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วนัแรก กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ - ทา่อากาศยานเลยีงเคอืง - เมอืงดาลดั - นํ >าตกดาตนัลา - น ั@งรถ
ราง ROLLER COASTER - น ั@งกระเชา้ไฟฟ้า - วดัต ัGกลมั - ชอ้ปปิ> งตลาดกลางคนื (-/L/D) 

08.30  พรอ้มกนัที+ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิชั -น 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ VIETJET AIR สายการบนิประจําชาตขิอง
เวยีดนาม โดยมเีจา้หนา้ที+ของบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

11.20  นําทา่นเหนิฟ้าสู ่ เมอืงดาลดั ประเทศเวยีดนามโดยเที+ยวบนิ VZ940  (ไมม่อีาหารและเครื@องดื@มบรกิารบน
เครื@อง แตม่จีาํหนา่ย) 
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13.05  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน LIEN KHUONG เมอืงดาลดัประเทศเวยีดนาม หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง เมอื
งดาลทัเป็นเมอืงที+แสนโรแมนตกิ ซึ+งไดช้ื+อวา่เป็น หบุเขาแหง่ความรัก สมัผัสบรรยากาศที+แสนโรแมนตกิ โอบลอ้ม
ไปดว้ยขนุเขา แมกไมน้านาพันธ ์และทะเลสาบ ดว้ยเนนิเขาเขยีวขจสีลบัซบัซอ้น ทะเลสาบในสายหมอกบางๆและ
ป่าสนอันหอมกรุน่ดาลัทไดช้ื+อวา่เป็นแหลง่ทอ่งเที+ยวที+โรแมนตกิที+สดุในเวยีดนาม มอีณุหภมูติลอดทั -งปี 15-25 
องศา 

 เที@ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัคาคาร 

 
นําทา่นเดนิทางสู ่ นํ >าตก DATANLA ซึ+งเป็นนํ-าตกที+ขนาดไมใ่หญม่าก แตส่วยงาม ทา่นสามารถเกบ็ภาพประทบั
ใจไดห้ลายมมุภายในบรเิวณนํ-าตก มรีา้นคา้กาแฟเล็ก ใหท้า่นไดนั้+งชลิๆจบิกาแฟ พักผอ่นชมบรรยากาศธรรมชาติ
โดยรอบ และพเิศษสดุทกุทา่นจะได ้น ั@งรถราง ROLLER COASTER ลงไปชมนํ-าตก ผา่นหบุเขา และป่าไมเ่ขยีว
ขจ ีทา่นจะไดรั้บประสบการณแ์ปลกใหมท่ี+ไมค่วรพลาด รถรางสามารถนั+งได ้1-2 ทา่น ตอ่คนั 
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จากนั-นนําทา่น น ั@งกระเชา้ไฟฟ้า ชมววิเมอืงดาลทัจากที+สงูขึ-นไปเพื+อเขา้ชม วดัต ัGกลมั วดัพทุธในนกิายเซน แบบ
ญี+ปุ่ น ตั -งอยูบ่นเทอืกเขาเฟืองฮวา่ง ภายในวดัมสี ิ+งกอ่สรา้งที+สวยงาม สะอาด เป็นระเบยีบ ทศันยีภาพโดยรอบ ลอ้ม
รอบไปดว้ยดอกไมท้ี+ผลดิอกบานสะพรั+ง นับไดว้า่เป็นวหิารที+นยิมและงดงามที+สดุในเมอืงดาลดั ดา้นหลงัของวดัยงั
ม ีศาลาพระแกว้มรกต องคจํ์าลองที+มาจากประเทศไทยมาประดษิฐาน ณ วดัแหง่นี- 

 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

หลงัจากรับประทานอาหารนําทา่นเดนิเลน่ตลาดกลางคนื NIGHT MARKET เมอืงดาลดั ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื-อสนิคา้พื-นเมอืง 
ของที+ระลกึ และชมิอาหารพื-นเมอืงตามอธัยาศยั 

พกัที@ LA SAPINETTE / VIETSOVPRETO / RIVER PRINCE HOTEL * หรอืระดบัเทยีบเทา่* 
วนัที@สอง เมอืงดาลดั - สวนดอกไฮเดรนเยยี - สวนดอกไมเ้มอืงหนาวดาลดั - พระราชวงัฤดรูอ้น - บา้นเพี>ยน - 

