
 

 

รหัสทัวร ZET1900786 
ทัวรเวียดนามใต โฮจิมินห ดาลดั มุยเน พักดาลัด 4 ดาว 
4 วัน 3 คนื (FD) 
โบสถนอรทเทอดาม   ลําธารนางฟ�า   ทะเลทรายขาว, แดง   น้ําตกดาตันลา 
DALAT FLOWER GRADENS   บานเพี้ยน   วัดเทียนหาว วัดต๊ักลัม 
วัดหลิงเฝอก   พิพธิภัณฑสงคราม 

 



 

 

 
05.00  พรอ้มกนัที� สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชั �น 3 ประตู 2 เคานเ์ตอร ์1-3 สายการบนิ

แอรเ์อเชยีเจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 
07.55   เหนิฟ้าสู ่เมอืงโฮจมินิท ์ประเทศเวยีดนาม โดยเที�ยวบนิ FD650  
09.15  เดนิทางถงึ สนามบนิTAN SON NHAT นครโฮจมินิท์ประเทศเวยีดนาม หลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้สู ่

เมอืงโฮจมินิหซ์ติ ี� เดมิชื�อ ไซ่งอ่น ซึ�งเคยเป็นเมอืงหลวงของเวียดนามใต ้เป็นเมอืงท่าที�ใหญ่ที�สุดของ
เวยีดนาม มแีม่นํ�าไซ่ง่อนไหลผ่านยาว 80 ก.ม. เป็นเมอืงเศรษฐกจิ เจรญิรุดหนา้กว่าเมอืงอื�นๆ ในประเทศ
เวยีดนาม 
นําท่านสู่ โบสถน์อรท์เทอดาม ใชเ้ป็นหอสวดมนต์สําหรับชาวเวียดนามและชาวต่างประเทศที�เป็น
ครสิต์ศาสนิกชน ทั �งนี� มีทั �งผูท้ี�มาท่องเที�ยวหรือไดเ้ดนิทางมาทํางานในเวียดนามอีกดว้ย โบสถ์ ฯ ได ้
ออกแบบมาจากประเทศฝรั�งเศสและเริ�มทําการกอ่สรา้งเมื�อวันที� 7 เดอืนตุลาคม พ.ศ. 2420 แลว้เสร็จเมื�อ
วันที� 11 เดอืนพ.ศ. 2423 เมษายน ความยาวของโบสถ ์133 เมตร กวา้ง 35 เมตร และสงู 21 เมตร เฉพาะ
หอระฆังทั �งสองหอที�อยูห่นา้โบสถนั์�นต่างสงูถงึ 57 เมตร ค่าใชจ้า่ยในขณะนั�นเป็นเงนิฝรั�งทั �งหมด 2.5 ลา้น 
โบสถ ์ฯ แหง่นี�ถอืเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกที�สวยงามยิ�งในนครโฮจมินิหอ์กีแหง่  

 
นําท่านชม ไปรษณียก์ลาง ที�ยังคงความงดงามตามสถาปัตยกรรมดั �งเดมิ ท่านสามารถสง่ไปรษณียก์ลับมายัง
ประเทศไทยเพื�อเป็นของที�ละลกึได ้

 
 
เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พเิศษ เมนบูฟุเฟ่ต ์สไตลเ์วยีดนาม) 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิไซง่อน – เมอืงโฮจมินิห ์ – โบสถน์อรท์เทอดาม – 
ไปรษณียก์ลาง – เมอืงมยุเน ่(-/L/D) 



 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมุยเน ่มรีะยะทางประมาณ 230 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั�วโมง)ตั �งอยู่
ชายฝั�งทะเลของจังหวัดบิ�ญถ่วน BINH THUAN ในภูมภิาคใต ้ของประเทศเวยีดนาม เป็นเมอืงตากอากาศ
ชายทะเลในจังหวัดบิ�ญถ่วนทางภาคตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศเวยีดนาม ตั �งอยู่ใกลก้ับฟานเที�ยต เมอืง
หลักของจังหวัด 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
พกัที� PEACE RESORT / THAI HOA RESORT ระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดนิทางสู ่ทะเลทรายขาว กองภูเขาทรายสขีาวสุดขอบฟ้าเหมอืนทะเลทราย ซาฮารา ใหท้่านได ้

