
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

วนัแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยาน LIEN KHUONG - เมืองญาจาง   

                  วดัลองเซิน - เจดียโ์พนากา - ตลาดญาจาง 

07.30 น. พรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอรส์ายการบิน VIETJET AIR สายการบิน

ประจ าชาติของเวียดนาม โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวกในการเช็คอิน 
10.20 น.  น าท่านเหินฟ้าสู่ เมืองดาลดั ประเทศเวียดนามโดยเท่ียวบิน VZ940  

12.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน LIEN KHUONG เมืองดาลดัประเทศเวียดนาม หลงัผ่านพิธีการตรวจ

คนเขา้เมือง เมืองดาลทัเป็นเมืองท่ีแสนโรแมนติก ซ่ึงไดช้ื่อว่าเป็น หุบเขาแห่งความรกั สมัผัส

บรรยากาศท่ีแสนโรแมนติก โอบลอ้มไปดว้ยขุนเขา แมกไมน้านาพนัธ ์และทะเลสาบ ดว้ยเนิน

เขาเขียวขจีสลบัซบัซอ้น ทะเลสาบในสายหมอกบางๆและป่าสนอนัหอมกรุ่นดาลทัไดช้ื่อว่าเป็น

แหล่งท่องเท่ียวท่ีโรแมนติกท่ีสุดในเวียดนาม มีอุณหภูมิตลอดทั้งปี 15-25 องศา 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัคาคาร 

 จากน้ันเดินทางสู่ เมืองญาจาง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)“หยกเขียวแห่งประเทศ

เวียดนาม” ระหว่างทางท่านไดช้มวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงามของประเทศเวียดนาม เป็นเมือง

ท่องเท่ียวทางทะเล อยู่ในจงัหวดัคั้ญฮหว่า ประเทศเวียดนาม มีชายหาดและทะเลท่ีเหมาะแก่

การด าน ้ า ชื่อญาจาง คนมักอ่านเป็น นาตรัง หรือ หน่าตรัง เพราะเขา้ใจว่าตัวเขียนเป็น

ภาษาองักฤษ แต่ท่ีจริงเป็นภาษาเวียดนาม บริเวณเมืองเคยเป็นส่วนของอาณาจกัรจ าปา ซ่ึงมี

หลกัฐานเป็นปราสาทหินแบบจามท่ีหลงเหลืออยู่ เป็นเมืองท่ีมีรายไดห้ลกัจากการท่องเท่ียว มี

สถานพกัตากอากาศท่ีติดอนัดบั 1 ใน 12 สถานพกัตากอากาศริมหาดท่ีหรูท่ีสุดในโลก  

 น าท่านชม วัดลองเซิน ใหท่้านไดส้กัการะองคพ์ระหยกสีขาว ท่ีซ่ึงเป็นองคพ์ระท่ีใหญ่ท่ีสุดของ

เมืองญาตราง ตั้งเด่นเป็นสง่าอยูบ่นเชิงเขา  

 

 

 

 

 

 

 



 

น าท่านชม วัดโพนากาจาม (PO NAGAR CHAM) ถูกสรา้งขึ้ นระหว่างศตวรรษท่ี 8 ถึง 11 โดย

ชาวจามผูเ้คยครองท่ีราบทางตอนกลางของเวียดนาม ชาวจามซ่ึงเป็นชาวฮินดูมีตน้ก าเนิดมาจาก

ภาษาสนัสกฤต พวกเขามีชื่อเสียงในดา้นทักษะในการประติมากรรมและสถาปัตยกรรมและท้ิง

มรดกของส่ิงประดิษฐ์และการตั้งถ่ินฐานของพระวิหารไม่เพียง แต่ในเวียดนามเท่าน้ัน แต่ยงั

รวมถึงกมัพชูาและไทย เจดียโ์พนากา ถูกสรา้งขึ้ นเพ่ือเป็นเกียรติแก่เทพธิดา Po Nagar แปลว่า 

"แม่ของประเทศ" ซ่ึงเป็นผูส้อนทกัษะการท านาและการทอผา้แก่ชาวจาม หอคอยเป็นโครงสรา้ง

