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วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิเลยีงเคอืง – เมอืงดาลดั – เมอืงมุยเน ่– ล าธารนางฟ้า 
– ทะเลทรายแดง – จุดชมววิหมูบ่า้นชาวประมง 

 
08.00  พรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม  ิชัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAIVIETJET AIR (VZ) โดยมี

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

 

11.10  น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงดาลดั ประเทศเวยีดนามโดยเทีย่วบนิ VZ940 

 

* ใชเ้วลาเดนิทาง 2 ช ัว่โมง บนเครือ่งไมม่อีาหารและเครือ่งดืม่บรกิาร * 

 

  12.55  เดนิทางถงึ สนามบนิเลยีงเคอืง LIEN KHUONG เมอืงดาลัดประเทศเวยีดนาม หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้

เมือง เมืองดาลัทเป็นเมอืงที่แสนโรแมนตกิ ซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็น หุบเขาแหง่ความรัก สัมผัสบรรยากาศที่แสนโร

แมนติก โอบลอ้มไปดว้ยขุนเขา แมกไมน้านาพันธ์ และทะเลสาบ ดว้ยเนินเขาเขียวขจีสลับซับซอ้น 

ทะเลสาบในสายหมอกบางๆและป่าสนอันหอมกรุ่นดาลัทไดช้ือ่ว่าเป็นแหลง่ท่องเที่ยวที่โรแมนตกิที่สุดใน

เวยีดนาม มอีณุหภมูติลอดทัง้ปี 15-25 องศา 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัคาคาร พเิศษ ... เมนูเฝอเวยีดนาม 

 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมุยเน่ มีระยะทางประมาณ 150 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) 

ตัง้อยู่ชายฝ่ังทะเลของจังหวัดบิญ่ถ่วน BINH THUAN ในภูมภิาคใต ้ของประเทศเวยีดนาม เป็นเมืองตาก

อากาศชายทะเลในจังหวัดบิญ่ถ่วนทางภาคตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศเวยีดนาม ตัง้อยู่ใกลก้ับฟานเที้ยต 

เมอืงหลักของจังหวัด 
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น าท่านเดนิทางสู่ ล าธารนางฟ้า หรือภาษาอักฤษเรียกว่า FAIRY STREAM มีลักษณะคลา้ยแพะเมืองผี

หรอืเสาหนินานอ้ยของเมอืงไทย แตแ่ปลกตรงทีม่ลี าธารระหว่างกลาง ใหท่้านไดถ้อดรองเทา้เดนิลยุทรายที่

ผสมผสานกับน ้าในล าธารใหค้วามรูส้กึผ่อนคลาย และเพลดิเพลนิ ไดสั้มผัสบรรยากาศววิสวยๆของธรรมชาติ

สองขา้งทาง 

 

 
จากนัน้น าท่านชม ทะเลทรายแดง ที่เกดิจากการรวมตัวของทรายสแีดงจากสนิมเหล็กจนเป็นบรเิวณกวา้ง 

ใหท่้านไดเ้พลดิเพลนิกับการถ่ายรูป 

  

น าท่านเดนิทางสู ่จุดชมววิทา่เรอืมุยเน ่บรเิวณจุดชมววิ ทุกท่านจะไดพ้บกับเรอืกระดง้หรือเรือประมงของ

ชาวเวยีดนามทีเ่ป็นเอกลักษณ์เฉพาะนับรอ้ยๆล าสดุลกูหลูกูตาใหท่้านไดถ่้ายถาพทีส่วยงาม 

 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

 
พกัที ่ REACE RESORT / THAI HOA RESORT 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

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

กระเชา้ชมเมอืง – วดัต ัก๊ลมั – สวนดอกไฮเดรนเยยี – ซนันี ่ฟารม์ – บนัไดลอยฟ้า – ตลาดไนท์
มารเ์ก็ต  

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 

 น าท่านเดนิทางสู่ ทะเลทรายขาว กองภูเขาทรายสขีาวสุดขอบฟ้าเหมือนทะเลทราย ซาฮารา ใหท่้านได ้

