


 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภูม ิ– สนามบนิเลยีงเคอืง – เมอืงดาลดั –เมอืงมุยเน ่– ลําธารนางฟ้า – ทะเลทราย
แดง – จดุชมววิหมูบ่า้นชาวประมง 

 
08.00 พรอ้มกนั ณสนามบนิสวุรรณภูมชิ ัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAIVIETJET AIR (VZ)โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ

คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 
 

11.10 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดาลดั ประเทศเวยีดนามโดยเทีย่วบนิVZ940 
 

* ใชเ้วลาเดนิทาง 2 ชัว่โมง บนเครือ่งไมม่อีาหารและเครือ่งดืม่บรกิาร * 

 
12.55 เดนิทางถงึ สนามบนิเลยีงเคอืงLIEN KHUONG เมอืงดาลดัประเทศเวยีดนาม หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง เมอืง

ดาลทัเป็นเมอืงทีแ่สนโรแมนตกิ ซึง่ไดช้ือ่วา่เป็น หบุเขาแหง่ความรัก สมัผัสบรรยากาศทีแ่สนโรแมนตกิ โอบลอ้มไปดว้ย
ขนุเขา แมกไมน้านาพันธ ์และทะเลสาบ ดว้ยเนนิเขาเขยีวขจสีลบัซบัซอ้น ทะเลสาบในสายหมอกบางๆและป่าสนอนัหอม
กรุ่นดาลทัไดช้ือ่วา่เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีโ่รแมนตกิทีส่ดุในเวยีดนาม มอีณุหภมูติลอดทัง้ปี 15-25 องศา 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัคาคาร พเิศษ ... เมนูเฝอเวยีดนาม 

 
นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงมุยเน่มรีะยะทางประมาณ 150 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) ตัง้อยูช่ายฝ่ังทะเล
ของจังหวดับิญ่ถว่น BINH THUAN ในภมูภิาคใต ้ของประเทศเวยีดนาม เป็นเมอืงตากอากาศชายทะเลในจังหวดับิญ่ถว่น
ทางภาคตะวนัออกเฉยีงใตข้องประเทศเวยีดนาม ตัง้อยูใ่กลก้บัฟานเทีย้ต เมอืงหลกัของจังหวดั 

 
นําทา่นเดนิทางสู่  ลําธารนางฟ้า หรอืภาษาอกัฤษเรยีกวา่ FAIRY STREAM มลีกัษณะคลา้ยแพะเมอืงผหีรอืเสาหนิ นา
นอ้ยของเมอืงไทย แตแ่ปลกตรงทีม่ลํีาธารระหวา่งกลาง ใหท้า่นไดถ้อดรองเทา้เดนิลยุ ทรายทีผ่สมผสานกบัน้ําในลําธารให ้
ความรูส้กึผอ่นคลาย และเพลดิเพลนิ ไดส้มัผัสบรรยากาศววิสวยๆของธรรมชาตสิองขา้งทาง 
จากนัน้นําทา่นชม ทะเลทรายแดง  ทีเ่กดิจากการรวมตวัของทรายสแีดงจากสนมิเหล็กจนเป็นบรเิวณกวา้ง ใหท้า่นได ้
เพลดิเพลนิกบัการถา่ยรูป 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ จดุชมววิทา่เรอืมุยเน่บรเิวณจดุชมววิ ทกุทา่นจะไดพ้บกบัเรอืกระดง้หรอืเรอืประมงของชาวเวยีดนามที่
เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะนับรอ้ยๆลําสดุลกูหลูกูตาใหท้า่นไดถ้า่ยถาพทีส่วยงาม 
 

เย็น บรกิารอาหารเย็นณ ภตัตาคาร  
 
พกัที ่ REACE RESORT / THAI HOA RESORT3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่อง  เมอืงมุยเน – ทะเลทรายขาว – เมอืงดาลดั – นํา้ตกดาตนัลา – รถรางชมววิโรลเลอรโ์คสเตอร ์ – น ัง่กระเชา้ชม

เมอืง – วดัต ัก๊ลมั – สวนดอกไฮเดรนเยยี– ซนันี ่ฟารม์ – บนัไดลอยฟ้า – ตลาดไนทม์ารเ์ก็ต  