อสิระกบัการถา่ยรปูหรอืเลอืกใชบ้รกิารกจิกรรม 
ราคานี�ไมร่วมคา่กจิกรรมตา่งๆ อาทเิช่น รถจิ�บชมววิบนยอดภูเขาทะเลทราย รถ 1 คนัสามารถน ั�ง
ได ้4-5 ทา่น ราคาประมาณ 1,200/คนั  

 จากนั�นนําท่านชม ทะเลทรายแดง ที�เกดิจากการรวมตัวของทรายสแีดงจากสนมิเหล็กจนเป็นบรเิวณกวา้ง 
ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการถา่ยรปู  

 
 นําท่านเดนิทางสู ่ลําธารนางฟ้า หรอืภาษาอักฤษเรยีกว่า FAIRY STREAM มลีักษณะคลา้ยแพะเมอืงผี

หรอืเสาหนินานอ้ยของเมอืงไทย แต่แปลกตรงที�มลํีาธารระหว่างกลาง ใหท้่านไดถ้อดรองเทา้เดนิลุยอยา่ง
สนุกสนาน แถมไดช้มววิสวยๆสองขา้งทาง  

 
เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พเิศษเมน ูซฟีู๊ ด) 

จากนั�นนําท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงดาลดั มรีะยะทางประมาณ 300 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 
ชั�วโมง 30 นาที) เมืองดาลัทเป็นเมืองที�แสนโรแมนติก ซึ�งไดช้ื�อว่าเป็น หุบเขาแห่งความรัก สัมผัส
บรรยากาศที�แสนโรแมนตกิ โอบลอ้มไปดว้ยขนุเขา แมกไมน้านาพันธ ์และทะเลสาบ ดว้ยเนนิเขาเขยีวขจี

วนัที�สอง เมอืงมุยเน ่– ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง – ลําธารนางฟ้า – เมอืงดาลดั – ดาลดั 
ไนทม์ารเ์ก็ต (B/L/D) 



 

 

สลับซบัซอ้น ทะเลสาบในสายหมอกบางๆและป่าสนอนัหอมกรุน่ดาลัทไดช้ื�อวา่เป็นแหลง่ทอ่งเที�ยวที�โรแมน
ตกิที�สดุในเวยีดนาม มอีณุหภมูติลอดทั �งปี 15-25 องศา 

 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

หลังจากรับประทานอาหารนําท่านเดนิเล่นตลาด ดาลดั ไนทม์ารเ์ก็ต กลางคนื เมอืงดาลัด ใหท้่านไดเ้ลอืกซื�อ
สนิคา้พื�นเมอืง ของที�ระลกึ และชมิอาหารพื�นเมอืงตามอธัยาศัย 

พกัที� LA SAPINETTE / VIETSOVPRETO ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั�นนําท่านชม วดัหลงิเฝือก หรอื เจดยี ์Long Phoc Lat ภายในอาคารมหีอ้งโถงกวา้งใหญ่ม ี2 แถว 
ใชอ้ปุกรณ์การสรา้งสว่นใหญ่เป็นหนิโมเสค ดา้นบนเป็นรูปแกะสลักที�มปีระวัตขิอง Shakyamuniและประวัติ
ของ Lotus Sutras บรเิวณวัด มจีดุเด่นมากๆอกี1จุดคอื มงักรที�มขีนาดยาว 49 ม. ตัวมังกรนี�ถกูสรา้งขึ�นจาก
ขวดเบยีร ์12,000 ขวด และปากมังกรมพีระพุทธรูป Maitreya ประดษิฐานอยู ่บรเิวณดา้นหนา้วัดจะมหีอสูง
เจ็ดชั �นสงู 37 เมตรซึ�งถอืวา่เป็นหอระฆงัที�สงูที�สดุในเวยีดนาม ตัวระฆงัมคีวามสงู 4.3 เมตร กวา้ง 2.33 เมตร 
ซึ�งถอืวา่เป็นระฆงัที�หนักที�สดุในเวยีดนาม ก็นํ�าหนักโดนรวม         8,500 กโิล นอกจากนี�ยงัมอีญัมณีเครื�อง
ลายครามโบราณและเฟอรน์เิจอรต์า่งๆ ถอืเป็นสถาปัตยกรรมโมเสดที�พเิศษมากของเมอืงดาลัด 