อสิระกับการถ่ายรูปหรอืเลอืกใชบ้รกิารกจิกรรม (รวมค่ารถจิบ๊แลว้) นอกจากรถจิ๊บแลว้ยังมบีรกิารกจิกรรม

อืน่ๆซึง่ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร ์อาท ิขับรถเอทวีตีะลยุทะเลทราย สไลเดอรบ์อรด์  
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น าท่านเดินทางสู่ เมืองดาลดั กลับทางเสน้ทางเดิม หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ น า้ตกดาตนัลา 
DATANLA ซึง่เป็นน ้าตกในเมืองดาลัดที่สวยงาม ท่านสามารถเก็บภาพประทับใจไดห้ลายมุมภายในบริเวณ

น ้าตก มีรา้นคา้กาแฟเล็ก ใหท่้านไดน่ั้งชลิๆจบิกาแฟ พักผ่อนชมบรรยากาศธรรมชาตโิดยรอบ น าท่านชมสิน้
คา้ของฝาก OTOP จากวัสดเุยือ่ไผ่ของเวยีดนาม 
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และพเิศษสุดทุกท่านจะได ้น ัง่รถรางโรลเลอรโ์คสเตอร ์ROLLER COASTER ลงไปชมน ้าตก ผ่านหุบเขา 

และป่าไม่เขยีวขจ ีท่านจะไดร้ับประสบการณ์แปลกใหม่ทีไ่ม่ควรพลาด รถรางสามารถน่ังได ้1-2 ท่าน ตอ่คัน 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัคาคาร  

 

 

จากนัน้น าท่าน น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า ชมววิเมืองดาลัทจากที่สูงขึน้ไปเพื่อเขา้ชม วดัต ัก๊ลมั วัดพุทธในนิกาย

เซน แบบญี่ปุ่ น ตั ้งอยู่บนเทือกเขาเฟืองฮว่าง ภายในวัดมีสิ่งก่อสรา้งที่สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ 

ทัศนียภาพโดยรอบ ลอ้มรอบไปดว้ยดอกไมท้ี่ผลดิอกบานสะพรั่ง นับไดว้่าเป็นวหิารที่นยิมและงดงามที่สดุ

ในเมืองดาลัด ดา้นหลังของวัดยังมี ศาลาพระแกว้มรกต องคจ์ าลองที่มาจากประเทศไทยมาประดษิฐาน ณ 

วัดแหง่นี้ 

 

mailto:istyletraveler@gmail.com


 

 

 

iStyle Traveler Co., Ltd 

9/27 WORK PLACE Ratchaphruek – Charan, Bang Waek, Phasi Charoen, Bangkok 10160 THAILAND 
TEL: +66 2 409 5877 Mobile: +66 81 4888 083   Email: istyletraveler@gmail.com 

P
ag

e6
 

License Number: 11/7887 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู ่สวนดอกไฮเดรนเยยี เป็นสวนดอกไมท้ีม่ดีอกไฮเดรนเยยีสสัีนสวยสดใสเบง่บานสะพรั่งไป

ท่ัวสวน และเป็นอกีหนึ่งสัญญาลักษณ์ของเมืองดาลัดที่ดงึดูดนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองแห่งนี้ ใหท่้านได ้

เพลดิเพลนิกับการเก็บภาพความสวยงามนี่ไวเ้ป็นทีร่ะลกึอย่างเต็มอิม่ 

 

  

หลังจากนัน้น าท่านสู่ ซนันี ่ฟารม์ เป็นฟาร์มดอกไม ้และคาเฟ่ ส าหรับท่านที่ชืน่ชอบกาแฟ หรือเครื่องดื่ม

ต่างๆ ที่ฟาร์มแห่งนี้ก็จะมีบรกิารจ าหน่ายแกท่่าน นอกจากสวนดอกไม ้และคาเฟ่แลว้ อกีหนึ่งจุดไฮไลทนั์น้ก็