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 
  
 
 นําทา่นเดนิทางสู่ ทะเลทรายขาว  กองภเูขาทรายสขีาวสดุขอบฟ้า

เหมอืนทะเลทราย ซาฮารา ใหท้า่นไดอ้สิระกบัการถา่ยรูปหรอื
เลอืกใชบ้รกิารกจิกรรม (รวมคา่รถจ ิ�บแลว้)นอกจากรถจิ๊บแลว้ยังมี
บรกิารกจิกรรมอืน่ๆซึง่ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร ์อาท ิขบัรถเอทวีี
ตะลยุทะเลทราย สไลเดอรบ์อรด์ 

 



 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงดาลดักลบัทางเสน้ทางเดมิ หลงัจากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่นํา้ตกดาตนัลาDATANLA ซึง่เป็นน้ําตก
ในเมอืงดาลดัทีส่วยงาม ทา่นสามารถเก็บภาพประทบัใจไดห้ลายมมุภายในบรเิวณน้ําตก มรีา้นคา้กาแฟเล็ก ใหท้า่นไดน่ั้ง
ชลิๆจบิกาแฟ พักผอ่นชมบรรยากาศธรรมชาตโิดยรอบ นําทา่นชมสิน้คา้ของฝาก OTOP จากวสัดเุยือ่ไผข่องเวยีดนาม 
และพเิศษสดุทกุทา่นจะได ้น ัง่รถรางโรลเลอรโ์คสเตอรR์OLLER COASTER ลงไปชมน้ําตก ผา่นหบุเขา และป่าไมเ่ขยีว
ขจ ีทา่นจะไดรั้บประสบการณ์แปลกใหมท่ีไ่มค่วรพลาด รถรางสามารถน่ังได ้1-2 ทา่น ตอ่คนั 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัคาคาร  

 
จากนัน้นําทา่น น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า  ชมววิเมอืงดาลทัจากทีส่งูขึน้ไปเพือ่เขา้ชม วดัต ัก๊ลมั วดัพุทธในนกิายเซน แบบญีปุ่่ น 
ตัง้อยูบ่นเทอืกเขาเฟืองฮวา่ง ภายในวดัมสี ิง่กอ่สรา้งทีส่วยงาม สะอาด เป็นระเบยีบ ทศันยีภาพโดยรอบ ลอ้มรอบไปดว้ย
ดอกไมท้ีผ่ลดิอกบานสะพร่ัง นับไดว้า่เป็นวหิารทีน่ยิมและงดงามทีส่ดุในเมอืงดาลดั ดา้นหลงัของวดัยังม ีศาลาพระแกว้
มรกต องคจํ์าลองทีม่าจากประเทศไทยมาประดษิฐาน ณ วดัแหง่นี้ 

 
นําทา่นเดนิทางสู ่สวนดอกไฮเดรนเยยี  เป็นสวนดอกไมท้ีม่ดีอกไฮเดรนเยยีสสีนัสวยสดใสเบง่บานสะพร่ังไปทัว่สวน และ
เป็นอกีหนึง่สญัญาลกัษณ์ของเมอืงดาลดัทีด่งึดดูนักทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืนเมอืงแหง่นีใ้หท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการเก็บภาพ
ความสวยงามนีไ่วเ้ป็นทีร่ะลกึอยา่งเต็มอิม่ 
หลงัจากนัน้นําทา่นสู ่ซนันี ่ฟารม์ เป็นฟารม์ดอกไม ้และคาเฟ่ สาํหรับทา่นทีช่ ืน่ชอบกาแฟ หรอืเครือ่งดืม่ตา่งๆ ทีฟ่ารม์แหง่
นีก็้จะมบีรกิารจําหน่ายแกท่า่น นอกจากสวนดอกไม ้และคาเฟ่แลว้ อกีหนึง่จดุไฮไลทนั์น้ก็คอืบนัไดลอยฟ้า เป็นบนัไดทีย่ืน่
สงูขึน้ไปบนฟ้า เมือ่ทา่นถา่ยรูปจะราวกบัวา่ทา่นกําลงัจะเดนิขึน้บนกอ้นเมฆเลยก็วา่ได ้และววิดา้นบนทา่นก็จะไดส้มัผัสกบั
บรรยากาศธรรมของเมอืงดาลดัทีเ่ต็มไปดว้ยภเูขารายลอ้มทา่น อดัแน่นไปดว้ยธรรมชาตสิเีขยีว  