อิฐสีแดงรูปส่ีเหล่ียมจตุัรสัพรอ้มกรอบรองรบัท่ียื่นออกและหลงัคาเรียว  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

หลังรับประมานอาหารน าท่านไปชอ้ปป้ิง ตลาดญาจาง เป็นตลาดพ้ืนเมือง ใหท่้านได้

เพลิดเพลินด่ืมด า่ชอ้ปป้ิง ทามกลางบรรยากาศของเมืองญาจาง 

พกัที่ HAPPY LIGHT HOTEL NHA TRANG * หรอืระดบัเทียบเท่า* 

วนัที่สอง ญาจาง – นัง่กระเชา้มขา้มทะเล - วินเพิรล์ แลนด ์- เมืองดาลทั - ไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  จากน้ันน าท่านสู่เกาะ วินเพิรล์ แลนด ์ดว้ยกระเชา้ขา้มทะเล เป็นกระเชา้ขา้มทะเลยาวที่สุด

ในโลกขา้มไปยงัเกาะ วินเพิรล์ แลนด ์ท่านจะไดมี้เวลาเล่นเคร่ืองเล่นต่างๆ อยูบ่นเกาะ วินเพิรล์ 

แลนด ์เป็นบริษัท รีสอรท์ท่ีด าเนินการโดยมหาเศรษฐีชาวเวียดนาม PHAM NHAT VUONG ตั้งอยู่

บนเกาะ HON TRE ซ่ึงเดิมเคยถูกใชเ้ป็นคุกในอดีต ปัจจุบันเป็นเกาะท่ีมีสิงอ านวยความสะดวก

อยา่งครบครบั มีทั้งสวนน ้า สวนสนุกและโรงแรมระดบั 5 ดาวขนาดใหญ ่ 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลังจากรับประทานอาหารเรียบรอ้ยแลว้น าท่านกลับเขา้สู่เมืองดาลัท เมืองดาลัท (ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 4 ชม.) เมืองดาลัทเป็นเมืองท่ีแสนโรแมนติก ซ่ึงไดช้ื่อว่าเป็น หุบเขาแห่ง

ความรัก สัมผัสบรรยากาศท่ีแสนโรแมนติก โอบลอ้มไปดว้ยขุนเขา แมกไมน้านาพนัธ์ และ



 

ทะเลสาบ ดว้ยเนินเขาเขียวขจีสลบัซบัซอ้น ทะเลสาบในสายหมอกบางๆและป่าสนอนัหอมกรุ่น

ดาลทัไดช้ื่อว่าเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีโรแมนติกท่ีสุดในเวียดนาม มีอุณหภูมิตลอดทั้งปี 15-25 

องศา  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัาคาร 

หลงัจากรบัประทานอาหารน าท่านเดินเล่น ไนทม์ารเ์ก็ต เมืองดาลทั ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้

พ้ืนเมือง ของท่ีระลึก และชิมอาหารพ้ืนเมืองตามอธัยาศยั 

พกัที่ LA SAPINETTE / VIETSOVPRETO / RIVER PRINCE HOTEL * หรอืระดบัเทียบเท่า* 

วนัที่สาม ดาลทั - น ้าตก DATANLA - นัง่รถราง ROLLER COASTER- นัง่กระเชา้ไฟฟ้า – วัดตัก๊ลมั- 

พระราชวงัฤดูรอ้น - CRAZY HOUSE - สถานีรถไฟเก่า 

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ น ้าตก DATANLA ซ่ึงเป็นน ้าตกท่ีขนาดไม่ใหญ่มาก แต่สวยงาม ท่านสามารถ

เก็บภาพประทับใจไดห้ลายมุมภายในบริเวณน ้าตก มีรา้นคา้กาแฟเล็ก ใหท่้านไดนั้ง่ชิลๆจิบ

กาแฟ พกัผ่อนชมบรรยากาศธรรมชาติโดยรอบ และพิเศษสุดทุกท่านจะได ้นัง่รถราง ROLLER 

COASTER ลงไปชมน ้าตก ผ่านหุบเขา และป่าไม่เขียวขจี ท่านจะไดร้บัประสบการณ์แปลกใหม่ท่ี

