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วนัแรก  กรงุเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิเลยีงเคอืง – เมอืงดาลดั – เมอืงมยุเน ่– ล าธารนางฟ้า 

– ทะเลทรายแดง – จดุชมววิหมูบ่า้นชาวประมง (-/-/D) 

08.00  พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิชัน้ 4 เคาน์เตอรส์ายการบนิ THAIVIETJET AIR (VZ) โดยมี

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

 

 

11.10  น าทา่นเหนิฟ้าสู ่เมอืงดาลดั ประเทศเวยีดนามโดยเทีย่วบนิ VZ940   

12.55  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานเลยีงเคอืง LIEN KHUONG เมอืงดาลัดประเทศเวยีดนาม หลังผา่นพธิกีารตรวจ

คนเขา้เมอืง เมอืงดาลัทเป็นเมอืงทีแ่สนโรแมนตกิ ซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็น หุบเขาแห่งความรัก สัมผัสบรรยากาศที่

แสนโรแมนตกิ โอบลอ้มไปดว้ยขนุเขา แมกไมน้านาพันธ ์และทะเลสาบ ดว้ยเนนิเขาเขยีวขจสีลับซบัซอ้น 

ทะเลสาบในสายหมอกบางๆและป่าสนอันหอมกรุ่นดาลัทไดช้ือ่ว่าเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีโ่รแมนตกิทีสุ่ดใน

เวยีดนาม มอีณุหภมูติลอดทัง้ปี 15-25 องศา 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงมุยเน ่มรีะยะทางประมาณ 150 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 

ตัง้อยูช่ายฝ่ังทะเลของจังหวัดบิญ่ถ่วน BINH THUAN ในภมูภิาคใต ้ของประเทศเวยีดนาม เป็นเมอืงตาก

อากาศชายทะเลในจังหวัดบิญ่ถว่นทางภาคตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศเวยีดนาม ตัง้อยูใ่กลก้บัฟานเทีย้ต 

เมอืงหลักของจังหวัด 
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น าท่านเดนิทางสู ่ล าธารนางฟ้า หรอืภาษาอักฤษเรยีกว่า FAIRY STREAM มลีักษณะคลา้ยแพะเมอืงผี

หรอืเสาหนินานอ้ยของเมอืงไทย แตแ่ปลกตรงทีม่ลี าธารระหวา่งกลาง ใหท้า่นไดถ้อดรองเทา้เดนิลยุทรายที่

ผสมผสานกบัน ้าในล าธารใหค้วามรูส้กึผอ่นคลาย และเพลดิเพลนิ ไดส้มัผัสบรรยากาศววิสวยๆของธรรมชาติ

สองขา้งทาง 

 

จากนัน้น าทา่นชม ทะเลทรายแดง ทีเ่กดิจากการรวมตัวของทรายสแีดงจากสนมิเหล็กจนเป็นบรเิวณกวา้ง 

ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการถา่ยรปู 
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น าทา่นเดนิทางสู ่จดุชมววิทา่เรอืมยุเน ่บรเิวณจดุชมววิ ทุกท่านจะไดพ้บกับเรอืกระดง้หรอืเรอืประมงของ

ชาวเวยีดนามทีเ่ป็นเอกลักษณ์เฉพาะนับรอ้ยๆล าสดุลกูหลูกูตาใหท้า่นไดถ้า่ยถาพทีส่วยงาม 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (1)   

พกัที ่ REACE RESORT / THAI HOA RESORT 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่อง  เมอืงมุยเน – ทะเลทรายขาว – เมอืงดาลดั – น า้ตกดาตนัลา – รถรางชมววิโรลเลอรโ์คสเตอร ์– 

น ัง่กระเชา้ชมเมอืง – วดัต ัก๊ลมั – สวนดอกไฮเดรนเยยี – ซนันี ่ฟารม์ – บนัไดลอยฟ้า – ตลาดไนท์