 
นําท่านเดินทางชม บ้านเพี�ยน หรอื CRAZY HOUSE บา้นหนา้ตาแปลกประหลาด โดยศิลปินชาว
เวยีดนาม ซึ�งมชีื�อเสยีงโด่งดัง ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการถ่ายรูป และผจญภัยภายในเพื�อหาทางออก 
ระหวา่งทางนั�นทา่นจะไดพ้บศลิปะรปูรา่งหนา้ตาแปลก ๆ นอกจากนี�ยงัมทีางเดนิสูห่ลังคาของตัวบา้นเพื�อชม
ววิระยะไกลของเมอืงดาลัทที�สวยงามและโรแมนตกิ 

วนัที�สาม  เมอืงดาลดั – วดัหลงิเฝือก – บา้นเพี�ยน – นํ �าตกดาตนัลา – วดัต ั�กลมั – สวนดอกไม้
เมอืงหนาว (B/L/D) 



 

 

 
เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําทา่นเดนิทางสู ่นํ �าตกดาตนัลา หรอื DATANLA WATER FALL ซึ�งเป็นนํ�าตกที�ขนาดไมใ่หญ่มาก แต่
มคีวามสวยงามมาก ท่านสามารถเดนิเที�ยวชมบรเิวณนํ�าตก ซึ�งมขีนาด 2 ชั �น และพเิศษทุกท่านจะไดนั้�ง 
รถราง หรือ ROLLER COASTER ลงไปชมนํ� าตก ท่านจะไดร้ับประสบการณ์แปลกใหม่ที�ไม่ควรพลาด 
เพลดิเพลนิกับธรรมชาต ิ2 ขา้งทางระหว่างที�ท่านบังคับรถรางลงไปดา้นล่างเพื�อชมนํ�าตก ท่านจะพบกับ
นํ�าตกดาตันลา 

 
จากนั�นนําท่าน น ั�งกระเชา้ไฟฟ้า ชมววิเมอืงดาลัทจากที�สงูขึ�นไปเพื�อเขา้ชม วดัต ั�กลมั วัดพุทธในนกิาย
เซน แบบญี�ปุ่ น ตั �งอยู่บนเทือกเขาเฟืองฮว่าง ภายในวัดมีส ิ�งก่อสรา้งที�สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ 
ทัศนยีภาพโดยรอบ ลอ้มรอบไปดว้ยดอกไมท้ี�ผลดิอกบานสะพรั�ง นับไดว้า่เป็นวหิารที�นยิมและงดงามที�สดุใน
เมอืงดาลัด ดา้นหลังของวัดยงัม ีศาลาที�ประดษิฐานพระแกว้มรกตที�สวยงาม 



 

 

 
นําท่านเที�ยวชม สวนดอกไมเ้มอืงหนาว หรอื DALAT FLOWER GRADENS ดาลัดไดร้ับการขนานนามให ้
เป็นเมอืงแห่งดอกไม ้ที�นี�จงึมดีอกไมบ้านสะพรั�งไปทั�วเมอืงตลอดทั �งปี และหากตอ้งการที�จะเห็นพรรณไม ้
ของดาลัดก็จะตอ้งไป สวนดอกไมเ้มอืงหนาว ที�ไดทํ้าการรวบรวมไวอ้ยา่งมากมายทั �งไมด้อก ไมป้ระดับ ไม ้
ตน้ และกลว้ยไม ้ที�มมีากมาย 

 
คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
พกัที� LA SAPINETTE / VIETSOVPRETO ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลังจากนั�นนําท่านเดนิทางกลับสู ่เมื�องโฮจมินิห ์มรีะยะทางประมาณ 300 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางราวๆ 
6 ชั�วโมงครึ�ง  

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

วนัที�ส ี� เมอืงดาลทั – เมื�องโฮจมินิห ์– ตลาดเบ๋นถ ั�น – ท่าอากาศยาน TAN SON NHAT –     
ทา่อากาศยานดอนเมอืง – กรงุเทพ ฯ (B/L/D) 