 
เย็น บรกิารอาหารเย็นณ ภตัตาคาร  
 

หลงัจากรับประทานอาหารนําทา่นเดนิเลน่ตลาดกลางคนื ไนท ์มารเ์ก็ต (NIGHT MARKET) เมอืงดาลดั ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้
พืน้เมอืง ของทีร่ะลกึ และชมิอาหารพืน้เมอืงตามอธัยาศยัสนิคา้ทีเ่ป็นทีน่ยิมอยา่งมากนัน้คอืเครือ่งนุ่งหม่กนัหนาว ไหมพรมเป้นตน้ 

ไมค่วรพลาดเมือ่มาเวยีดนาม ในการมาเยอืนเมอืงดาลดัแหง่นี ้
หรอืเมอืงตา่งๆ ของเวยีดนามทา่นจะไดพ้บกบัพซิซา่เวยีดนาม ซึง่ดแูลว้
อาจจะไมไดค้ลา้ยกบัพชิซา่เทา่ไหร่เมือ่ดจูากหนา้ตา แตห่ากพบเห็นรถ
ขายพซิซา่ หรอืรา้นทีต่ัง้อยูข่า้งทางดว้ยรูปลกัษณ์และรสชาตขิองมัน
แลว้ ตอ้งบอกเลยวา่ทา่นไมค่วรพลาดจรงิ โดยตวัแป้งของพซิซา่จะเป็น
แผน่แป้งหนาๆทีนํ่ามาป้ิงกบัเตาถา่น โรยหนา้ดว้ยเครือ่งตา่งๆใสไ่ข ่ไส ้
กรอก ผักโรย หรอืทา่นทีช่ ืน่ชอบชสีก็สามารถใสล่งไปเพิม่ได ้ 

 
พกัที ่ LADALAT HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม  เมอืงดาลดั – สวนดอกไมเ้มอืงหนาว – ฟารม์ชะมด – สนามบนิเลยีงเคอืง – สนามบนิสวุรรณภูม ิ– กรุงเทพฯ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 

นําทา่นเทีย่วชมสวนดอกไมเ้มอืงหนาวหรอืDALAT FLOWER GRADENSดาลดัไดรั้บการขนานนามใหเ้ป็นเมอืงแหง่
ดอกไม ้ทีน่ีจ่งึมดีอกไมบ้านสะพร่ังไปทัว่เมอืงตลอดทัง้ปี และหากตอ้งการทีจ่ะเห็นพรรณไมข้องดาลดัก็จะตอ้งไป สวน
ดอกไมเ้มอืงหนาวทีไ่ดทํ้าการรวบรวมไวอ้ยา่งมากมายทัง้ไมด้อก ไมป้ระดบั ไมต้น้ และกลว้ยไม ้ทีม่มีากมาย 
 

 
 

จากนัน้นําทา่นชม ฟารม์เลีย้งชะมดทา่นจะไดพ้บกบัชะมดตวัเป็นๆ หลากสายพันธุ ์ชมเมล็ดกาแฟ วธิกีารผลติ และขัน้ตอน
การชงกาแฟชะมด ใหท้า่นไดซ้ือ้กาแฟ คัว่สดๆ และน่ังชมิทา่มกลางบรรยากาศทีโ่อบลอ้มไปดว้ยธรรมชาต ิทา่นยังสามารถ
ใหอ้าหาร และถา่ยรูปกบัชะมดไดอ้กีดว้ยสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สูส่นามบนิ เพือ่เดนิทางกลบัประเทศไทย 
 

 
 



สาํหรับฟารม์เลีย้งชะมดแหง่นีน้อกจะทา่นจะไดช้มบรรยากาศธรรมชาตทิีร่าย
ลอ้ม ทา่นจะไดพ้บกบัชะมดสายพันธต์า่งๆ และทีส่าํคญัทีส่ดุนัน้คอืผลผลติจากชะมด
นัน้คอื “กาแฟขีช้ะมด” วธิกีารผลติกาแฟชะมดเชน่นี ้จะชว่ยเพิม่คณุภาพผา่นกลไกสอง
อยา่งคอื การคดัเลอืกเมล็ด และการยอ่ยคอื ชะมดจะเลอืกกนิเมล็ดกาแฟซึง่มคีณุภาพ
ทีด่กีวา่ และกลไกการยอ่ยของชะมดอาจจะเพิม่รสชาตขิองเมล็ดกาแฟ  ทา่นสามารถ
ชมิกาแฟจากฟารม์แหง่นี ้และเลอืกซือ้เป็นของฝากไดอ้กีดว้ย (วธิกีารชงกาแฟชนดินี ้
จําเป็นตอ้งชงผา่นเครือ่งกรองและตอ้งใจเย็น เพือ่ใหไ้ดร้สชาตกิาแฟทีด่)ี 

 ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่ ทา่อากาศยาน TAN SON NHAT 
13.35  นําทา่นเหนิฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่ VZ941 
15.20  ถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯโดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทบัใจ 
 
** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นทําการออกต ัว๋เนือ่งจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ **  
*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง ราคาทวัร/์ทา่น 
หอ้งละ 2-3 ทา่น พกัเดีย่วเพิม่ ราคาทวัรไ์มร่วม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

03 – 05 เมษายน 2563 10,999 2,500 6,999 

05 – 07 เมษายน 2563 
(วนัจกัร)ี 10,999 2,500 6,999 

11 – 13 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 12,999 3,500 8,999 

13 – 15 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 12,999 3,500 8,999 

18 – 20 เมษายน 2563 9,999 2,500 6,999 

25 – 27 เมษายน 2563 9,999 2,500 6,999 

02 – 04 พฤษภาคม 2563 10,999 2,500 6,999 

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

11 – 13 พฤษภาคม 2563 8,999 2,500 6,999 

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

22 – 24 พฤษภาคม 2563 9,999 2,500 6,999 

29 – 31 พฤษภาคม 2563 9,999 2,500 6,999 

05 – 07 มถินุายน 2563 9,999 2,500 6,999 

12 – 14 มถินุายน 2563 9,999 2,500 6,999 

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



10 – 12 กรกฎาคม 2563 9,999 2,500 6,999 

17 – 19 กรกฎาคม 2563 9,999 2,500 6,999 

24 – 26 กรกฎาคม 2563 9,999 2,500 6,999 

31 ก.ค. – 02 ส.ค. 2563 9,999 2,500 6,999 

07 – 09 สงิหาคม 2563 8,999 2,500 6,999 

21 – 23 สงิหาคม 2563 8,999 2,500 6,999 

28 – 30 สงิหาคม 2563 8,999 2,500 6,999 

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 ตลุาคม 2563 9,999 2,500 6,999 

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

11 – 13 ตลุาคม 2563 
(วนัสวรรคต ร.๙) 9,999 2,500 6,999 

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

** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 3,900 บาท** 
คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่  

และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,500 บาท /ทรปิ 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ
ท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดทํ้าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจอง

ทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์
ในการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา  

กรุณาชําระมดัจํา ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจําท ัง้หมดเนือ่งจาก
ทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํีา้มนัทีย่งัมไิดชํ้าระ คา่ทวัรส์ว่นที่

เหลอื กรุณาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง  
หมายเหต ุ: เมือ่มืก่ารอออกต ัว๋เครือ่งบนิแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ  

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง   
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี 
มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ 
คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 



เง ือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมดัจําเป็นเงนิจํานวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่สาํรองทีน่ั่ง  
2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชาํระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี่

ไมช่าํระเงนิ หรอืชาํระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละ
สทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันี ้วนัจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปี
นัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบ
อํานาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชาํระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้
ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้
2.1.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่าํระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจัดการนําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ 

การสาํรองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 
3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ 

หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   
4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันี ้วนัจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 

9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปี
นัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 
เง ือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรน์ีส้าํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางสาํหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วนักอ่นการ
เดนิทางสาํหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชาํระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง
และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการ
ชาํระเงนิ 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ
เวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นีบ้รษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นสาํคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 
ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีคํ้านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่
ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน้ 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุ
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดงักลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละ
ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด
ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. IATA ไดกํ้าหนดมาตรการเกีย่วกบัการนําแบตเตอรีสํ่ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี้ แบตเตอรีส่าํรองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตวั
ถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณทีจํ่ากดั ไดแ้ก ่

 3.1 แบตเตอรีส่าํรองทีม่คีวามจไุฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000mAhหรอืนอ้ยกวา่ 100Whสามารถนําขึน้เครือ่งไดไ้มม่กีารจํากดัจํานวน  
 3.2 แบตเตอรีส่าํรองทีม่คีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000mAhหรอื 100-160Whสามารถนําขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 
 3.3 แบตเตอรีส่าํรองทีม่คีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000mAhหรอื 160Whหา้มนําขึน้เครือ่งในทกุกรณ ี
4. หา้มนําแบตเตอรีส่าํรองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 
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