มารเ์ก็ต (B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

 น าท่านเดนิทางสู ่ทะเลทรายขาว กองภูเขาทรายสขีาวสดุขอบฟ้าเหมอืนทะเลทราย ซาฮารา ใหท้่านได ้

อสิระกบัการถา่ยรปูหรอืเลอืกใชบ้รกิารกจิกรรม (รวมคา่รถจิบ๊แลว้) นอกจากรถจิ๊บแลว้ยังมบีรกิารกจิกรรม

อืน่ๆซึง่ไมร่วมอยูใ่นรายการทัวร ์อาท ิขบัรถเอทวีตีะลยุทะเลทราย สไลเดอรบ์อรด์  

 

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงดาลดั กลับทางเสน้ทางเดิม หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ น า้ตกดาตนัลา 

DATANLA ซึง่เป็นน ้าตกในเมอืงดาลัดทีส่วยงาม ท่านสามารถเก็บภาพประทับใจไดห้ลายมมุภายในบรเิวณ

น ้าตก มรีา้นคา้กาแฟเล็ก ใหท้า่นไดน่ั้งชลิๆจบิกาแฟ พักผอ่นชมบรรยากาศธรรมชาตโิดยรอบ  
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และพเิศษสดุทุกท่านจะได ้น ัง่รถรางโรลเลอรโ์คสเตอร ์ROLLER COASTER ลงไปชมน ้าตก ผ่านหุบเขา 

และป่าไมเ่ขยีวขจ ีทา่นจะไดรั้บประสบการณ์แปลกใหมท่ีไ่มค่วรพลาด รถรางสามารถน่ังได ้1-2 ทา่น ตอ่คัน 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัคาคาร (3) 

 

จากนัน้น าท่าน น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า ชมววิเมอืงดาลัทจากทีสู่งขึน้ไปเพือ่เขา้ชม วดัต ัก๊ลมั วัดพุทธในนกิาย

เซน แบบญี่ปุ่ น ตัง้อยู่บนเทือกเขาเฟืองฮว่าง ภายในวัดมีส ิง่ก่อสรา้งที่สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ 

ทัศนยีภาพโดยรอบ ลอ้มรอบไปดว้ยดอกไมท้ีผ่ลดิอกบานสะพร่ัง นับไดว้่าเป็นวหิารทีน่ยิมและงดงามทีส่ดุ
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ในเมอืงดาลัด ดา้นหลังของวัดยังม ีศาลาพระแกว้มรกต องคจ์ าลองทีม่าจากประเทศไทยมาประดษิฐาน ณ 

วัดแหง่นี ้

 

 

น าท่านเดนิทางสู ่สวนดอกไฮเดรนเยยี เป็นสวนดอกไมท้ีม่ดีอกไฮเดรนเยยีสสีันสวยสดใสเบง่บานสะพร่ัง

ไปทั่วสวน และเป็นอกีหนึง่สัญญาลักษณ์ของเมอืงดาลัดทีด่งึดูดนักท่องเทีย่วทีม่าเยอืนเมอืงแห่งนี้ ใหท้่าน

ไดเ้พลดิเพลนิกบัการเก็บภาพความสวยงามนีไ่วเ้ป็นทีร่ะลกึอยา่งเต็มอิม่ 
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หลังจากนัน้น าท่านสู่ ซนันี ่ฟารม์ เป็นฟารม์ดอกไม ้และคาเฟ่ ส าหรับท่านทีช่ ืน่ชอบกาแฟ หรอืเครือ่งดืม่

ตา่งๆ ทีฟ่ารม์แหง่นีก้็จะมบีรกิารจ าหน่ายแกท่่าน นอกจากสวนดอกไม ้และคาเฟ่แลว้ อกีหนึง่จุดไฮไลทนั์น้ก็

คอื บนัไดลอยฟ้า เป็นบนัไดทีย่ืน่สงูขึน้ไปบนฟ้า เมือ่ทา่นถา่ยรปูจะราวกบัวา่ทา่นก าลังจะเดนิขึน้บนกอ้นเมฆ

