
 

 

 

 

เวยีดนามใต ้ดาลดั มยุเน ่3วนั2คนื 
โดยสายการบนิ THAIVIETJET AIR (VZ) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนพฤศจกิายน 62 – เดอืนมนีาคม 63 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

ไฮไลทท์วัร ์
สมัผสัอากาศหนาวเมอืงดาลดั สวสิเซอรแ์ลนดแ์หง่เวยีดนาม 
น ัง่กระเชา้ไฟฟ้าชมเมอืงดาลดั น ัง่รถจิบ๊ตะลยุทะเลทราย 

เมอืงมยุเน ่- ล าธารนางฟ้า – ทะเลทรายแดง - จดุชมววิหมูบ่า้นชาวประมง 
ทะเลทรายขาว - เมอืงดาลดั - น ัง่กระเชา้ชมเมอืง - วดัต ัก๊ลมั 

สวนดอกไมไ้ฮเดรนเยยี - ซนันี ่ฟารม์ - ฟารม์ชะมด 
บนัไดลอยฟ้า – ตลาดไนทม์ารเ์ก็ต – สวนดอกไมเ้มอืงหนาว 

พเิศษ!! ชมสวนกาแฟ+ฟารม์เลีย้งชะมด / ขบัโรลเลอรโ์คสเตอร.์.ชมธรรมชาต ิ



 

 

 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิเลยีงเคอืง – เมอืงดาลดั – เมอืงมุยเน่ – ล าธาร
นางฟ้า – ทะเลทรายแดง – จดุชมววิหมูบ่า้นชาวประมง  

08.00  พรอ้มกันที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAIVIETJET AIR (VZ) 
โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

 

 
 
11.10  น าทา่นเหนิฟ้าสู ่เมอืงดาลดั ประเทศเวยีดนามโดยเทีย่วบนิ VZ940   
12.55  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานเลยีงเคอืง LIEN KHUONG เมอืงดาลดัประเทศเวยีดนาม หลังผ่าน

พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง เมอืงดาลัทเป็นเมอืงทีแ่สนโรแมนตกิ ซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็น หุบเขาแห่งความรัก 
สมัผัสบรรยากาศทีแ่สนโรแมนตกิ โอบลอ้มไปดว้ยขุนเขา แมกไมน้านาพันธ ์และทะเลสาบ ดว้ยเนิน

เขาเขยีวขจสีลับซับซอ้น ทะเลสาบในสายหมอกบางๆและป่าสนอันหอมกรุน่ดาลัทไดช้ือ่วา่เป็นแหล่ง
ทอ่งเทีย่วทีโ่รแมนตกิทีส่ดุในเวยีดนาม มอีณุหภมูติลอดทัง้ปี 15-25 องศา 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมยุเน ่มรีะยะทางประมาณ 150 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 
ตัง้อยู่ชายฝ่ังทะเลของจังหวัดบิญ่ถ่วน BINH THUAN ในภมูภิาคใต ้ของประเทศเวยีดนาม เป็นเมอืง
ตากอากาศชายทะเลในจังหวัดบิญ่ถว่นทางภาคตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศเวยีดนาม ตัง้อยูใ่กลก้ับ

ฟานเทีย้ต เมอืงหลักของจังหวัด 
น าท่านเดนิทางสู ่ล าธารนางฟ้า หรอืภาษาอักฤษเรยีกว่า FAIRY STREAM มลีักษณะคลา้ยแพะ

เมอืงผหีรอืเสาหนินานอ้ยของเมอืงไทย แต่แปลกตรงทีม่ลี าธารระหวา่งกลาง ใหท้่านไดถ้อดรองเทา้
เดนิลุยทรายทีผ่สมผสานกับน ้าในล าธารใหค้วามรูส้กึผอ่นคลาย และเพลดิเพลนิ ไดส้มัผัสบรรยากาศ

ววิสวยๆของธรรมชาตสิองขา้งทาง 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นชม ทะเลทรายแดง ทีเ่กดิจากการรวมตัวของทรายสแีดงจากสนมิเหล็กจนเป็นบรเิวณ
กวา้ง ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการถา่ยรปู 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่จดุชมววิทา่เรอืมยุเน ่บรเิวณจดุชมววิ ทกุทา่นจะไดพ้บกับเรอืกระดง้หรอืเรอืประมง
ของชาวเวยีดนามทีเ่ป็นเอกลักษณ์เฉพาะนับรอ้ยๆล าสดุลกูหลูกูตาใหท้า่นไดถ้า่ยถาพทีส่วยงาม 

