
 
 
 
 

 

 
 

วันแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเลียงเคือง – เมืองดาลัด – เมืองมุยเน่ – 
ล าธารนางฟ้า – ทะเลทรายแดง – จุดชมวิวหมู่บ้านชาวประมง (-/-/D) 

 

08.00  พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์สายการบิน THAIVIETJET AIR (VZ) โดยมี
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

 



11.10  น าท่านเหินฟ้าสู ่เมืองดาลัด ประเทศเวียดนามโดยเที่ยวบิน VZ940   
12.55  เดินทางถึง ท่าอากาศยานเลียงเคือง LIEN KHUONG เมืองดาลัดประเทศเวียดนาม หลังผ่านพิธีการ

ตรวจคนเข้าเมือง เมืองดาลัทเป็นเมืองที่แสนโรแมนติก ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น หุบเขาแห่งความรัก สัมผัส
บรรยากาศที่แสนโรแมนติก โอบล้อมไปด้วยขุนเขา แมกไม้นานาพันธ์ และทะเลสาบ ด้วยเนินเขาเขียวขจี
สลบัซบัซ้อน ทะเลสาบในสายหมอกบางๆและป่าสนอนัหอมกรุ่นดาลทัได้ชื่อว่าเป็นแหลง่ท่องเที่ยวที่โรแมน
ติกที่สดุในเวียดนาม มีอณุหภมูิตลอดทัง้ปี 15-25 องศา น าท่านเดินทางสู ่เมืองมุยเน่ มีระยะทางประมาณ 
150 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ตัง้อยู่ชายฝ่ังทะเลของจงัหวัดบิ่ญถ่วน BINH THUAN 
ในภูมิภาคใต้ ของประเทศเวียดนาม เป็นเมืองตากอากาศชายทะเลในจงัหวัดบิ่ญถ่วนทางภาคตะวันออก
เฉียงใต้ของประเทศเวียดนาม ตัง้อยู่ใกล้กับฟานเทีย้ต เมืองหลักของจังหวัด  น าท่านเดินทางสู่ ล าธาร
นางฟ้า หรือภาษาอักฤษเรียกว่า FAIRY STREAM มีลักษณะคล้ายแพะเมืองผีหรือเสาหินนาน้อยของ
เมืองไทย แต่แปลกตรงที่มีล าธารระหว่างกลาง ให้ท่านได้ถอดรองเท้าเดินลยุทรายที่ผสมผสานกบัน า้ในล า
ธารให้ความรู้สึกผ่อนคลาย และเพลิดเพลิน ได้สัมผัส
บรรยากาศวิวสวยๆของธรรมชาติสองข้างทาง จากนัน้น า
ท่านชม ทะเลทรายแดง ที่เกิดจากการรวมตวัของทรายสี
แดงจากสนิมเหล็กจนเ ป็นบริ เวณกว้าง  ใ ห้ท่านไ ด้
เพลิดเพลินกับการถ่ายรูป น าท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว
ท่าเรือมุยเน่ บริเวณจุดชมวิว ทุกท่านจะได้พบกับเรือ
กระด้งหรือเรือประมงของชาวเวียดนามที่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะนบัร้อยๆล าสดุลกูหูลกูตาให้ท่านได้ถ่ายถาพ
ที่สวยงาม 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (1)   
พักที่ REACE RESORT / THAI HOA RESORT 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีสอง  เมืองมุยเน – ทะเลทรายขาว – เมืองดาลัด – น า้ตกดาตันลา – รถรางชมวิวโรลเลอร์โค
สเตอร์ – น่ังกระเช้าชมเมือง – วัดตั๊กลัม – สวนดอกไฮเดรนเยีย – ซันน่ี ฟาร์ม – บันได
ลอยฟ้า – ตลาดไนท์มาร์เก็ต (B/L/D) 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 
น าท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายขาว กองภูเขาทรายสีขาวสุด
ขอบฟ้าเหมือนทะเลทราย ซาฮารา ให้ท่านได้อิสระกับการ
ถ่ายรูปหรือเลือกใช้บริการกิจกรรม  (รวมค่ารถจิ๊บแล้ว) 