ไม่ควรพลาด รถรางสามารถนัง่ได ้1-2 ท่าน ต่อคนั 

จากน้ันน าท่าน นัง่กระเชา้ไฟฟ้า ชมวิวเมืองดาลทัจากท่ีสูงขึ้ นไปเพ่ือเขา้ชม วดัตัก๊ลมั วดัพุทธ

ในนิกายเซน แบบญ่ีปุ่น ตั้งอยูบ่นเทือกเขาเฟืองฮว่าง ภายในวดัมีส่ิงก่อสรา้งท่ีสวยงาม สะอาด 

เป็นระเบียบ ทัศนียภาพโดยรอบ ลอ้มรอบไปดว้ยดอกไมท่ี้ผลิดอกบานสะพรัง่ นับไดว้่าเป็น

วิหารท่ีนิยมและงดงามท่ีสุดในเมืองดาลดั 

จากน้ันเดินทางสู่ พระราชวังฤดูรอ้น ของจกัรพรรดิเบ๋าได่ ซ่ึงเป็นจกัรพรรดิองคสุ์ดทา้ยของ

เวียดนาม ซ่ึงสถานท่ีแห่งน้ีเป็นพระราชวงัสุดท้าย ท่ีสรา้งขึ้ นในสมัยเลืองอ านาจของฝรัง่เศส 

ก่อนท่ีจะเกิดสงครามเวียดนาม จึงท าใหจ้กัรพรรดิเบ๋าได่ตอ้งยา้ยไปอยูท่ี่ฝรัง่เศส แลว้ไม่กลบัมา

เหยยีบแผ่นดินบา้นเกิดอีกเลย ภายในจะบงัคบัใหส้วมถุงผา้คลุมรองเทา้ แต่ไม่ตอ้งถอดรองเทา้ 

เพ่ือเดินชมภายในอาคาร ทางออกของพระราชวงัน้ี มีรา้นขายของฝากใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือติดไม่

ติดมือกลบับา้น ในราคาท่ีสามารถต่อได ้และจา่ยเป็นเงินบาทไดด้ว้ย  

 

 

 

 



 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางชม CRAZY HOUSE บา้นหน้าตาแปลกประหลาด โดยศิลปินชาวเวียดนาม ซ่ึงมี

ชื่อเสียงโด่งดงั ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการถ่ายรูป และเดินตามทางจากบนัไดดา้นล่าง จนขึ้ น

ไปบนหลงัคาไดเ้ลย ภายดา้นใน มีเกสเฮา้สเ์ล็กๆไม่ก่ีหอ้ง ส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติ ท่ีนิยม

มาพกัอาศยัอยู ่และยงัมีรา้นกาแฟ เบเกอร่ี ใหท่้านไดนั้ง่พกั ด่ืมกาแฟอีกดว้ย 

น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟเก่า แหง่เมืองดาลดั สถานีรถไฟน้ีปัจจุบนัเป็นแค่สถานท่ีท่องเท่ียว

ไม่ไดใ้ชง้านจริงแลว้ ตวัอาคารถูกออกแบบ สถาปัตยกรรมยุคโคโลเนียลส สไตลก่ึ์งฝรัง่เศส ถูก

สรา้งขึ้ นมาในช่วงในช่วงปี คศ. 1932 ปัจจุบนัชาวเวียดนามชอบมาใชส้ถานท่ีน้ีในการถ่ายรูปพ

รีเวดด้ิง เพราะบริเวณภายในสามารถถ่ายรูปไดห้ลายจุดท่ีสวยงาม 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัาคาร 

 

 

 

 

 

 
พกัที่ LA SAPINETTE / VIETSOVPRETO / RIVER PRINCE HOTEL * หรอืระดบัเทียบเท่า* 

วนัที่สาม ดาลทั - DALAT FLOWER GRADENS - สนามบิน LIEN KHUONG - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

กรุงเทพฯ  

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัรบัประทานอาหารเชา้น าท่านเท่ียวชม DALAT FLOWER GRADENS หรือ สวนดอกไมเ้มือง

