
 

 

รหัสทัวร ZET1900789 
ทัวรเวียดนามใต ดาลัด สวนไฮเดรนเยีย 3 วัน 2 คืน (VZ) 
น้ําตกดาตันลา   วัดต๊ักลัม   สวนไฮเดรนเยีย   สวนดอกไมเมืองหนาวดาลัด 
วัดหลิงเฝอก   บานเพี้ยน   ฟารมเลี้ยงชะมด   พระราชวังฤดูรอน 
 

 
 



 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิเลยีงเคอืง – เมอืงดาลดั – นํ �าตกดาตนัลา – โลเลอรโ์คสเตอร ์– 
ตลาดไนท ์มารเ์ก็ต (-/L/D) 

08.30  พรอ้มกันที� ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิชั �น 4 เคาน์เตอรส์ายการบนิ THAIVIETJET AIR โดยมเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ
คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

11.10  นําทา่นเหนิฟ้าสู ่เมอืงดาลดั ประเทศเวยีดนามโดยเที�ยวบนิ VZ940   
12.55  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานเลยีงเคอืง LIEN KHUONG เมอืงดาลัดประเทศเวยีดนาม หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

เมอืงดาลัทเป็นเมอืงที�แสนโรแมนตกิ ซึ�งไดช้ื�อวา่เป็น หุบเขาแห่งความรัก สมัผัสบรรยากาศที�แสนโรแมนตกิ โอบลอ้มไป
ดว้ยขนุเขา แมกไมน้านาพันธ ์และทะเลสาบ ดว้ยเนินเขาเขยีวขจสีลับซับซอ้น ทะเลสาบในสายหมอกบางๆและป่าสนอัน
หอมกรุ่นดาลทัไดช้ื�อวา่เป็นแหลง่ทอ่งเที�ยวที�โรแมนตกิที�สดุในเวยีดนาม มอีณุหภมูติลอดทั �งปี 15-25 องศา 

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัคาคาร 
 

 
 
นําท่านเดนิทางสู ่นํ �าตก DATANLA ซึ�งเป็นนํ�าตกที�ขนาดไม่ใหญ่มาก แต่สวยงาม ท่านสามารถเก็บภาพประทับใจได ้
หลายมุมภายในบรเิวณนํ�าตก มรีา้นคา้กาแฟเล็ก ใหท้า่นไดนั้�งชลิๆจบิกาแฟ พักผ่อนชมบรรยากาศธรรมชาตโิดยรอบ และ
พิเศษสุดทุกท่านจะได ้น ั�งรถราง ROLLER COASTER ลงไปชมนํ�าตก ผ่านหุบเขา และป่าไม่เขียวขจี ท่านจะไดรั้บ
ประสบการณ์แปลกใหมท่ี�ไมค่วรพลาด รถรางสามารถนั�งได ้1-2 ทา่น ตอ่คนั 
 



 

 

 
 
จากนั�นนําท่าน น ั�งกระเชา้ไฟฟ้า ชมววิเมอืงดาลัทจากที�สงูขึ�นไปเพื�อเขา้ชม วดัต ั�กลมั วัดพุทธในนิกายเซน แบบญี�ปุ่ น 
ตั �งอยู่บนเทอืกเขาเฟืองฮวา่ง ภายในวัดมสี ิ�งกอ่สรา้งที�สวยงาม สะอาด เป็นระเบยีบ ทัศนียภาพโดยรอบ ลอ้มรอบไปดว้ย
ดอกไมท้ี�ผลดิอกบานสะพรั�ง นับไดว้่าเป็นวหิารที�นิยมและงดงามที�สดุในเมืองดาลัด ดา้นหลังของวัดยังม ีศาลาพระแกว้
มรกต องคจํ์าลองที�มาจากประเทศไทยมาประดษิฐาน ณ วดัแหง่นี� 
 

 



 

 

 

 
 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

หลังจากรับประทานอาหารนําท่านเดนิเล่นตลาดกลางคนื ไนท ์มารเ์ก็ต (NIGHT MARKET) เมอืงดาลัด ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อสนิคา้
พื�นเมอืง ของที�ระลกึ และชมิอาหารพื�นเมอืงตามอธัยาศยั 
 



 

 

 
 
