
 

 

รหัสทัวร ZET1902149 
ทัวรเวียดนามใต ดาลัด มุยเน 3 วัน 2 คืน (VZ) 
สัมผัสอากาศเย็นสบายทามกลางเมกแมกเมืองหนาว 
ชมทุงสวนไฮเดรนเยีย   บันไดสวรรค   น่ังโลเลอรโคสเตอรชมน้ําตก 
น่ังกระเชาไฟฟ�าชมเมืองดาลัด   น่ังรถจิ๊บตะลุยทะเลทรายมุยเน 
รวมคารถจิ๊บแลว !! 

 



 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเลียงเคือง – เมืองดาลัด – เมืองมุย
เน – ลําธารนางฟ�า – ทะเลทรายแดง – จุดชมวิวหมูบานชาวประมง (-/-/D) 

08.00  พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคานเตอรสายการบิน THAIVIETJET 
AIR (VZ) โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกใน
การเช็คอิน 

 

 
 
11.10  นําทานเหินฟ�าสู เมืองดาลัด ประเทศเวียดนามโดยเท่ียวบิน VZ940   
12.55  เดินทางถึง ทาอากาศยานเลียงเคือง LIEN KHUONG เมืองดาลัดประเทศ

เวียดนาม หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง เมืองดาลัทเปนเมืองทีแ่สนโรแมนติก ซึ่ง
ไดชื่อวาเปน หุบเขาแหงความรัก สัมผัสบรรยากาศที่แสนโรแมนติก โอบลอมไปดวย
ขุนเขา แมกไมนานาพันธ และทะเลสาบ ดวยเนินเขาเขียวขจีสลับซับซอน ทะเลสาบ
ในสายหมอกบางๆและป�าสนอันหอมกรุนดาลัทไดชื่อวาเปนแหลงทองเท่ียวที่โรแมน
ติกที่สุดในเวียดนาม มีอุณหภูมิตลอดทั้งป 15-25 องศา 
นําทานเดินทางสู เมืองมุยเน มีระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชั่วโมง) ตั้งอยูชายฝم�งทะเลของจังหวัดบิ่ญถวน BINH THUAN ใน
ภูมิภาคใต ของประเทศเวียดนาม เปนเมืองตากอากาศชายทะเลในจังหวัดบิ่ญถวน
ทางภาคตะวันออกเฉียงใตของประเทศเวียดนาม ตั้งอยูใกลกับฟานเที้ยต เมืองหลัก
ของจังหวัด 
 



 

 

 
 
นําทานเดินทางสู ลําธารนางฟ�า หรือภาษาอักฤษเรียกวา FAIRY STREAM มี
ลักษณะคลายแพะเมืองผีหรือเสาหินนานอยของเมืองไทย แตแปลกตรงที่มีลําธาร
ระหวางกลาง ใหทานไดถอดรองเทาเดินลุยทรายที่ผสมผสานกับน้ําในลําธารให
ความรูสึกผอนคลาย และเพลิดเพลิน ไดสัมผัสบรรยากาศวิวสวยๆของธรรมชาติสอง
ขางทาง 
จากน้ันนําทานชม ทะเลทรายแดง ที่เกิดจากการรวมตัวของทรายสีแดงจากสนิม
เหล็กจนเปนบริเวณกวาง ใหทานไดเพลิดเพลินกับการถายรูป 
 



 

 

 
  

นําทานเดินทางสู จุดชมวิวทาเรือมุยเน บริเวณจุดชมวิว ทุกทานจะไดพบกับเรือ
กระดงหรือเรือประมงของชาวเวียดนามที่เปนเอกลักษณเฉพาะนับรอยๆลําสุดลูกหู
ลูกตาใหทานไดถายถาพท่ีสวยงาม 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (1)   
พักที่ REACE RESORT / THAI HOA RESORT 3 ดาว หรือเทียบเทา 
 
วนัที่สอง  เมืองมุยเน – ทะเลทรายขาว – เมืองดาลัด – นํ้าตกดาตันลา – รถรางชมวิวโรล

เลอรโคสเตอร – นั่งกระเชาชมเมือง – วัดตั๊กลัม – สวนดอกไฮเดรนเยีย – ซันนี่ 
ฟารม – บันไดลอยฟ�า – ตลาดไนทมารเก็ต (B/L/D) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 
 นําทานเดินทางสู ทะเลทรายขาว กองภูเขาทรายสีขาวสุดขอบฟ�าเหมือนทะเลทราย 

