมไปด้วยขุนเขา แมกไมน้านาพนัธ์ และทะเลสาบ ด้วยเนินเขาเขียวขจีสลบัซับซ้อน ทะเลสาบในสาย
หมอกบางๆและป่าสนอันหอมกรุ่นดาลทัไดช่ื้อว่าเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีโรแมนติกท่ีสุดในเวียดนาม มีอุณหภูมิ
ตลอดทั้งปี 15-25 องศา 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
หลงัจากรับประทานอาหารน าท่านเดินเล่นตลาดกลางคืน NIGHT MARKET เมืองดาลดั ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้
พื้นเมือง ของท่ีระลึก และชิมอาหารพื้นเมืองตามอธัยาศยั 

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

 
เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางชม CRAZY HOUSE บา้นหนา้ตาแปลกประหลาด โดยศิลปินชาวเวียดนาม ซ่ึงมีช่ือเสียงโด่งดัง 

ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการถ่ายรูป 
 น าท่านเท่ียวชม DALAT FLOWER GRADENS หรือ สวนดอกไม้เมืองหนาว ดาลดัไดรั้บการขนานนามใหเ้ป็น

เมืองแห่งดอกไม ้ท่ีน่ีจึงมีดอกไมบ้านสะพร่ังไปทัว่เมืองตลอดทั้งปี และหากตอ้งการท่ีจะเห็นพรรณไมข้องดาลดั
กจ็ะตอ้งไป สวนดอกไม้เมืองหนาว ท่ีได้ท าการรวบรวมไวอ้ย่างมากมายทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ตน้ และ
กลว้ยไม ้ท่ีมีมากมาย  

 น าท่านเดินทางสู่ น า้ตก DATANLA ซ่ึงเป็นน ้ าตกท่ีขนาดไม่ใหญ่มาก แต่สวยงาม และพิเศษทุกท่านจะไดน้ั่ง
ROLLER COASTER ลงไปชมน ้ าตก ท่านจะไดรั้บประสบการณ์แปลกใหม่ท่ีไม่ควรพลาด 

 
 

วนัที่สาม เมืองดาลัด – CRAZY HOUSE – DALAT FLOWER GRADENS – น า้ตก DATANLA –น่ังกระเช้า

ไฟฟ้า - วดัต๊ักลัม - พระราชวงัฤดูร้อน – เมืองดาลัด 



เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จากนั้นน าท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวเมืองดาลดัจากท่ีสูงขึ้นไปเพื่อเขา้ชม วดัตั๊กลมั วดัพุทธในนิกายเซน แบบ

ญ่ีปุ่น ตั้งอยูบ่นเทือกเขาเฟืองฮว่าง ภายในวดัมีส่ิงกอ่สร้างท่ีสวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ ทศันียภาพโดยรอบ 
ลอ้มรอบไปดว้ยดอกไมท่ี้ผลิดอกบานสะพร่ัง นบัไดว้่าเป็นวิหารท่ีนิยมและงดงามท่ีสุดในเมืองดาลดั 

 จากนั้นเดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อน ของจักรพรรดิเบ๋าได่ ซ่ึงเป็นจักรพรรดิองค์สุดทา้ยของเวียดนาม ซ่ึง
สถานท่ีแห่งน้ีเป็นพระราชวงัสุดทา้ย ท่ีสร้างขึ้นในสมยัเลืองอ านาจของฝร่ังเศส กอ่นท่ีจะเกดิสงครามเวียดนาม 
จึงท าใหจ้กัรพรรดิเบ๋าได่ตอ้งยา้ยไปอยูท่ี่ฝร่ังเศส แลว้ไม่กลบัมาเหยยีบแผ่นดินบา้นเกดิอีกเลย 

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร   
พกัที ่ VIETSOVPRETO / LA SAPINETTE / RIVER PRINCE HOTEL * หรือระดบัเทียบเท่า* 

เช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

06.00 น.  น าท่านเดนิทางสู่ สนามบิน LIEN KHUONG เมืองดาลดั 

07.30 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ สนามบิน TAN SON NHAT เมืองโฮจิมินท์  
08.20 น. เดินทางถึงเมือง โฮจิมินห์  จากนั้นน าท่านชม ไปรษณีย์กลาง ท่ียงัคงความงดงามตามสถาปัตยกรรมดั้ งเดิม ท่าน

สามารถส่งไปรษณียก์ลบัมายงัประเทศไทยเพื่อเป็นของท่ีละลึกได ้
 น าท่านสู่  โบสถ์นอร์ทเทอดาม ใช้เป็นหอสวดมนต์ส าหรับชาวเวียดนามและชาวต่างประเทศท่ีเป็น
คริสต์ศาสนิกชน ทั้งน้ี มีทั้งผูท่ี้มาท่องเท่ียวหรือไดเ้ดินทางมาท างานในเวียดนามอีกดว้ย โบสถ์ ฯ ไดอ้อกแบบ
มาจากประเทศฝร่ังเศสและเร่ิมท าการกอ่สร้างเม่ือวนัท่ี 7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2420 แล้วเสร็จเม่ือวนัท่ี 11 เดือน
พ.ศ. 2423 เมษายน ความยาวของโบสถ์ 133 เมตร กวา้ง 35 เมตร และสูง 21 เมตร เฉพาะหอระฆงัทั้งสองหอท่ี
อยูห่นา้โบสถ์นั้นต่างสูงถึง 57 เมตร ค่าใชจ่้ายในขณะนั้นเป็นเงินฝร่ังทั้งหมด 2.5 ลา้น โบสถ์ ฯ แห่งน้ีถือเป็น
สถาปัตยกรรมตะวนัตกท่ีสวยงามยิง่ในนครโฮจิมินห์อีกแห่ง  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนูพเิศษ บุฟเฟ่ต์..กว่า 30 ชนิด) 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตลาดเบนถัน ซ่ึงตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอจิมินห์ เป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่และมีอายเุกอืบ
ร้อยปี ท่ีน้ีมีสินคา้สารพดัชนิดทั้งสินคา้พื้นเมือง สินคา้น าเขา้ของท่ีระลึก อาหาร เคร่ืองด่ืม ต่างๆ ไดเ้วลาอนั 