นอกจากรถจิ๊บแล้วยังมีบริการกิจกรรมอ่ืนๆซึ่งไม่รวมอยู่ใน
รายการทวัร์ อาทิ ขบัรถเอทีวีตะลยุทะเลทราย สไลเดอร์บอร์ด  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองดาลัด กลบัทางเส้นทางเดิม หลงัจาก
นัน้น าท่านเดินทางสู่ น า้ตกดาตันลา DATANLA ซึ่งเป็นน า้ตกในเมืองดาลัดที่สวยงาม ท่านสามารถเก็บ
ภาพประทับใจได้หลายมุมภายในบริเวณน า้ตก มีร้านค้ากาแฟเล็ก ให้ท่านได้นั่งชิลๆจิบกาแฟ พักผ่อนชม
บรรยากาศธรรมชาติโดยรอบ และพิเศษสุดทุกท่านจะได้ น่ังรถรางโรลเลอร์โคสเตอร์  ROLLER 



COASTER ลงไปชมน า้ตก ผ่านหุบเขา และป่าไม่เขียวขจี ท่านจะได้รับประสบการณ์แปลกใหม่ที่ไม่ควร
พลาด รถรางสามารถนัง่ได้ 1-2 ท่าน ต่อคนั 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคาร (3) 
จากนัน้น าท่าน น่ังกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวเมืองดาลัทจากที่
สงูขึน้ไปเพื่อเข้าชม วัดตั๊กลัม วดัพทุธในนิกายเซน แบบญ่ีปุ่ น 
ตัง้อยู่บนเทือกเขาเฟืองฮว่าง ภายในวดัมีสิ่งก่อสร้างที่สวยงาม 
สะอาด เป็นระเบียบ ทัศนียภาพโดยรอบ ล้อมรอบไปด้วย
ดอกไม้ที่ผลิดอกบานสะพร่ัง นับได้ว่าเป็นวิหารที่นิยมและ
งดงามที่สดุในเมืองดาลดั ด้านหลงัของวัดยังมี ศาลาพระแก้ว
มรกต องค์จ าลองที่มาจากประเทศไทยมาประดิษฐาน ณ วดัแห่งนี ้น าท่านเดินทางสู่ สวนดอกไฮเดรนเยีย 
เป็นสวนดอกไม้ที่มีดอกไฮเดรนเยียสีสนัสวยสดใสเบ่งบานสะพร่ังไปทั่วสวน และเป็นอีกหนึ่งสญัญาลักษณ์
ของเมืองดาลดัที่ดงึดดูนกัท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองแห่งนี ้ให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัการเก็บภาพความสวยงาม
นี่ไว้เป็นที่ระลกึอย่างเต็มอ่ิม หลงัจากนัน้น าท่านสู ่ซันน่ี ฟาร์ม เป็นฟาร์มดอกไม้ และคาเฟ่ ส าหรับท่านที่ชื่น
ชอบกาแฟ หรือเคร่ืองด่ืมต่างๆ ที่ฟาร์มแห่งนีก้็จะมีบริการ
จ าหน่ายแก่ท่าน นอกจากสวนดอกไม้ และคาเฟ่แล้ว อีกหนึ่ง
จุดไฮไลท์นัน้ก็คือ บันไดลอยฟ้า เป็นบนัไดที่ยื่นสงูขึน้ไปบน
ฟ้า เมื่อท่านถ่ายรูปจะราวกับว่าท่านก าลงัจะเดินขึน้บนก้อน
เมฆเลยก็ว่ าไ ด้  และวิวด้านบนท่านก็จะได้สัมผัสกับ
บรรยากาศธรรมของเมืองดาลัดที่เต็มไปด้วยภูเขารายล้อม
ท่าน อดัแน่นไปด้วยธรรมชาติสีเขียว  