ซาฮารา ใหทานไดอิสระกับการถายรูปหรือเลือกใชบริการกิจกรรม (รวมคารถจิ๊บ
แลว) นอกจากรถจิ๊บแลวยังมีบริการกิจกรรมอ่ืนๆซึ่งไมรวมอยูในรายการทัวร อาทิ 
ขับรถเอทีวีตะลยุทะเลทราย สไลเดอรบอรด  

 



 

 

 
 

นําทานเดินทางสู เมืองดาลัด กลับทางเสนทางเดิม หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู 
นํ้าตกดาตันลา DATANLA ซึ่งเปนน้ําตกในเมืองดาลัดที่สวยงาม ทานสามารถเก็บ
ภาพประทับใจไดหลายมุมภายในบริเวณน้ําตก มีรานคากาแฟเล็ก ใหทานไดน่ังชิลๆ
จิบกาแฟ พักผอนชมบรรยากาศธรรมชาติโดยรอบ  
 

 



 

 

และพิเศษสุดทุกทานจะได นั่งรถรางโรลเลอรโคสเตอร ROLLER COASTER ลง
ไปชมน้ําตก ผานหุบเขา และป�าไมเขียวขจี ทานจะไดรับประสบการณแปลกใหมที่ไม
ควรพลาด รถรางสามารถน่ังได 1-2 ทาน ตอคัน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคาร (3) 
 

 
 

 



 

 

จากน้ันนําทาน นั่งกระเชาไฟฟ�า ชมวิวเมืองดาลัทจากที่สูงขึ้นไปเพื่อเขาชม 
วัดตั๊กลัม วัดพุทธในนิกายเซน แบบญี่ปุ�น ตั้งอยูบนเทือกเขาเฟองฮวาง ภายในวัดมี
สิ่งกอสรางที่สวยงาม สะอาด เปนระเบียบ ทัศนียภาพโดยรอบ ลอมรอบไปดวย
ดอกไมที่ผลิดอกบานสะพรั่ง นับไดวาเปนวิหารที่นิยมและงดงามที่สุดในเมืองดาลัด 
ดานหลังของวัดยังมี  ศาลาพระแกวมรกต องคจําลองที่มาจากประเทศไทยมา
ประดิษฐาน ณ วัดแหงน้ี 
 

 
 
นําทานเดินทางสู สวนดอกไฮเดรนเยีย เปนสวนดอกไมที่มีดอกไฮเดรนเยียสีสันสวย
สดใสเบงบานสะพรั่งไปทั่วสวน และเปนอีกหน่ึงสัญญาลักษณของเมืองดาลัดที่ดึงดูด
นักทองเที่ยวที่มาเยือนเมืองแหงน้ี ใหทานไดเพลิดเพลินกับการเก็บภาพความสวยงาม
น่ีไวเปนที่ระลึกอยางเต็มอ่ิม 
 



 

 

 
  

หลังจากน้ันนําทานสู ซันนี่ ฟารม เปนฟารมดอกไม และคาเฟ� สําหรับทานที่ชื่นชอบ
กาแฟ หรือเครื่องดื่มตางๆ ที่ฟารมแหงน้ีก็จะมีบริการจําหนายแกทาน นอกจากสวน
ดอกไม และคาเฟ�แลว อีกหน่ึงจุดไฮไลทน้ันก็คือ บันไดลอยฟ�า เปนบันไดที่ยื่นสูงขึ้น
ไปบนฟ�า เมื่อทานถายรูปจะราวกับวาทานกําลังจะเดินขึ้นบนกอนเมฆเลยก็วาได และ
วิวดานบนทานก็จะไดสัมผัสกับบรรยากาศธรรมของเมืองดาลัดที่เต็มไปดวยภูเขาราย
ลอมทาน อัดแนนไปดวยธรรมชาติสีเขียว  

 

 



 