ค า่ บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
พกัที ่REACE RESORT / THAI HOA RESORT 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทีส่อง  เมอืงมยุเน – ทะเลทรายขาว – เมอืงดาลดั – น า้ตกดาตนัลา – รถรางชมววิโรลเลอรโ์คสเตอร ์

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

ตลาดไนทม์ารเ์ก็ต  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางสู ่ทะเลทรายขาว กองภเูขาทรายสขีาวสดุขอบฟ้าเหมอืนทะเลทราย ซาฮารา ใหท้า่น
ไดอ้สิระกับการถา่ยรปูหรอืเลอืกใชบ้รกิารกจิกรรม (รวมคา่รถจิบ๊แลว้) นอกจากรถจิ๊บแลว้ยังมบีรกิาร
กจิกรรมอืน่ๆซึง่ไมร่วมอยูใ่นรายการทัวร ์อาท ิขับรถเอทวีตีะลยุทะเลทราย สไลเดอรบ์อรด์  

 



 

 

 

 

 
 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงดาลดั กลับทางเสน้ทางเดมิ หลังจากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ น า้ตกดาตนัลา 
DATANLA ซึง่เป็นน ้าตกในเมืองดาลัดที่สวยงาม ท่านสามารถเก็บภาพประทับใจไดห้ลายมุมภายใน

บรเิวณน ้าตก มรีา้นคา้กาแฟเล็ก ใหท้า่นไดน่ั้งชลิๆจบิกาแฟ พักผอ่นชมบรรยากาศธรรมชาตโิดยรอบ  
 

 
 



 

 

 

 

และพเิศษสดุทุกทา่นจะได ้น ัง่รถรางโรลเลอรโ์คสเตอร ์ROLLER COASTER ลงไปชมน ้าตก ผา่นหุบ
เขา และป่าไม่เขียวขจี ท่านจะไดร้ับประสบการณ์แปลกใหม่ที่ไม่ควรพลาด รถรางสามารถน่ังได ้1-2 

ทา่น ตอ่คัน 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัคาคาร 

จากนัน้น าท่าน น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า ชมววิเมอืงดาลัทจากทีส่งูขึน้ไปเพือ่เขา้ชม วดัต ัก๊ลมั วัดพุทธใน
นิกายเซน แบบญี่ปุ่ น ตัง้อยู่บนเทือกเขาเฟืองฮว่าง ภายในวัดมีสิง่ก่อสรา้งที่สวยงาม สะอาด เป็น

ระเบียบ ทัศนียภาพโดยรอบ ลอ้มรอบไปดว้ยดอกไมท้ีผ่ลดิอกบานสะพรั่ง นับไดว้่าเป็นวหิารที่นิยม
และงดงามที่สดุในเมืองดาลัด ดา้นหลังของวัดยังมี ศาลาพระแกว้มรกต องคจ์ าลองทีม่าจากประเทศ
ไทยมาประดษิฐาน ณ วัดแหง่นี้ 

 



 

 

 

 

 
 

น าท่านเดนิทางสู่ สวนดอกไฮเดรนเยยี เป็นสวนดอกไมท้ี่มีดอกไฮเดรนเยียสสีันสวยสดใสเบ่งบาน
สะพรั่งไปทั่วสวน และเป็นอีกหนึ่งสัญญาลักษณ์ของเมืองดาลัดที่ดงึดูดนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมือง

แหง่นี้ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการเก็บภาพความสวยงามนี่ไวเ้ป็นทีร่ะลกึอยา่งเต็มอิม่ 
 

 
  

หลังจากนั้นน าท่านสู่ ซนันี่ ฟารม์ เป็นฟาร์มดอกไม ้และคาเฟ่ ส าหรับท่านที่ชื่นชอบกาแฟ หรือ

เครือ่งดืม่ต่างๆ ทีฟ่ารม์แห่งนี้ก็จะมบีรกิารจ าหน่ายแก่ท่าน นอกจากสวนดอกไม ้และคาเฟ่แลว้ อกีหนึ่ง



 