 



 

 

 จากนั�นนําท่านเดนิทางสู ่ตลาดเบน๋ถ ั�น ซึ�งตั �งอยูใ่จกลางเมอืงโอจมินิห ์เป็นตลาดที�มขีนาดใหญ่และมอีายุ
เกอืบรอ้ยปี ที�นี�มสีนิคา้สารพัดชนดิทั �งสนิคา้พื�นเมอืง สนิคา้นําเขา้ของที�ระลกึ อาหาร เครื�องดื�ม ต่าง ๆ และ
สนิคา้ก็อบแบรนดย์อดฮติที�คนไทยนยิมอยา่งมาก  

เย็น บรกิารอาหารเย็น ขนมปงัฝร ั�งเศสสไตลเ์วยีดนาม 
 ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน TAN SON NHAT 
21.35  นําทา่นเหนิฟ้ากลับสูก่รงุเทพฯ โดยเที�ยวบนิที� FD659   
23.10   ถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 
 

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

** หากทา่นที�ตอ้งออกต ั�วภายใน (เครื�องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทกุคร ั�ง 
กอ่นทําการออกต ั�วเนื�องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้  // ขอบคณุทกุทา่นที�ใชบ้รกิาร *** 
 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่
หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายตุํ�ากวา่11ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายตุํ�ากวา่11ปี) 

พกัเดี�ยว
เพิ�ม 

ราคาไม่
รวมต ั�ว 

16 – 19 กมุภาพนัธ ์2562 13,999 13,999 13,999 3,500 9,999 
21 – 24 กมุภาพนัธ ์2562 12,999 12,999 12,999 3,500 8,999 

22 – 25 กมุภาพนัธ ์2562 12,999 12,999 12,999 3,500 8,999 

28 ก.พ. – 03 ม.ีค. 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 8,999 

02 – 05 มนีาคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,500 7,999 

07 – 10 มนีาคม 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 8,999 

08 – 11 มนีาคม 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 8,999 

15 – 18 มนีาคม 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 8,999 

22 – 25 มนีาคม 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 8,999 

28 – 31 มนีาคม 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 8,999 

29 ม.ีค. – 01 เม.ย. 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 8,999 

05 – 08 เมษายน 2562 13,999 13,999 13,999 3,500 9,999 
06 – 09 เมษายน 2562 13,999 13,999 13,999 3,500 9,999 
11 – 14 เมษายน 2562 16,999 16,999 16,999 4,000 12,999 

12 – 15 เมษายน 2562 16,999 16,999 16,999 4,000 12,999 

13 – 16 เมษายน 2562 16,999 16,999 16,999 4,000 12,999 

19 – 22 เมษายน 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 8,999 

03 – 06 พฤษภาคม 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 8,999 

10 – 13 พฤษภาคม 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 8,999 

17 – 20 พฤษภาคม 2562 13,999 13,999 13,999 3,500 9,999 
24 – 27 พฤษภาคม 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 8,999 

07 – 10 มถินุายน 2562 10,999 10,999 10,999 3,500 7,999 

21 – 24 มถินุายน 2562 11,999 11,999 11,999 3,500 7,999 

28 ม.ิย. – 01 ก.ค. 2562 11,999 11,999 11,999 3,500 7,999 

** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี3,900 บาท** 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิ�น 

และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น *** 



 

 

 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ั�น ไมเ่ชน่น ั�นทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไมว่า่
ดว้ยกรณีใดๆท ั�งสิ�น เพราะว่าทางบรษิทัไดท้ําการจ่ายค่าต ั�วไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอ่าน
ขอ้ความใหถ้ี�ถว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ั�ง เพื�อประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ั�งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึ�นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทั

ฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเลื�อนการเดนิทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคา 
กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการคนืมดัจํา
ท ั�งหมด เนื�องจากทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ั�วเครื�องบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นที�เรยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษี

นํ �ามนัที�ยงัมไิดชํ้าระ คา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื กรณุาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
หมายเหต ุ: ต ั�วเมื�อออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนื�องจากเงื�อนไขของสายการบนิ 