สถานรีถไฟเกา่ - วดัหลงิเฝือก - โบสถร์ปูไก ่(B/L/D) 
เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําทา่นเดนิทางสู ่ สวนดอกไฮเดรนเยยี เป็นสวนดอกไมท้ี+มดีอกไฮเดรนเยยีสสีนัสวยสดใสเบง่บานสะพรั+งไปทั+ว

สวน และเป็นอกีหนึ+งสญัญาลกัษณข์องเมอืงดาลดัที+ดงึดดูนักทอ่งเที+ยวที+มาเยอืนเมอืงแหง่นี- ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิ
กบัการเกบ็ภาพความสวยงามนี+ไวเ้ป็นที+ระลกึอยา่งเต็มอิ+ม 

 
นําทา่นเที+ยวชม DALAT FLOWER GRADENS หรอื สวนดอกไมเ้มอืงหนาว ดาลดัไดรั้บการขนานนามใหเ้ป็น
เมอืงแหง่ดอกไม ้ที+นี+จงึมดีอกไมบ้านสะพรั+งไปทั+วเมอืงตลอดทั -งปี และหากตอ้งการที+จะเห็นพรรณไมข้องดาลดักจ็ะ
ตอ้งไป สวนดอกไมเ้มอืงหนาว ที+ไดทํ้าการรวบรวมไวอ้ยา่งมากมายทั -งไมด้อก ไมป้ระดบั ไมต้น้ และกลว้ยไม ้ ที+มี
มากมาย 

จากนั-นเดนิทางสู ่พระราชวงัฤดรูอ้น ของจักรพรรดเิบา๋ได ่ซึ+งเป็นจักรพรรดอิงคส์ดุทา้ยของเวยีดนาม ซึ+งสถานที+
แหง่นี-เป็นพระราชวงัสดุทา้ย ที+สรา้งขึ-นในสมยัเลอืงอํานาจของฝรั+งเศส กอ่นที+จะเกดิสงครามเวยีดนาม จงึทําให ้
จักรพรรดเิบา๋ไดต่อ้งยา้ยไปอยูท่ี+ฝรั+งเศส แลว้ไมก่ลบัมาเหยยีบแผน่ดนิบา้นเกดิอกีเลย ภายในจะบงัคบัใหส้วมถงุ
ผา้คลมุรองเทา้ แตไ่มต่อ้งถอดรองเทา้ เพื+อเดนิชมภายในอาคาร ทางออกของพระราชวงันี- มรีา้นขายของฝากให ้
ทา่นไดเ้ลอืกซื-อตดิไมต่ดิมอืกลบับา้น ในราคาที+สามารถตอ่ได ้และจา่ยเป็นเงนิบาทไดด้ว้ย 
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  นําทา่นเดนิทางชม CRAZY HOUSE บา้นหนา้ตาแปลกประหลาด โดยศลิปินชาวเวยีดนาม ซึ+งมชีื+อเสยีงโดง่ดงั 
ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการถา่ยรปู และเดนิตามทางจากบนัไดดา้นลา่ง จนขึ-นไปบนหลงัคาไดเ้ลย ภายดา้นใน มี
เกสเฮา้สเ์ล็กๆไมก่ี+หอ้ง สว่นใหญจ่ะเป็นชาวตา่งชาต ิที+นยิมมาพักอาศยัอยู ่และยงัมรีา้นกาแฟ เบเกอรี+ ใหท้า่นได ้
นั+งพัก ดื+มกาแฟอกีดว้ย 
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เที@ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 หลงัรับประทานอาหาร นําทา่นเดนิทางสู ่สถานรีถไฟเกา่ แหง่เมอืงดาลดั สถานรีถไฟนี-ปัจจบุนัเป็นแคส่ถานที+ทอ่ง

เที+ยวไมไ่ดใ้ชง้านจรงิแลว้ ตวัอาคารถกูออกแบบ สถาปัตยกรรมยคุโคโลเนยีลส สไตลก์ึ+งฝรั+งเศส ถกูสรา้งขึ-นมาใน
ชว่งในชว่งปี คศ. 1932 ปัจจบุนัชาวเวยีดนามชอบมาใชส้ถานที+นี-ในการถา่ยรปูพรเีวดดิ-ง เพราะบรเิวณภายในสามารถ
ถา่ยรปูไดห้ลายจดุที+สวยงาม 