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (4) 
หลงัจากรับประทานอาหารน าท่านเดินเลน่ตลาดกลางคืน ไนท์ มาร์เก็ต (NIGHT MARKET) เมืองดาลดั ให้ท่านได้
เลือกซือ้สินค้าพืน้เมือง ของที่ระลึก และชิมอาหารพืน้เมืองตามอัธยาศัย สินค้าที่เป็นที่นิยมอย่างมากนัน้คือ
เคร่ืองนุ่งห่มกันหนาว ไหมพรมเป้นต้น ไม่ควรพลาดเมื่อมาเวียดนาม ในการมาเยือนเมืองดาลัดแห่งนี ้หรือ
เมืองต่างๆ ของเวียดนามท่านจะได้พบกบัพิซซ่าเวียดนาม ซึง่ดแูล้วอาจจะไมได้คล้ายกบัพิชซ่าเท่าไหร่เมื่อดู
จากหน้าตา แต่หากพบเห็นรถขายพิซซ่า หรือร้านที่ตัง้อยู่ข้างทางด้วยรูปลกัษณ์และรสชาติของมนัแล้ว ต้อง
บอกเลยว่าท่านไม่ควรพลาดจริง โดยตวัแปง้ของพิซซ่าจะเป็นแผ่นแปง้หนาๆที่น ามาปิง้กบัเตาถ่าน โรยหน้า
ด้วยเคร่ืองต่างๆใสไ่ข่ ไส้กรอก ผกัโรย หรือท่านที่ชื่นชอบชีสก็สามารถใสล่งไปเพิ่มได้  
พักที่ LADALAT HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันท่ีสาม  เมืองดาลัด – สวนดอกไม้เมืองหนาว – ฟาร์มชะมด – สนามบินเลียงเคือง – สนามบิน
สุวรรณภูมิ – กรุงเทพ ฯ      (B/-/-) 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 
น าท่านเที่ยวชม สวนดอกไม้เมืองหนาว หรือ DALAT FLOWER GRADENS  ดาลดัได้รับการขนานนาม
ให้เป็นเมืองแห่งดอกไม้ ที่นี่จึงมีดอกไม้บานสะพร่ังไปทัว่เมืองตลอดทัง้ปี และหากต้องการที่จะเห็นพรรณไม้
ของดาลดัก็จะต้องไป สวนดอกไม้เมืองหนาว ที่ได้ท าการรวบรวมไว้อย่างมากมายทัง้ไม้ดอก ไม้ประดบั ไม้ต้น 



และกล้วยไม้ ที่มีมากมาย จากนัน้น าท่านชม ฟาร์มเลีย้งชะมด ท่านจะได้พบกบัชะมดตวัเป็นๆ หลากสาย
พนัธุ์ ชมเมล็ดกาแฟ วิธีการผลิต และขัน้ตอนการชงกาแฟชะมด ให้ท่านได้ซือ้กาแฟสด และนัง่ชิมท่ามกลาง
บรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ ท่านยงัสามารถให้อาหาร และถ่ายรูปกบัชะมดได้อีกด้วย สมควรแก่
เวลาน าท่านเดินทางเข้าสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลบัประเทศไทย ส าหรับฟาร์มเลีย้งชะมดแห่งนีน้อกจะท่าน
จะได้ชมบรรยากาศธรรมชาติที่รายล้อม ท่านจะได้พบกับชะมดสายพันธ์ต่างๆ และที่ส าคัญที่สุดนัน้คือ
ผลผลิตจากชะมดนัน้คือ “กาแฟขีช้ะมด” วิธีการผลิตกาแฟชะมดเช่นนี ้จะช่วยเพิ่มคณุภาพผ่านกลไกสอง
อย่างคือ การคัดเลือกเมล็ด และการย่อยคือ ชะมดจะเลือกกินเมล็ดกาแฟซึ่งมีคุณภาพที่ดีกว่า และกลไก
การย่อยของชะมดอาจจะเพิ่มรสชาติของเมล็ดกาแฟ ท่านสามารถชิมกาแฟจากฟาร์มแห่งนี ้และเลือกซือ้
เป็นของฝากได้อีกด้วย (วิธีการชงกาแฟชนิดนี ้จ าเป็นต้องชงผ่านเคร่ืองกรองและต้องใจเย็น เพื่อให้ได้
รสชาติกาแฟที่ด)ี 
ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู ่ท่าอากาศยาน TAN SON NHAT 

13.35  น าท่านเหินฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเที่ยวบินท่ี VZ941   

15.20   ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...พร้อมความประทบัใจ 
******************************************** 

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการ
ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่/เด็ก 

ห้องละ 2-3 ท่าน 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

ราคาทัวร์ไม่รวม 
ตั๋วเคร่ืองบิน 

07 – 09 กุมภาพันธ์ 2563 
(วันมาฆบูชา) 

12,999 2,500 9,999 

08 - 10 กุมภาพันธ์ 2563 
(วันมาฆบูชา) 

13,999 2,500 10,999 

14 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 9,999 2,500 6,999 

15 – 17 กุมภาพันธ์ 2563 9,999 2,500 6,999 

29 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563 9,999 2,500 6,999 

07 – 09 มีนาคม 2563 8,999 2,500 5,999 

20 – 22 มีนาคม 2563 9,999 2,500 6,999 

21 – 23 มีนาคม 2563 9,999 2,500 6,999 
 

** ราคาเด็กอายุไม่เกนิ 2 ปี 3,900 บาท** 
ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทปิคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