พกัที� LA SAPINETTE / VIETSOVPRETO / RIVER PRINCE HOTEL * หรอืระดบัเทยีบเทา่* 
 

ไม่ควรพลาดเมื�อมาเวยีดนาม ในการ
มาเยือนเมืองดาลัดแห่งนี� หรือเมืองต่างๆ 
ของเวียดน ามท่ าน จะได พ้ บกับพิซ ซ่ า
เวยีดนาม ซึ�งดูแลว้อาจจะไมไดค้ลา้ยกับพิช
ซ่าเท่าไหร่เมื�อดูจากหนา้ตา แต่หากพบเห็น
รถขายพิซซ่า หรือรา้นที�ตั �งอยู่ขา้งทางดว้ย
รูปลักษณ์และรสชาตขิองมันแลว้ ตอ้งบอก
เลยว่าท่านไม่ควรพลาดจริง โดยตัวแป้ง
ของพิซซ่าจะเป็นแผ่นแป้งหนาๆที�นํามาปิ� ง
กบัเตาถ่าน โรยหนา้ดว้ยเครื�องตา่งๆใสไ่ข ่ไส ้
กรอก ผั ก โรย  ห รือท่ านที� ช ื�นชอบชีสก็
สามารถใสล่งไปเพิ�มได ้ 
 
 

 
วนัที�สอง เมอืงดาลดั – สวนดอกไฮเดรนเยยี – สวนดอกไมเ้มอืงหนาวดาลดั – พระราชวงัฤดูรอ้น – บา้นเพี�ยน – สถานี

รถไฟเกา่ – วดัหลงิเฝือก – โบสถร์ูปไก ่(B/L/D) 
เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดนิทางสู ่สวนดอกไฮเดรนเยยี เป็นสวนดอกไมท้ี�มดีอกไฮเดรนเยยีสสีันสวยสดใสเบง่บานสะพรั�งไปทั�วสวน และ

เป็นอกีหนึ�งสัญญาลักษณ์ของเมอืงดาลัดที�ดงึดดูนักท่องเที�ยวที�มาเยอืนเมอืงแห่งนี� ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการเก็บภาพ
ความสวยงามนี�ไวเ้ป็นที�ระลกึอย่างเต็มอิ�ม 

 



 

 

 
 
นําทา่นเที�ยวชม DALAT FLOWER GRADENS หรอื สวนดอกไมเ้มอืงหนาว ดาลัดไดรั้บการขนานนามใหเ้ป็นเมอืงแห่ง
ดอกไม ้ที�นี�จงึมีดอกไมบ้านสะพรั�งไปทั�วเมืองตลอดทั �งปี และหากตอ้งการที�จะเห็นพรรณไมข้องดาลัดก็จะตอ้งไป สวน
ดอกไมเ้มอืงหนาว ที�ไดท้ําการรวบรวมไวอ้ย่างมากมายทั �งไมด้อก ไมป้ระดบั ไมต้น้ และกลว้ยไม ้ที�มมีากมาย 
 



 

 

 
 
จากนั�นเดนิทางสู ่พระราชวงัฤดูรอ้น ของจักรพรรดเิบา๋ได ่ซึ�งเป็นจักรพรรดอิงคส์ดุทา้ยของเวยีดนาม ซึ�งสถานที�แห่งนี�
เป็นพระราชวงัสดุทา้ย ที�สรา้งขึ�นในสมัยเลอืงอํานาจของฝรั�งเศส กอ่นที�จะเกดิสงครามเวยีดนาม จงึทําใหจ้ักรพรรดเิบา๋ได่
ตอ้งยา้ยไปอยู่ที�ฝรั�งเศส แลว้ไมก่ลบัมาเหยยีบแผ่นดนิบา้นเกดิอกีเลย ภายในจะบงัคบัใหส้วมถงุผา้คลมุรองเทา้ แตไ่ม่ตอ้ง
ถอดรองเทา้ เพื�อเดนิชมภายในอาคาร ทางออกของพระราชวังนี� มรีา้นขายของฝากใหท้่านไดเ้ลอืกซื�อตดิไม่ตดิมอืกลับ
บา้น ในราคาที�สามารถตอ่ได ้และจา่ยเป็นเงนิบาทไดด้ว้ย 
 



 

 

 
 