 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (4) 
หลังจากรับประทานอาหารนําทานเดินเลนตลาดกลางคืน ไนท มารเก็ต (NIGHT 
MARKET) เมืองดาลัด ใหทานไดเลือกซื้อสินคาพ้ืนเมือง ของที่ระลึก และชิมอาหาร
พื้นเมืองตามอัธยาศัย สินคาที่เปนที่นิยมอยางมากน้ันคือเครื่องนุงหมกันหนาว ไหมพรม
เป�นตน 
 

 
 

ไม ค ว ร พ ล า ด เมื่ อ ม า
เวียดนาม ในการมาเยือนเมือง
ดาลัดแหง น้ี  หรือเมืองต างๆ 
ของเวี ยดนามท านจะไดพบ
กับพิซซาเวียดนาม ซึ่ งดูแลว
อาจจะไม ได คล ายกับพิ ชซ า
เทาไหรเมื่อดูจากหนาตา แต
หากพบเห็นรถขายพิซซา หรือรานที่ตั้งอยูขางทางดวยรูปลักษณและรสชาติของมัน
แลว ตองบอกเลยวาทานไมควรพลาดจริง โดยตัวแป�งของพิซซาจะเปนแผนแป�ง



 

 

หนาๆที่นํามาปم�งกับเตาถาน โรยหนาดวยเครื่องตางๆใสไข ไสกรอก ผักโรย หรือทาน
ที่ช่ืนชอบชีสก็สามารถใสลงไปเพิ่มได  

 
พักที่ LADALAT HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา 
 
วนัที่สาม  เมืองดาลัด – สวนดอกไมเมืองหนาว – ฟารมชะมด – สนามบินเลียงเคือง – 

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพ ฯ      (B/-/-) 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 

นําทานเที่ยวชม สวนดอกไมเมืองหนาว หรือ DALAT FLOWER GRADENS  
ดาลัดไดรับการขนานนามใหเปนเมืองแหงดอกไม ที่น่ีจึงมีดอกไมบานสะพรั่งไปทั่ว
เมืองตลอดทั้งป และหากตองการที่จะเห็นพรรณไมของดาลัดก็จะตองไป สวนดอกไม
เมืองหนาว ที่ไดทําการรวบรวมไวอยางมากมายทั้งไมดอก ไมประดับ ไมตน และ
กลวยไม ท่ีมีมากมาย 
 

 



 

 

จากน้ันนําทานชม ฟารมเลี้ยงชะมด ทานจะไดพบกับชะมดตัวเปนๆ หลากสายพันธุ 
ชมเมล็ดกาแฟ วิธีการผลิต และขั้นตอนการชงกาแฟชะมด ใหทานไดซื้อกาแฟสด และ
น่ังชิมทามกลางบรรยากาศที่โอบลอมไปดวยธรรมชาติ ทานยังสามารถใหอาหาร และ
ถายรูปกับชะมดไดอีกดวย สมควรแกเวลานําทานเดินทางเขาสูสนามบิน เพ่ือเดินทาง
กลับประเทศไทย 
 

 
 

สําหรับฟารมเล้ียงชะมดแหงน้ีนอกจะทานจะ
ไดชมบรรยากาศธรรมชาติที่รายลอม ทานจะได
พบกับชะมดสายพันธตางๆ และที่สําคัญที่สุดน้ัน
คือผลผลิตจากชะมดน้ันคือ “กาแฟขี้ชะมด” 
วิธีการผลิตกาแฟชะมดเชนน้ี จะชวยเพ่ิมคุณภาพ
ผานกลไกสองอยางคือ การคัดเลือกเมล็ด และ
การยอยคือ ชะมดจะเลือกกินเมล็ดกาแฟซึ่งมีคุณภาพที่ดีกวา และกลไกการยอยของ
ชะมดอาจจะเพิ่มรสชาติของเมล็ดกาแฟ ทานสามารถชิมกาแฟจากฟารมแหงน้ี และ
เลือกซื้อเปนของฝากไดอีกดวย (วิธีการชงกาแฟชนิดน้ี จําเปนตองชงผานเครื่องกรอง
และตองใจเย็น เพ่ือใหไดรสชาติกาแฟท่ีด)ี 



 

 

 ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู ทาอากาศยาน TAN SON NHAT 
13.35  นําทานเหินฟ�ากลับสูกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินที่ VZ941   
15.20   ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พรอมความประทับใจ 
 