 

 

 

จดุไฮไลทนั์น้ก็คอื บนัไดลอยฟ้า เป็นบันไดทีย่ืน่สงูขึน้ไปบนฟ้า เมือ่ท่านถ่ายรปูจะราวกับวา่ทา่นก าลัง
จะเดนิขึน้บนกอ้นเมฆเลยก็ว่าได ้และววิดา้นบนท่านก็จะไดส้ัมผัสกับบรรยากาศธรรมของเมอืงดาลัดที่

เต็มไปดว้ยภเูขารายลอ้มท่าน อัดแน่นไปดว้ยธรรมชาตสิเีขยีว  
 

 
 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

หลังจากรับประทานอาหารน าท่านเดนิเล่นตลาดกลางคืน ไนท ์มารเ์ก็ต (NIGHT MARKET) เมอืงดาลัด 
ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง ของทีร่ะลกึ และชมิอาหารพืน้เมอืงตามอัธยาศัย สนิคา้ทีเ่ป็นทีน่ิยมอย่าง
มากนัน้คอืเครือ่งนุ่งหม่กันหนาว ไหมพรมเป้นตน้ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

ไม่ควรพลาดเมื่อมาเวียดนาม 
ในการมาเยือนเมืองดาลัดแห่งนี้ 

หรอืเมอืงตา่งๆ ของเวยีดนามทา่นจะ
ไดพ้บกับพซิซ่าเวียดนาม ซึง่ดูแลว้
อาจจะไมไดค้ลา้ยกับพชิซ่าเท่าไหร่

เมื่อดูจากหนา้ตา แต่หากพบเห็นรถ
ขายพซิซา่ หรอืรา้นทีต่ัง้อยู่ขา้งทาง

ดว้ยรูปลักษณ์และรสชาติของมัน
แลว้ ตอ้งบอกเลยว่าท่านไม่ควร

พลาดจรงิ โดยตัวแป้งของพซิซา่จะ
เป็นแผ่นแป้งหนาๆทีน่ ามาป้ิงกับเตา
ถา่น โรยหนา้ดว้ยเครือ่งตา่งๆใสไ่ข ่ไสก้รอก ผักโรย หรอืทา่นทีช่ ืน่ชอบชสีก็สามารถใสล่งไปเพิม่ได ้ 

พกัที ่LADALAT HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม  เมอืงดาลดั – สวนดอกไมเ้มอืงหนาว – ฟารม์ชะมด – สนามบนิเลยีงเคอืง – สนามบนิสุวรรณ
ภูม ิ– กรงุเทพ ฯ   

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเที่ยวชม สวนดอกไม้เมอืงหนาว หรอื DALAT FLOWER GRADENS  ดาลัดไดร้ับการ
ขนานนามใหเ้ป็นเมอืงแห่งดอกไม ้ทีน่ี่จงึมดีอกไมบ้านสะพรั่งไปทั่วเมอืงตลอดทัง้ปี และหากตอ้งการที่

จะเห็นพรรณไมข้องดาลัดก็จะตอ้งไป สวนดอกไมเ้มอืงหนาว ทีไ่ดท้ าการรวบรวมไวอ้ยา่งมากมายทัง้ไม ้
ดอก ไมป้ระดับ ไมต้น้ และกลว้ยไม ้ทีม่มีากมาย 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

จากนั้นน าท่านชม ฟารม์เลีย้งชะมด ท่านจะไดพ้บกับชะมดตัวเป็นๆ หลากสายพันธุ ์ชมเมล็ดกาแฟ 
วธิกีารผลติ และขัน้ตอนการชงกาแฟชะมด ใหท้่านไดซ้ือ้กาแฟสด และน่ังชมิท่ามกลางบรรยากาศที่

โอบลอ้มไปดว้ยธรรมชาต ิท่านยังสามารถใหอ้าหาร และถ่ายรูปกับชะมดไดอ้กีดว้ย สมควรแก่เวลาน า
ทา่นเดนิทางเขา้สูส่นามบนิ เพือ่เดนิทางกลับประเทศไทย 
 

 
 

ส าหรับฟารม์เลีย้งชะมดแหง่นี้นอกจะทา่นจะไดช้ม
บรรยากาศธรรมชาตทิี่รายลอ้ม ท่านจะไดพ้บกับชะมด
สายพันธ์ต่างๆ และที่ส าคัญที่สุดนั้นคือผลผลิตจาก