หนาว ดาลดัไดร้บัการขนานนามใหเ้ป็นเมืองแห่งดอกไม ้ท่ีน่ีจึงมีดอกไมบ้านสะพรัง่ไปทัว่เมือง

ตลอดทั้งปี และหากตอ้งการท่ีจะเห็นพรรณไมข้องดาลดัก็จะตอ้งไป สวนดอกไมเ้มืองหนาว ท่ีได้

ท าการรวบรวมไวอ้ยา่งมากมายทั้งไมด้อก ไมป้ระดบั ไมต้น้ และกลว้ยไม ้ท่ีมีมากมาย 

**สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางเขา้สู่สนามบิน เพื่อท าการเชคอิน** 

12.45 น. น าท่านเขา้สู่ สนามบิน LIEN KHUONG เมืองดาลดั กลบัสู่กรุงเทพฯ เท่ียวบินท่ี VZ941 

14.30 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...พรอ้มความประทบัใจ 

 



 

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

** หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ *** 

 

อตัราค่าบรกิาร 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายุต  า่กว่า11ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายุต  า่กว่า11ปี) 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคาไม่

รวมตัว๋ 

12 – 15 มกราคม 2561 11,888 11,888 11,888 3,500 8,888 

19 – 22 มกราคม 2561 11,888 11,888 11,888 3,500 8,888 

26 - 29 มกราคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,500 9,888 

09 – 12 กุมภาพนัธ ์2561 12,888 12,888 12,888 3,500 9,888 

02 – 05 มีนาคม 2561 11,888 11,888 11,888 3,500 8,888 

09 – 12 มีนาคม 2561 11,888 11,888 11,888 3,500 8,888 

16 – 19 มีนาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,500 9,888 

 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี3,900 บาท** 

ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน 

ทา่นละ 600 บาท /ทริป/ตอ่ท่าน**หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพึงพอใจ** 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 45 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้น

ทางบริษทัจะไม่คืนมดัจ  าไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษัทไดท้  าการจ่าย



 

ค่าตัว๋ไปใหก้บัการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อนการจอง

ทวัรทุ์กครั้ง เพ่ือประโยชนแ์ก่ตวัทา่นเอง 

การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

 

กรุณาช าระมดัจ  า ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ์ิในการคืน

มดัจ  าทั้งหมด เน่ืองจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระค่าตัว๋เครือ่งบินเตม็ใบใหก้บัสายการบินเป็นที่เรียบรอ้ย 

ยกเวน้ค่าภาษีน ้ามนัท่ียงัมิไดช้  าระ ค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลือ กรุณาช าระ 36 วนัก่อนการเดินทาง 

 

หมายเหต ุ: ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรฟัีนดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 

ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

ค่าทิปคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน ท่านละ 600 บาท/ทรปิ/ตอ่ท่าน *หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพอใจ* 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 



 

เงื่อนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้ งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 36 วัน กรณี

นักท่องเท่ียวไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่

วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลา

ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียว(ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้

ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณี

ใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียว (ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรับเงิน

ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงิน

ค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงิ น

ค่าบริการดงัน้ี 

2.1.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 45 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.1.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.1.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 30 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียว

ใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 

Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการ

ทั้งหมด   



 

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลา

ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน 

 

เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วน

หรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และ

อย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระ

ค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทาง

เรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ 

เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียว มิไดส้่งหน้าหนังสือ

เดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั

สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะค านึงถึงความ

ปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้ นของนักท่องเท่ียวท่ี

มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบัติเหตุ 

ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการ

บิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน 

ฯลฯ  



 

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตร

ต่อชิ้ น และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถ

น าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของ

ดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน

เท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเก่ียวกับการน าแบตเตอรี่ส  ารองข้ึนไปบนเครื่องบินดงัน้ี แบตเตอร่ีส ารอง

สามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากดั ไดแ้ก่ 

3.1 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึ้ น

เคร่ืองไดไ้ม่มีการจ ากดัจ านวน  

3.2 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้ น

เคร่ืองไดไ้ม่เกินคนละ 2 กอ้น 

3.3 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าขึ้ นเคร่ืองในทุกกรณี 

4. หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

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

 