คอื บนัไดลอยฟ้า เป็นบันไดทีย่ืน่สงูขึน้ไปบนฟ้า เมือ่ท่านถ่ายรูปจะราวกับว่าท่านก าลังจะเดนิขึน้บนกอ้นเมฆ

เลยก็ว่าได ้และววิดา้นบนท่านกจ็ะไดสั้มผัสกับบรรยากาศธรรมของเมอืงดาลัดทีเ่ต็มไปดว้ยภูเขารายลอ้มท่าน 

อัดแน่นไปดว้ยธรรมชาตสิเีขยีว  
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เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

 

หลังจากรับประทานอาหารน าท่านเดนิเลน่ตลาดกลางคนื ไนท ์มารเ์ก็ต (NIGHT MARKET) เมอืงดาลัด ใหท่้านได ้

เลือกซื้อสนิคา้พื้นเมือง ของที่ระลกึ และชมิอาหารพื้นเมืองตามอัธยาศัย สนิคา้ที่เป็นที่นิยมอย่างมากนั้นคือ

เครือ่งนุ่งหม่กันหนาว ไหมพรมเป้นตน้ 
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ไม่ควรพลาดเมื่อมาเวยีดนาม ในการ
มาเยือนเมืองดาลัดแห่งนี้ หรือเมืองต่างๆ 

ของเวียดนามท่านจะไดพ้บกับพิซซ่า
เวยีดนาม ซึง่ดแูลว้อาจจะไมไดค้ลา้ยกบัพชิ

ซา่เท่าไหร่เมือ่ดจูากหนา้ตา แตห่ากพบเห็น
รถขายพซิซ่า หรือรา้นที่ตัง้อยู่ขา้งทางดว้ย
รูปลักษณ์และรสชาตขิองมันแลว้ ตอ้งบอก

เลยว่าท่านไม่ควรพลาดจริง โดยตัวแป้ง
ของพซิซ่าจะเป็นแผ่นแป้งหนาๆที่น ามาป้ิง
กับเตาถ่าน โรยหนา้ดว้ยเครื่องต่างๆใส่ไข่ 

ไสก้รอก ผักโรย หรือท่านที่ชื่นชอบชีสก็
สามารถใสล่งไปเพิม่ได ้ 

 
 
พกัที ่ LADALAT HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

วนัทีส่าม  เมอืงดาลดั – สวนดอกไมเ้มอืงหนาว – ฟารม์ชะมด – สนามบนิเลยีงเคอืง – สนามบนิสุวรรณภูม ิ– 
กรุงเทพฯ   

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าท่านเที่ยวชม สวนดอกไมเ้มอืงหนาว หรอื DALAT FLOWER GRADENS  ดาลัดไดร้ับการขนานนาม

ใหเ้ป็นเมอืงแห่งดอกไม ้ทีน่ี่จงึมดีอกไมบ้านสะพรั่งไปท่ัวเมอืงตลอดทัง้ปี และหากตอ้งการทีจ่ะเห็นพรรณไม ้

ของดาลัดก็จะตอ้งไป สวนดอกไมเ้มืองหนาว ที่ไดท้ าการรวบรวมไวอ้ย่างมากมายทัง้ไมด้อก ไมป้ระดับ ไม ้

ตน้ และกลว้ยไม ้ทีม่มีากมาย 
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จากนัน้น าท่านชม ฟารม์เลีย้งชะมด ท่านจะไดพ้บกับชะมดตัวเป็นๆ หลากสายพันธุ ์ชมเมล็ดกาแฟ วธิีการ
ผลติ และขัน้ตอนการชงกาแฟชะมด ใหท่้านไดซ้ือ้กาแฟคั่วสดๆ และน่ังชมิท่ามกลางบรรยากาศทีโ่อบลอ้มไป

ดว้ยธรรมชาต ิท่านยังสามารถใหอ้าหาร และถ่ายรูปกับชะมดไดอ้กีดว้ย สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางเขา้สู่