วนัที่ส่ี เมืองดาลัด – สนามบิน LIEN KHUONG – สนามบิน TAN SON NHAT – เมืองโฮจิมินท์ – ไปรษณีย์

กลาง – โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม – ตลาดเบนถัน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ   



สมควรน าท่านเดนิทางสู่สนามบิน TAN SON NHAT เมืองโฮจิมินท์เพ่ือเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 
17.00 น.  น าท่านเหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ เท่ียวบินท่ี VN603 (สายการบินเวยีดนามแอร์ไลน์ มีบริการอาหารและ 
  เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
18.30 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ...พร้อมความประทับใจ 

**หมายเหตุ : โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า** 
 

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกตั๋วเน่ืองจากสาย
การบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 
ห้องละ  
2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 
เด็กมีเตียง 

(เดก็อายุต ่ากว่า11ปี) 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  
เด็กไม่มีเตียง 

(เดก็อายุต ่ากว่า11ปี) 

พกัเดี่ยว
เพิม่ 

ราคาไม่
รวมต๋ัว 

27 – 30 มกราคม 2561 14,888 14,888 14,888 3,500 8,888 
24 – 27 กุมภาพนัธ์ 2561 14,888 14,888 14,888 3,500 8,888 

01 – 04 มีนาคม 2561 15,888 15,888 15,888 3,500 9,888 

10 – 13 มีนาคม 2561 15,888 15,888 15,888 3,500 9,888 

17 – 20 มีนาคม 2561 15,888 15,888 15,888 3,500 9,888 

** ราคาเด็กอายุไม่เกนิ 2 ปี3,900 บาท** 
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน 

ท่านละ 600 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 
 

การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 15 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว  
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 



 
 

 

กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมัดจ าทั้งหมด 
เน่ืองจากทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าต๋ัวเคร่ืองบินเต็มใบให้กบัสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน า้มันที่ยังมิได้

ช าระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาช าระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 
 

หมายเหตุ : ต๋ัวเม่ือออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 
 
อัตราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ     
 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.  
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    
 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่า

ซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้
บริการ) 

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 600 บาท/ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
 กรุณามัดจ า 5,000 บาท / ท่าน   หลงัจากการจองภายใน 3 วนั โดยโอนเงินเข้าบัญชี 

ธนาคาร  ไทยพาณชิย์  (สาขา หนึ่งพนั) 
ช่ือบัญชี       นายโสฬส ศิริวลัลภ 

ในกรณยีกเลิกการเดนิทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ าไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ
ทั้งสิ้น เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าตั๋วไปให้กบัการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์
ทุกคร้ัง เพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 



เลขที่บัญชี        175-239584-6 (ออมทรัพย์) 

 แฟกซ์สลปิโอนเงินมาที่บริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689 พร้อมสง่ส ำเนำหน้ำหนงัสือเดินทำง ท่ีมีอำยกุำรใช้งำนเหลือไม่ต ่ำกวำ่ 6 
เดือน 

 นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดกอ่นวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั กรณีนักท่องเท่ียวหรือ
เอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก  าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆใหถื้อ
ว่านกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

 การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ 
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการ
ของทางบริษทั 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
 กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ ช่ือใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอย่างใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจอง
กบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ  

 กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอยา่งใดอย่างหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดย
แนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชี
ธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 
ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 
ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวใหแ้กน่กัท่องเท่ียว 
เช่น การส ารองท่ีนัง่ต ัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

 การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า CHARTER FLIGHT หรือ EXTRA FLIGHT 
กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน 
 

เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
 ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
 ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือ

ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้กท่่าน 



 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กบั
นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่งนอ้ย 10 วนักอ่น
การเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยนิดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วม
เดินทางนอ้ยกว่าท่ีทางบริษทัก  าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ีหนงัสือ
เดินทางและอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้ส่งหน้าหนงัสือเดินทางให้กบัทาง
บริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่ อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่เป็นส าคญั 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึ้นของนักท่องเท่ียวท่ีมิได้เกดิจาก
ความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวตัิ  อุบตัิเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน้ 

 อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่า
ภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ  

 มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการใหค้  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดย
ผูมี้อ านาจของบริษทัก  ากบัเท่านั้น 
 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกนิ 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุก

ช้ินไม่เกนิ 1,000 มิลลิลิตรโดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่ง
สะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ1ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าท่ีก  าหนดจะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

 ส่ิงของท่ีมีลักษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น 

 หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 
 IATA ได้ก าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอร่ีส ารองขึน้ไปบนเคร่ืองบินดงันี้ 

แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือขึ้นเคร่ืองบินได้ในจ านวนและปริมาณท่ีจ ากดั ไดแ้ก ่แบตเตอร่ีส ารองท่ีมี
ความจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 MAH หรือนอ้ยกว่า 100 WH สามารถน าขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่มีการจ ากดัจ านวน  แบตเตอร่ีส ารองท่ี
มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 MAH หรือ 100-160 WH สามารถน าขึ้นเคร่ืองได้ไม่เกนิคนละ 2 กอ้น แบตเตอร่ีส ารองท่ีมี
ความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 MAH หรือ 160 WH หา้มน าขึ้นเคร่ืองในทุกกรณี 

 