  นําท่านเดนิทางชม CRAZY HOUSE บา้นหนา้ตาแปลกประหลาด โดยศลิปินชาวเวยีดนาม ซึ�งมชี ื�อเสยีงโด่งดัง ใหท้่าน
ไดเ้พลดิเพลนิกับการถ่ายรูป และเดนิตามทางจากบันไดดา้นล่าง จนขึ�นไปบนหลังคาไดเ้ลย ภายดา้นใน มเีกสเฮา้สเ์ล็กๆ
ไมก่ี�หอ้ง สว่นใหญจ่ะเป็นชาวตา่งชาต ิที�นยิมมาพักอาศยัอยู ่และยังมรีา้นกาแฟ เบเกอรี� ใหท้า่นไดนั้�งพัก ดื�มกาแฟอกีดว้ย 

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 หลังรับประทานอาหาร นําท่านเดนิทางสู ่สถานรีถไฟเก่า แห่งเมอืงดาลัด สถานีรถไฟนี�ปัจจุบันเป็นแค่สถานที�ท่องเที�ยว

ไม่ไดใ้ชง้านจรงิแลว้ ตัวอาคารถูกออกแบบ สถาปัตยกรรมยุคโคโลเนียลส สไตลก์ึ�งฝรั�งเศส ถูกสรา้งขึ�นมาในชว่งในชว่งปี 
คศ. 1932 ปัจจบุันชาวเวยีดนามชอบมาใชส้ถานที�นี�ในการถา่ยรูปพรเีวดดิ�ง เพราะบรเิวณภายในสามารถถ่ายรูปไดห้ลายจุดที�
สวยงาม 

 

 



 

 

 
จากนั�นนําท่านชม วดัหลงิเฝือก หรือ เจดยี ์Long Phoc Lat ภายในอาคารมีหอ้งโถงกวา้งใหญ่มี 2 แถว ใชอุ้ปกรณ์การ
สรา้งสว่นใหญ่เป็นหนิโมเสค ดา้นบนเป็นรูปแกะสลกัที�มปีระวตัขิอง Shakyamuni และประวัตขิอง Lotus Sutras บรเิวณวัด 
มีจุดเด่นมากๆอีก1จุดคือ มังกรที�มีขนาดยาว 49 ม. ตัวมังกรนี�ถูกสรา้งขึ�นจากขวดเบียร์ 12,000 ขวด และปากมังกรมี
พระพุทธรูป Maitreya ประดษิฐานอยู่ บรเิวณดา้นหนา้วัดจะมหีอสงูเจ็ดชั �นสงู 37 เมตรซึ�งถอืว่าเป็นหอระฆังที�สงูที�สดุใน
เวียดนาม ตัวระฆังมีความสูง 4.3 เมตร กวา้ง 2.33m ซึ�งถือว่าเป็นระฆังที�หนักที�สุดในเวียดนาม ก็นํ� าหนักโดนรวม 
8,500kg  นอกจากนี�ยังมอีญัมณีเครื�องลายครามโบราณและเฟอรน์เิจอรต์า่งๆ ถอืเป็นสถาปัตยกรรมโมเสดที�พเิศษมากของ
เมอืงดาลดั 
 

 
 
จากนั�นนําท่านแวะถ่ายรูปที� โบสถร์ูปไก ่เป็นโบสถค์รสิตท์ี�มลีักษณะภายนอกเป็นรูปเหมอืนไก่ นักท่องเที�ยวชาวไทย จงึ
เรื�อกตอ่ๆกนัมา ทา่นสามารถเขา้ไปถา่ยภายในอาคารได ้กรณีที�ไมม่กีารประกอบพธิอียู ่ 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร   
พกัที� LA SAPINETTE / VIETSOVPRETO / RIVER PRINCE HOTEL * หรอืระดบัเทยีบเทา่* 
 
วนัที�สาม เมอืงดาลดั – ฟารม์เลี�ยงชะมด – สนามบนิเลยีงเคอืง – สนามบนิสวุรรณภูม ิ– กรุงเทพฯ (B/-/-) 
เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 จากนั�นนําท่านชม ฟารม์เลี�ยงชะมด ท่านจะไดพ้บกับชะมดตัวเป็นๆ หลากสายพันธุ์ ชมเมล็ดกาแฟ วธิีการผลติ และ