สนามบนิ เพือ่เดนิทางกลับประเทศไทย 
 

 

ส าหรับฟาร์มเลี้ยงชะมดแห่งนี้นอกจะท่านจะไดช้ม
บรรยากาศธรรมชาตทิี่รายลอ้ม ท่านจะไดพ้บกับชะมดสาย

พันธ์ต่างๆ และที่ส าคัญที่สุดนัน้คอืผลผลติจากชะมดนัน้คอื 
“กาแฟขี้ชะมด” ว ิธีการผลติกาแฟชะมดเช่นนี้ จะช่วยเพิ่ม

คุณภาพผ่านกลไกสองอย่างคอื การคัดเลอืกเมล็ด และการ
ย่อยคือ ชะมดจะเลือกกนิเมล็ดกาแฟซึ่งมีคุณภาพที่ดีกว่า 
และกลไกการย่อยของชะมดอาจจะเพิ่มรสชาติของเมล็ด

กาแฟ ท่านสามารถชมิกาแฟจากฟาร์มแห่งนี้ และเลือกซือ้
เป็นของฝากไดอ้กีดว้ย (วธิกีารชงกาแฟชนดินี้ จ าเป็นตอ้งชง

ผ่านเครือ่งกรองและตอ้งใจเย็น เพือ่ใหไ้ดร้สชาตกิาแฟทีด่)ี 
 
 

 ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน TAN SON NHAT 
13.35  น าท่านเหนิฟ้ากลับสูก่รุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่VZ941   
15.20   ถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 

 
 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการ
ออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาทวัรไ์มร่วม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

04 – 06 กนัยายน 2563 9,999 2,500 6,999 

11 – 13 กนัยายน 2563 9,999 2,500 6,999 

19 – 21 กนัยายน 2563 9,999 2,500 6,999 

26 – 28 กนัยายน 2563 9,999 2,500 6,999 

03 – 05 ตุลาคม 2563 9,999 2,500 6,999 

09 – 11 ตุลาคม 2563 9,999 2,500 6,999 

11 – 13 ตุลาคม 2563 
(วนัสวรรคต ร.๙) 

9,999 2,500 6,999 

16 – 18 ตุลาคม 2563 9,999 2,500 6,999 

 
 

** ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี 3,900 บาท** 
คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ 

และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,500 บาท /ทรปิ 

 
 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่

ดว้ยกรณีใดๆท ัง้สิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่น
ขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์ก่ตวัทา่นเอง 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ า
ท ัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษี

น า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 

หมายเหตุ : เมือ่มืก่ารอออกต ัว๋เครือ่งบนิแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ท่านหรอื  3 ท่าน  
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง   
 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อนิเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มนิิบาร์ในหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครื่องดืม่ที่ส่ังเพิม่นอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจาก
หวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ  

 คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาท ตอ่ท่านเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณี
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีไ่ม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ

จ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์
ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี(่ผูม้ี
ชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อแจง้
ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี ่(ผูม้ีชือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารกา รขอรับเงนิคนืที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงิน
คา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ 

และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.1.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี้ ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่

นักท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับ
สายการบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์
ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัต

ฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน 
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เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด 

หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้ับนักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวซี่า  และอย่าง

นอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จาก
การทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่
หนังสือเดนิทางและอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดส้่งหนา้หนังสือ
เดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิ 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่ว

สว่นใหญ่เป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มไิดเ้กดิ

จากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความ

สญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว

เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  
8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้ 
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และ
รวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให ้

เจา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้ือไดท่้านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ
ภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  
3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้แบตเตอรีส่ ารองสามารถน า

ใสก่ระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากัด ไดแ้ก ่

 3.1 แบตเตอรี่ส ารองที่มีความจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรือนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้ม่มกีาร
จ ากัดจ านวน  

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

 3.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทุกกรณี 

4. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทุกกรณี 
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