เลยก็วา่ได ้และววิดา้นบนทา่นก็จะไดส้มัผัสกบับรรยากาศธรรมของเมอืงดาลัดทีเ่ต็มไปดว้ยภเูขารายลอ้มทา่น 

อดัแน่นไปดว้ยธรรมชาตสิเีขยีว 

 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (4) 
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หลังจากรับประทานอาหารน าทา่นเดนิเลน่ตลาดกลางคนื ไนท ์มารเ์ก็ต (NIGHT MARKET) เมอืงดาลัด ใหท้า่นได ้

เลอืกซือ้สนิคา้พื้นเมอืง ของทีร่ะลกึ และชมิอาหารพืน้เมอืงตามอัธยาศัย สนิคา้ที่เป็นที่นยิมอย่างมากนัน้คือ

เครือ่งนุ่งหม่กนัหนาว ไหมพรมเป้นตน้ 

 

ไม่ควรพลาดเมือ่มาเวียดนาม ในการมา

เยือนเมืองดาลัดแห่งนี้  หรือเมืองต่างๆ ของ

เวยีดนามทา่นจะไดพ้บกบัพซิซา่เวยีดนาม ซึง่ดู

แลว้อาจจะไมไดค้ลา้ยกับพชิซา่เท่าไหร่เมือ่ดู

จากหนา้ตา แต่หากพบเห็นรถขายพซิซา่ หรือ

รา้นที่ตัง้อยู่ขา้งทางดว้ยรูปลักษณ์และรสชาติ

ของมันแลว้ ตอ้งบอกเลยว่าท่านไม่ควรพลาด

จริง โดยตัวแป้งของพิซซ่าจะเป็นแผ่นแป้ง

หนาๆทีน่ ามาป้ิงกบัเตาถา่น โรยหนา้ดว้ยเครือ่งตา่งๆใสไ่ข ่ไสก้รอก ผักโรย หรอืท่านทีช่ ืน่ชอบชสีก็สามารถ

ใสล่งไปเพิม่ได ้ 

พกัที ่ LADALAT HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม  เมอืงดาลดั – สวนดอกไมเ้มอืงหนาว – ฟารม์ชะมด – สนามบนิเลยีงเคอืง – สนามบนิสวุรรณภูม ิ– 

กรงุเทพ ฯ      (B/-/-) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

น าทา่นเทีย่วชม สวนดอกไมเ้มอืงหนาว หรอื DALAT FLOWER GRADENS  ดาลัดไดรั้บการขนานนาม

ใหเ้ป็นเมอืงแหง่ดอกไม ้ทีน่ีจ่งึมดีอกไมบ้านสะพร่ังไปทั่วเมอืงตลอดทัง้ปี และหากตอ้งการทีจ่ะเห็นพรรณไม ้
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ของดาลัดก็จะตอ้งไป สวนดอกไมเ้มอืงหนาว ทีไ่ดท้ าการรวบรวมไวอ้ยา่งมากมายทัง้ไมด้อก ไมป้ระดับ ไม ้

ตน้ และกลว้ยไม ้ทีม่มีากมาย 

 

จากนัน้น าท่านชม ฟารม์เลีย้งชะมด ท่านจะไดพ้บกับชะมดตัวเป็นๆ หลากสายพันธุ ์ชมเมล็ดกาแฟ วธิกีาร

ผลติ และขัน้ตอนการชงกาแฟชะมด ใหท้่านไดซ้ือ้กาแฟสด และน่ังชมิท่ามกลางบรรยากาศทีโ่อบลอ้มไป

ดว้ยธรรมชาต ิท่านยังสามารถใหอ้าหาร และถ่ายรูปกับชะมดไดอ้กีดว้ย สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางเขา้สู่

สนามบนิ เพือ่เดนิทางกลับประเทศไทย 
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ส าหรับฟาร์มเลี้ยงชะมดแห่งนี้นอกจะท่านจะไดช้ม