ขั �นตอนการชงกาแฟชะมด ใหท้่านไดซ้ื�อกาแฟสด และนั�งชมิท่ามกลางบรรยากาศที�โอบลอ้มไปดว้ยธรรมชาต ิท่านยัง
สามารถใหอ้าหาร และถ่ายรูปกับชะมดไดอ้กีดว้ย สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางเขา้สูส่นามบนิ เพื�อเดนิทางกลับประเทศ
ไทย 



 

 

 
 
 

สําหรับฟาร์มเลี�ยงชะมดแห่งนี�นอกจะท่านจะไดช้ม
บรรยากาศธรรมชาตทิี�รายลอ้ม ท่านจะไดพ้บกับชะมดสาย
พันธ์ต่างๆ และที�สําคัญที�สุดนั�นคือผลผลติจากชะมดนั�นคือ 
“กาแฟขี�ชะมด” วิธีการผลิตกาแฟชะมดเช่นนี� จะช่วยเพิ�ม
คุณภาพผ่านกลไกสองอย่างคอื การคัดเลอืกเมล็ด และการ
ยอ่ยคอื ชะมดจะเลอืกกนิเมล็ดกาแฟซึ�งมคีณุภาพที�ดกีวา่ และ
กลไกการย่อยของชะมดอาจจะเพิ�มรสชาติของเมล็ดกาแฟ 
ท่านสามารถชมิกาแฟจากฟาร์มแห่งนี� และเลอืกซื�อเป็นของ
ฝากไดอ้ีกดว้ย (วิธีการชงกาแฟชนิดนี� จําเป็นตอ้งชงผ่าน
เครื�องกรองและตอ้งใจเย็น เพื�อใหไ้ดร้สชาตกิาแฟที�ด)ี 

 
13.35  นําท่านเขา้สู ่สนามบนิ LIEN KHUONG เมอืงดาลัด กลับสูก่รุงเทพฯ เที�ยวบนิที� VZ941 (ไม่มอีาหารและเครื�องดื�ม

บรกิารบนเครื�อง แตม่จีําหนา่ย) 
15.20 ถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทบัใจ 
 

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

** หากทา่นที�ตอ้งออกต ั�วภายใน (เครื�องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทุกคร ั�งกอ่นทําการออกต ั�วเนื�องจาก
สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นที�ใชบ้รกิาร *** 
 



 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่
หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่เด็ก
มเีตยีง 

(เด็กอายตุํ�ากวา่11ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายตุํ�ากวา่11ปี) 

พกัเดี�ยว
เพิ�ม 

ราคาไม่
รวมต ั�ว 

11 – 13 พฤษภาคม 2562 9,999 9,999 9,999 2,500 7,599 

25 – 27 พฤษภาคม 2562 9,999 9,999 9,999 2,500 7,599 

01 – 03 มถิุนายน 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599 

08 – 10 มถิุนายน 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599 

15 – 17 มถิุนายน 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599 

22 – 24 มถิุนายน 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599 

29 ม.ิย. – 1 ก.ค. 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599 

06 – 08 กรกฎาคม 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599 

20 – 22 กรกฎาคม 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599 

03 – 05 สงิหาคม 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599 

17 – 19 สงิหาคม 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599 

24 – 26 สงิหาคม 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599 

31 ส.ค. – 2 ก.ย. 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599 

07 – 09 กนัยายน 2562 7,999 7,999 7,999 2,500 6,599 

14 – 16 กนัยายน 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599 

21 – 23 กนัยายน 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599 

28 – 30 กนัยายน 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599 

05 – 07 ตลุาคม 2562 9,999 9,999 9,999 2,500 7,599 

12 – 14 ตลุาคม 2562 12,999 12,999 12,999 2,500 9,599 

16 – 18 ตลุาคม 2562 9,999 9,999 9,999 2,500 7,599 

19 – 21 ตลุาคม 2562 9,999 9,999 9,999 2,500 7,599 

26 – 28 ตลุาคม 2562 9,999 9,999 9,999 2,500 7,599 
 

** ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี3,900 บาท** 
**คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิ�น 

และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น** 
 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ั�น ไมเ่ชน่น ั�นทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ
ท ั�งส ิ�น เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ําการจา่ยคา่ต ั�วไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ี�ถว้นกอ่นการจอง
ทวัรท์กุคร ั�ง เพื�อประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ั�งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึ�นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�

ในการเลื�อนการเดนิทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคา 



 

 