 
จากนั-นนําทา่นชม วดัหลงิเฝือก หรอื เจดยี ์Long Phoc Lat ภายในอาคารมหีอ้งโถงกวา้งใหญม่ ี2 แถว ใชอ้ปุกรณ์
การสรา้งส่วนใหญ่เป็นหนิโมเสค ดา้นบนเป็นรูปแกะสลักที+มปีระวัตขิองShakyamuniและประวัตขิอง Lotus 
Sutras บรเิวณวั ด มีจุดเด่ นมากๆอีก1จุดคือ มังกรที+ม ีขนาดยาว 49 ม. ตัวมังกรนี- ถูกสรา้งข ึ- นจากขวด
เบยีร ์12,000 ขวด และปากมงักรมพีระพทุธรปูMaitreya ประดษิฐานอยู ่บรเิวณดา้นหนา้วดัจะมหีอสงูเจ็ดชั -นสงู 37 
เมตรซึ+งถอืวา่เป็นหอระฆงัที+สงูที+สดุในเวยีดนาม ตวัระฆงัมคีวามสงู 4.3 เมตร กวา้ง 2.33m ซึ+งถอืวา่เป็นระฆงัที+

ติดต่อ 02-886-8518  094-545-3095-6 094-852-2112  081-565-7773   Chill Square Travel  ใบอนุญาต 11/07092

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mosaics
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Bas-reliefs
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Shakyamuni
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Beer_bottles
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Beer_bottles
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Beer_bottles
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Maitreya
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Bell_tower


หนักที+สดุในเวยีดนาม กนํ็-าหนักโดนรวม 8,500kg  นอกจากนี-ยงัมอีญัมณีเครื+องลายครามโบราณและเฟอร์ นเิจอร์
ตา่งๆ ถอืเป็นสถาปัตยกรรมโมเสดที+พเิศษมากของเมอืงดาลดั 

 จากนั-นนําทา่นแวะถา่ยรปูที+ โบสถร์ปูไก ่ เป็นโบสถค์รสิตท์ี+มลีกัษณะภายนอกเป็นรปูเหมอืนไก ่ นักทอ่งเที+ยวชาว
ไทย จงึเรื+อกตอ่ๆกนัมา ทา่นสามารถเขา้ไปถา่ยภายในอาคารได ้กรณีที+ไมม่กีารประกอบพธิอียู ่ 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร   
พกัที@ LA SAPINETTE / VIETSOVPRETO / RIVER PRINCE HOTEL * หรอืระดบัเทยีบเทา่* 
วนัที@สาม เมอืงดาลดั - ฟารม์เลี>ยงชะมด – สนามบนิเลยีงเคอืง - ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- กรงุเทพฯ (B/-/-) 
เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 จากนั-นนําทา่นชม ฟารม์เลี>ยงชะมด ทา่นจะไดพ้บกบัชะมดตวัเป็นๆ หลากสายพันธุ ์ ชมเมล็ดกาแฟ วธิกีารผลติ 

และขั -นตอนการชงกาแฟชะมด ใหท้า่นไดซ้ื-อกาแฟสด และนั+งชมิทา่มกลางบรรยากาศที+โอบลอ้มไปดว้ยธรรมชาต ิ
ทา่นยงัสามารถใหอ้าหาร และถา่ยรปูกบัชะมดไดอ้กีดว้ย  

 
**สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สูส่นามบนิ เพื@อเดนิทางกลบัประเทศไทย** 

13.35  นําทา่นเขา้สู ่ สนามบนิ LIEN KHUONG เมอืงดาลดั กลบัสูก่รงุเทพฯ เที+ยวบนิที+ VZ941 (ไมม่อีาหารและ
เครื@องดื@มบรกิารบนเครื@อง แตม่จีาํหนา่ย) 

15.20 ถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทบัใจ 
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************************************************************* 

** หากทา่นที@ตอ้งออกต ัSวภายใน (เครื@องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามที@เจา้หนา้ที@ทกุคร ั>งกอ่นทาํการออกต ัSว
เนื@องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี@ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นที@ใชบ้รกิาร *** 