ชะมดนั้นคือ “กาแฟขี้ชะมด” วธิีการผลิตกาแฟชะมด
เช่นนี้ จะช่วยเพิม่คุณภาพผ่านกลไกสองอย่างคือ การ

คัดเลอืกเมล็ด และการย่อยคือ ชะมดจะเลือกกนิเมล็ด
กาแฟซึง่มคีุณภาพทีด่กีว่า และกลไกการย่อยของชะมด

อาจจะเพิ่มรสชาติของเมล็ดกาแฟ ท่านสามารถชิม
กาแฟจากฟารม์แห่งนี้ และเลอืกซือ้เป็นของฝากไดอ้ีก
ดว้ย (วธิกีารชงกาแฟชนดินี้ จ าเป็นตอ้งชงผา่นเครือ่งกรองและตอ้งใจเย็น เพือ่ใหไ้ดร้สชาตกิาแฟทีด่ี) 

 ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน TAN SON NHAT 
13.35  น าทา่นเหนิฟ้ากลับสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่VZ941   
15.20  ถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 
 
 

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

*รายการทวัรอ์าจมกีารปรบัเปลีย่นเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ ณ วนัเดนิทาง 
ท ัง้นีบ้รษิทัจะค านงึถงึความปลอดภยั และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นหลกั* 



 

 

 

 

 
** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท า

การออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ให้
ทราบลว่งหนา้ ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ/่เด็ก 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาทวัรไ์มร่วม 
ต ัว๋เครือ่งบนิ 

09 – 11 พฤศจกิายน 2562 9,999 2,500 6,999 

30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 9,999 2,500 6,999 

08 – 10 ธนัวาคม 2562 9,999 2,500 6,999 

09 – 11 ธนัวาคม 2562 8,999 2,500 6,999 

20 – 22 ธนัวาคม 2562 9,999 2,500 6,999 

21 – 23 ธนัวาคม 2562 9,999 2,500 6,999 

29 – 31 ธนัวาคม 2562 12,999 3,500 9,999 

03 – 05 มกราคม 2563 8,999 2,500 6,999 

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

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

01 – 03 กุมภาพนัธ ์2563 9,999 2,500 6,999 

09 – 11 กุมภาพนัธ ์2563 10,999 2,500 7,999 

10 – 12 กุมภาพนัธ ์2563 8,999 2,500 6,999 

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

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

13 – 15 มนีาคม 2563 9,999 2,500 6,999 

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

 

** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 3,900 บาท** 
คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่ 

และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,500 บาท /ทรปิ 
 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดั
จ าไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ย

แลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 



 

 

 

 

กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดั
จ าท ัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้

คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
หมายเหต ุ: เม ือ่ม ืก่ารอออกต ัว๋เครือ่งบนิแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   

 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง   
 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถาม
จากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ  

คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาท ตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  
2. นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงินค่าบรกิารส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณี

นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถกูปฏเิสธการ
จา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ 
วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ

วันหยดุนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 
 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอ
เจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใด

อย่างหนึ่งเพื่อแจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่าน
ทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารกา รขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพือ่
ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐาน

การช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการ
คนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 



 

 

 

 

2.1.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้า่ยทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่ว
ใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงื่อนไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra 

Flight กับสายการบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิาร
ทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ 
วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา

ดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 

 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรือ
ทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คืนเงินค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดย
จะแจง้ใหก้ับนักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซี่า  

และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่มวีซี่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยนิดีทีจ่ะช าระ
ค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรา

ยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ 
เลขที่หนังสอืเดนิทางและอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีม่ไิดส้่งหนา้

หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิ 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย
ของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิด ้
เกดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย 
ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิัยอื่น 

เป็นตน้ 
7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อ

ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน า
ออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย์ อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้สิง่ของ



 

 

 

 

ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้ง
เครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้แบตเตอรีส่ ารอง

สามารถน าใสก่ระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากัด ไดแ้ก ่
3.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้ม่มี

การจ ากัดจ านวน  
3.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิ

คนละ 2 กอ้น 
3.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทกุกรณี 
4. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 

 
 