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

*รายการทัวรอาจมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพการณ ณ วันเดินทาง 
ทั้งนี้บริษัทจะคํานึงถงึความปลอดภัย และผลประโยชนของผูเดินทางเปนหลัก* 

 
** หากทานที่ตองออกตัว๋ภายใน (เครื่องบนิ, รถทัวร, รถไฟ) กรณุาสอบถามที่เจาหนาที่ทุก

ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลา
บิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

 
กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ/เด็ก 
หองละ 2-3 ทาน พักเด่ียวเพ่ิม ราคาทัวรไมรวม 

ตั๋วเครื่องบิน 
09 – 11 พฤศจิกายน 2562 9,999 2,500 6,999 
30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 9,999 2,500 6,999 
08 – 10 ธันวาคม 2562 9,999 2,500 6,999 
09 – 11 ธันวาคม 2562 8,999 2,500 6,999 
20 – 22 ธันวาคม 2562 9,999 2,500 6,999 
21 – 23 ธันวาคม 2562 9,999 2,500 6,999 
29 – 31 ธันวาคม 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 กมุภาพันธ 2563 9,999 2,500 6,999 
09 – 11 กุมภาพันธ 2563 10,999 2,500 7,999 
10 – 12 กุมภาพันธ 2563 8,999 2,500 6,999 
21 – 23 กมุภาพันธ 2563 9,999 2,500 6,999 
22 – 24 กุมภาพันธ 2563 9,999 2,500 6,999 

13 – 15 มีนาคม 2563 9,999 2,500 6,999 
14 – 16 มีนาคม 2563 9,999 2,500 6,999 

 
** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป 3,900 บาท** 

คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น 
และหัวหนาทัวรทานละ 1,500 บาท /ทริป 



 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนน้ันทางบริษัทจะ
ไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทาํการจายคาตั๋วไปใหกับการสาย
การบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง เพ่ือประโยชนแกตัว

ทานเอง 
 

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนมัดจําทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาต๋ัวเครื่องบินเต็มใบใหกับ

สายการบินเปนที่เรยีบรอย ยกเวนคาภาษีนํ้ามันที่ยังมิไดชําระ คาทัวรสวนที่เหลือ กรุณา
ชําระ 21 วันกอนการเดินทาง 

หมายเหตุ : เม่ือม่ืการอออกตั๋วเครื่องบินแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเน่ืองจากเงื่อนไข
ของสายการบิน 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     

 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.   
 คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 
 คาท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ    
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง   
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม) 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ัง
เพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

คาทิปคนขับรถ ไกดทองถิ่น และหัวหนาทัวรทานละ 1,500 บาท/ทริป  
คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 
เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 5,000 บาท ตอทานเพื่อ

สํารองที่น่ัง  
2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือท้ังหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 
21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึง
กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทาง
ในทัวรน้ันๆ 
3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท 
 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปน
ลายลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมี
ชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารกา รขอรับเงินคืนที่
บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
พรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนา



 

 

สมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการ
ดังน้ี 

2.1.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

2.1.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

2.1.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการ
จัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองทีน่ั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆ
ถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน 
 

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไม

วาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืน
เงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอย
กวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอน
การเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศ
ที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมจากการที่มีนักทองเที่ยว



 

 

รวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการ
ตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล 
คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงิน 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ีบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเท่ียวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 

100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส
ซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวา
ที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  



 

 

3. IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้ 
แบตเตอร่ีสํารองสามารถนําใสกระเป�าติดตัวถือขึ้นเครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณท่ีจํากัด 
ไดแก 

3.1 แบตเตอร่ีสํารองที่มีความจุไฟฟ�านอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh สามารถ
นําขึ้นเครื่องไดไมมีการจํากัดจํานวน  

3.2 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ�า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh 
สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมเกินคนละ 2 กอน 

3.3 แบตเตอร่ีสํารองที่มีความจุไฟฟ�ามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําขึ้นเครื่อง
ในทุกกรณี 

4. หามนําแบตเตอร่ีสํารองใสกระเป�าเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี 
 

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