กรุณาชําระมดัจํา ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการคนืมดัจําท ั�งหมด เนื�องจาก
ทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ั�วเครื�องบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นที�เรยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํี�ามนัที�ยงัมไิดชํ้าระ คา่ทวัรส์ว่นที�

เหลอื กรุณาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
หมายเหต ุ: ต ั�วเมื�อออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนื�องจากเงื�อนไขของสายการบนิ 

 
อตัราคา่บรกิารนี�รวม 
 คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที�ม ี
 คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ 
 คา่ที�พักตามที�ระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
 คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมื�อที�ระบใุนรายการ    
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการที�ระบ ุเชน่ ค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี 
มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนอืรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
คา่ภาษมีูลคา่เพิ�ม 7% และภาษหีกั ณ ที�จา่ย 3% 
 
เงื�อนไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพื�อสาํรองที�นั�ง  
2. นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นที�เหลอืทั �งหมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�
ไม่ชําระเงนิ หรือชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักท่องเที�ยวสละ
สทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์�นๆ 
3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกลา่วและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถอื
วา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 
 
เงื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื�อนการเดนิทาง นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�(ผูม้ชี ื�อในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที�บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลกิการจองกับทาง
บรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชี ื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที�บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ�งเพื�อทําเรื�องขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที�ตอ้งการให ้
นําเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื�อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี� 

2.1.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที�ชาํระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารที�ชาํระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารที�ชําระแลว้ทั �งหมดทั �งนี� ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจรงิจาก

คา่บรกิารที�ชาํระแลว้เนื�องในการเตรยีมการจัดการนําเที�ยวใหแ้กนั่กทอ่งเที�ยว เชน่ การสาํรองที�นั�งตั�วเครื�องบนิ การจองที�พักฯลฯ 
3. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมีัดจําหรอืซื�อขาดแบบมเีงื�อนไข หรอืเที�ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 

หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั �งหมด   
4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วันจันทร์ ถงึศุกร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาล
ประกาศในปีนั�นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที�ยวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 
 
เงื�อนไขและขอ้กําหนดอื�นๆ 
1. ทวัรน์ี�สาํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น 
2. ทวัรน์ี�เป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที�ระบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมด หรอืถูกปฏเิสธการ
เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทั �งหมดใหแ้กท่า่น 



 

 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไม่มีวซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการ
เดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซี่า  แตห่ากทางนักท่องเที�ยวทุกท่านยนิดทีี�จะชําระคา่บรกิารเพิ�มจากการที�มนัีกท่องเที�ยวร่วมเดนิทางนอ้ย
กวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอืเดนิทาง
และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั�วเครื�องบนิ ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระ
เงนิมัดจํา 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื�อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ
เวลา ณ วนัที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั �งนี�บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเที�ยวสว่นใหญเ่ป็นสาํคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ�นของนักทอ่งเที�ยวที�มไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ 
ความลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื�น เป็นตน้ 
7. อตัราคา่บรกิารนี�คํานวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั�น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการ
ปรับราคาค่าบริการเพิ�มขึ�น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั�วเครื�องบนิ ค่าภาษีเชื�อเพลงิ ค่า
ประกนัภัยสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิ ฯลฯ  
8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอีํานาจในการใหค้ําสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นั�น 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ�นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิ�น และรวมกันทกุชิ�นไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านั�น ถา้สิ�งของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ที�กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น  

2. สิ�งของที�มลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลด
ใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น  

3. IATA ไดก้ําหนดมาตรการเกี�ยวกบัการนําแบตเตอรี�สํารองขึ�นไปบนเครื�องบนิดงันี� แบตเตอรี�สํารองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิ
ตวัถอืขึ�นเครื�องบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณที�จํากัด ไดแ้ก ่

3.1 แบตเตอรี�สาํรองที�มคีวามจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําขึ�นเครื�องไดไ้มม่กีารจํากดัจํานวน  
3.2 แบตเตอรี�สาํรองที�มคีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขึ�นเครื�องไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 
3.3 แบตเตอรี�สาํรองที�มคีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขึ�นเครื�องในทกุกรณี 
4. หา้มนําแบตเตอรี�สาํรองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครื�องในทกุกรณี 
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