และหัวหน้าทัวร์ท่านละ 1,500 บาท /ทริป 
 



ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านัน้ ไม่เช่นนัน้ทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ าไม่ว่าด้วย
กรณีใดๆทัง้สิน้ เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่
ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครัง้ เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 
 

การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 15 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

 

กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจ า
ทัง้หมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าตั๋วเคร่ืองบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษี
น า้มันท่ียังมิได้ช าระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาช าระ 25 วันก่อนการเดินทาง 

 

หมายเหตุ : เมื่อมื่การอออกตั๋วเคร่ืองบินแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบนิ 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ     
 ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งที่มี 
 ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.   
 ค่ารถรับ-สง่ และน าเที่ยวตามรายการ 
 ค่าที่พกัตามที่ระบใุนรายการ พกัห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมือ้ที่ระบใุนรายการ    
 ค่าจ้างมคัคเุทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง   
 ค่าประกนัอบุติัเหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจาก
หัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 
 ค่าทปิคนขับรถ ไกด์ท้องถ่ิน และหัวหน้าทัวร์ท่านละ 1,500 บาท/ทริป  
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 
1. ช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาท ต่อท่านเพื่อส ารองที่นัง่ ภายใน 1 วนัหลงัการท าจอง 
2. ช าระเงินค่าบริการสว่นที่เหลือทัง้หมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 25 วนั กรณีนกัท่องเที่ยวไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่

ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่านกัท่องเที่ยวสละสิทธิการ
เดนิทางในทวัร์นัน้ๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ 
ถึงศกุร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขัต
ฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 

 



เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อ

ในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้ง
ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่ อในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารกา  รขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเร่ืองขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหน้าสมดุบญัชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี ้

2.1.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว 
2.1.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว 
2.1.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแล้วทัง้หมด 
ทัง้นี ้ทางบริษัทจะหกัค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวให้แก่

นกัท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พกัฯลฯ 
3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า CHARTER FLIGHT หรือ EXTRA 

FLIGHT กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทัง้หมด   
4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ 

ถึงศกุร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขัต
ฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน 
 

เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 
1. ทวัร์นีส้ าหรับผู้มีวตัถปุระสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ 

2. ทัวร์นีเ้ป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด 
หรือถกูปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตผุลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ง
ให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่าง
น้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนกัท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจาก
การท่ีมีนกัท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขท่ี
หนงัสือเดินทางและอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีที่นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนงัสือเดินทาง
ให้กบัทางบริษัทพร้อมการช าระเงิน 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ 
ภมูิอากาศ และเวลา ณ วนัที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้นีบ้ริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเที่ยว
สว่นใหญ่เป็นส าคญั 



6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึน้ของนกัท่องเท่ียวท่ีมิได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั  อบุติัเหต ุความเจ็บป่วย ความสญู
หายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตสุดุวิสยัอ่ืน เป็นต้น 

7. อตัราค่าบริการนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที่ทางบริษัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชือ้เพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ  

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่านัน้ 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตวัขึน้เคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ และ

รวมกันทุกชิน้ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้
เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้าสิ่งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุ
ภณัฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านัน้  

2. สิ่งของที่มีลกัษณะคล้ายกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อปุกรณ์กีฬาฯ จะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านัน้  

3. IATA ได้ก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการน าแบตเตอร่ีส ารองขึน้ไปบนเคร่ืองบินดังนี ้แบตเตอร่ีส ารองสามารถ
น าใสก่ระเป๋าติดตวัถือขึน้เคร่ืองบินได้ในจ านวนและปริมาณที่จ ากดั ได้แก่ 

 3.1 แบตเตอร่ีส ารองที่มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 MAH หรือน้อยกว่า 100 WH สามารถน าขึน้เคร่ืองได้ไม่มีการ
จ ากดัจ านวน  

 3.2 แบตเตอร่ีส ารองที่มีความจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000 MAH หรือ 100-160 WH สามารถน าขึน้เคร่ืองได้ไม่เกินคนละ 
2 ก้อน 

 3.3 แบตเตอร่ีส ารองที่มีความจไุฟฟ้ามากกว่า 32,000 MAH หรือ 160 WH ห้ามน าขึน้เคร่ืองในทุกกรณี 
4. ห้ามน าแบตเตอร่ีส ารองใสก่ระเป๋าเดินทางโหลดใต้เคร่ืองในทุกกรณี 

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