 
อตัราคา่บรกิารนี�รวม 
 คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     
 คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  
 คา่ที�พักตามที�ระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
 คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมื�อที�ระบใุนรายการ    
 คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที�ม ี
 คา่รถรับ-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที�ระบุ เชน่ ค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนอืรายการ(กรุณาสอบถามจาก
หวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น ทา่นละ 1,000บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
คา่ภาษมีลูคา่เพิ�ม 7% และภาษหีกั ณ ที�จา่ย 3% 
 
เง ื�อนไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิมดัจําเป็นเงนิจํานวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพื�อสํารองที�นั�ง  
2. นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิค่าบรกิารส่วนที�เหลอืทั �งหมดก่อนวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณี

นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ไมช่ําระเงนิ หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธ
การจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเที�ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์�นๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� 
วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว
และวันหยดุนักขตัฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 
 

เง ื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื�อนการเดนิทาง นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจน

ซี�(ผูม้ชี ื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิที�บรษัิทอยา่งใดอยา่ง
หนึ�งเพื�อแจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทาง
โทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชี ื�อในเอกสารการ
จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืที�บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อทําเรื�อง
ขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระ
เงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื�อนไขการคนืเงนิ
คา่บรกิารดังนี� 

2.1.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที�ชําระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารที�ชําระแลว้ 
 



 

 

2.1.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที�ชําระแลว้ทั �งหมด 
ทั �งนี� ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที�ชําระแลว้เนื�องในการเตรยีมการจัดการนําเที�ยว
ใหแ้กนั่กทอ่งเที�ยว เชน่ การสํารองที�นั�งตั�วเครื�องบนิ การจองที�พักฯลฯ 

3. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมีัดจําหรอืซื�อขาดแบบมเีงื�อนไข หรอืเที�ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra 
Flight กับสายการบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มกีารคืนเงนิมัดจําหรอืค่าบรกิาร
ทั �งหมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� 
วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว
และวันหยดุนักขตัฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที�ยวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 
เง ื�อนไขและขอ้กําหนดอื�นๆ 
1. ทัวรน์ี�สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น 
2. ทัวรน์ี�เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอื

ทั �งหมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอื
ทั �งหมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มนัีกท่องเที�ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดย
จะแจง้ใหก้ับนักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไมม่วีี
ซา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเที�ยวทกุทา่นยนิดทีี�จะ
ชําระค่าบรกิารเพิ�มจากการที�มนัีกท่องเที�ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ 
ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื�อ 
เลขที�หนังสอืเดนิทางและอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั�วเครื�องบนิ ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้
หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมดัจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื�อใหส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั �งนี�บรษัิทจะคํานึงถงึความ
ปลอดภยัของนักทอ่งเที�ยวสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ�นของนักท่องเที�ยวที�
มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหต ุ
ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการ
บนิ เหตสุดุวสิยัอื�น เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี�คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั�น ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการปรับราคาค่าบรกิารเพิ�มขึ�น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตรา
ตา่งประเทศ คา่ตั�วเครื�องบนิ คา่ภาษีเชื�อเพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิ ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นั�น 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ�นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ช ิ�น 

และรวมกันทุกชิ�นไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถนํา
ออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั�น ถา้สิ�งของ
ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที�กําหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้ง
เครื�องบนิเทา่นั�น  

2. สิ�งของที�มลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น  

3. IATA ไดก้ําหนดมาตรการเกี�ยวกบัการนําแบตเตอรี�สํารองขึ�นไปบนเครื�องบนิดงันี� แบตเตอรี�สํารอง
สามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตัวถอืขึ�นเครื�องบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณที�จํากดั ไดแ้ก ่

3.1  แบตเตอรี�สํารองที�มคีวามจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถนําขึ�นเครื�องไดไ้ม่มี
การจํากดัจํานวน  

3.2  แบตเตอรี�สํารองที�มคีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขึ�นเครื�องไดไ้มเ่กนิ
คนละ 2 กอ้น 

3.3  แบตเตอรี�สํารองที�มคีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขึ�นเครื�องในทกุกรณ ี
4.  หา้มนําแบตเตอรี�สํารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครื�องในทกุกรณี 

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