บรรยากาศธรรมชาตทิีร่ายลอ้ม ท่านจะไดพ้บกับชะมดสาย

พันธต์่างๆ และทีส่ าคัญทีสุ่ดนัน้คอืผลผลติจากชะมดนัน้คอื 

“กาแฟขีช้ะมด” วธิีการผลติกาแฟชะมดเช่นนี้ จะช่วยเพิม่

คณุภาพผา่นกลไกสองอยา่งคอื การคัดเลอืกเมล็ด และการ

ย่อยคือ ชะมดจะเลือกกนิเมล็ดกาแฟซึง่มคีุณภาพที่ดีกว่า 

และกลไกการย่อยของชะมดอาจจะเพิม่รสชาตขิองเมล็ด

กาแฟ ท่านสามารถชมิกาแฟจากฟารม์แห่งนี้ และเลอืกซือ้เป็นของฝากไดอ้กีดว้ย (วธิกีารชงกาแฟชนดินี้ 

จ าเป็นตอ้งชงผา่นเครือ่งกรองและตอ้งใจเย็น เพือ่ใหไ้ดร้สชาตกิาแฟทีด่)ี 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน TAN SON NHAT 

13.35  น าทา่นเหนิฟ้ากลับสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่VZ941   

15.20   ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ/่เด็ก 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาทวัรไ์มร่วม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

07 – 09 กมุภาพนัธ ์2563 

(วนัมาฆบชูา) 
12,999 2,500 9,999 

08 - 10 กมุภาพนัธ ์2563 

(วนัมาฆบชูา) 
13,999 2,500 10,999 

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

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

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

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออก

ต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
*** ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 
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07 – 09 มนีาคม 2563 8,999 2,500 5,999 

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

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

 

** ราคาเด็กอายุไม่เก ิน 2 ปี 3,900 บาท** 

คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 

และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,500 บาท /ทรปิ 

 

 

การเดินทางในแต่ละครั ้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษัท

ฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

 

กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 6,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ า

ท ัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษี

น า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 

หมายเหต ุ: เมือ่มืก่ารอออกต ัว๋เครือ่งบนิแลว้ 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 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจาก

หวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่ดว้ย
กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ี่

ถว้นกอ่นการจองทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 
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 คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ  

 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 6,000 บาท ตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารส่วนที่เหลือทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณี

นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการ

จา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์
ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัต

ฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ ี

ช ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้

ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารกา รขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิ

คา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ 

และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้

2.1.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน หักคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.1.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 40 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.1.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่

นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีดัจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กบั

สายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์

ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัต

ฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
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2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมด 

หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้บันักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่ง

นอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จาก

การทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่

หนังสือเดนิทางและอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีม่ไิดส้่งหนา้หนังสือ

เดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิ 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั ้งนี้บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของ

นักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิ

จากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความ

สญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว

เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเท่านัน้ 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ และ

รวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให ้

เจา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุ

ภณัฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้แบตเตอรีส่ ารองสามารถน า

ใสก่ระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากดั ไดแ้ก ่

 3.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มม่กีาร

จ ากดัจ านวน  

 3.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิคน

ละ 2 กอ้น 
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 3.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทกุกรณี 

4. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 

 

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

 

โปรดทราบ 

 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

  ดังนัน้ลกูคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน และปรมิาณงานในชว่ง ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป)

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้ง (นัน้ๆของสถานฑตูช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ   คน  1หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ ทา่น 1 คา้บาทตอ่ลกู 500 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ ออกประเทศ-เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์ออกประเทศ- 
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10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และกรณี   (ยกเวน้ค่าวซีา่ )  บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ หรอื/

3 บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ% 

12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรอืล่าชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง กรณี )

 (ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด ถอืขึน้เครือ่งและงสญูหายหรอืซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทา หรอื/

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

14. โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 