อตัราคา่บรกิาร

กาํหนดการเดนิทาง
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 ัSว

01 – 03 ธนัวาคม 2561 9,999 9,999 9,999 2,500 6,999

05 – 07 ธนัวาคม 2561 10,999 10,999 10,999 2,500 7,599

07 – 09 ธนัวาคม 2561 10,999 10,999 10,999 2,500 7,599

08 – 10 ธนัวาคม 2561 11,999 11,999 11,999 2,500 7,999

12 – 14 ธนัวาคม 2561 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599

14 – 16 ธนัวาคม 2561 9,999 9,999 9,999 2,500 6,999

15 – 17 ธนัวาคม 2561 9,999 9,999 9,999 2,500 6,999

19 – 21 ธนัวาคม 2561 9,999 9,999 9,999 2,500 6,999

21 – 23 ธนัวาคม 2561 10,999 10,999 10,999 2,500 7,599

22 – 24 ธนัวาคม 2561 9,999 9,999 9,999 2,500 6,999

26 – 28 ธนัวาคม 2561 9,999 9,999 9,999 2,500 6,999

28 - 30 ธนัวาคม 2561 12,999 12,999 12,999 3,500 8,599

29 – 31 ธนัวาคม 2561 13,999 13,999 13,999 3,500 8,599

04 – 06 มกราคม 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599

05 – 07 มกราคม 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599

09 – 11 มกราคม 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599

11 – 13 มกราคม 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599

12 – 14 มกราคม 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599

16 – 18 มกราคม 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599

18 – 20 มกราคม 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599

19 – 21 มกราคม 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599

23 – 25 มกราคม 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599

25 – 27 มกราคม 2562 9,999 9,999 9,999 2,500 6,999
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** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี3,900 บาท** 
**คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิ@น 

และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,200 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น** 

การเดนิทางในแตล่ะคร ั>งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจาํนวน 15 ทา่นขึ>นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิZในการเลื@อนการเดนิทาง หรอืเปลี@ยนแปลงราคา 

กรณุาชําระมดัจาํ ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิZในการคนืมดัจาํท ั>งหมด 
เนื@องจากทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ัSวเครื@องบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นที@เรยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํี >ามนัที@ยงัมไิด้

ชําระ คา่ทวัรส์ว่นที@เหลอื กรณุาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
หมายเหต ุ: ต ัSวเมื@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  

26 – 28 มกราคม 2562 9,999 9,999 9,999 2,500 6,999

30 ม.ค. – 01 ก.พ. 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599

15 – 17 กมุภาพนัธ ์2562 9,999 9,999 9,999 2,500 6,999

16 – 18 กมุภาพนัธ ์2562 9,999 9,999 9,999 2,500 6,999

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

22 – 24 กมุภาพนัธ ์2562 9,999 9,999 9,999 2,500 6,999

23 – 25 กมุภาพนัธ ์2562 9,999 9,999 9,999 2,500 6,999

27 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599

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

02 – 04 มนีาคม 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599

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

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

09 - 11 มนีาคม 2562 9,999 9,999 9,999 2,500 6,999

13 – 15 มนีาคม 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599

15 – 17 มนีาคม 2562 9,999 9,999 9,999 2,500 6,999

16 – 18 มนีาคม 2562 9,999 9,999 9,999 2,500 6,999

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

22  - 24 มนีาคม 2562 9,999 9,999 9,999 2,500 6,999

23 – 25 มนีาคม 2562 9,999 9,999 9,999 2,500 6,999

27 – 29 มนีาคม 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ั>น ไมเ่ชน่น ั>นทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจาํไมว่า่
ดว้ยกรณีใดๆท ั>งส ิ>น เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้าํการจา่ยคา่ต ัSวไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่น
ขอ้ความใหถ้ี@ถว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ั>ง เพื@อประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง
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☑ คา่เขา้ชมสถานที+ตา่งๆ ตามรายการ  
☑ คา่อาหารตามมื-อที+ระบใุนรายการ    
☑ คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
☑ คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื+อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนี>ไมร่วม 
☒ ค่ าใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการที+ระบ ุ เชน่ ค่ าทําหนังสอืเดนิทาง ค่ าโทรศพัท ์ค่ าโทรศพัทท์างไกล ค่ าอนิเตอรเ์น็ต 
คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครื+องดื+มที+สั+งเพิ+มนอกเหนอืรายการ(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการ
ใชบ้รกิาร) 
☒คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ@น ทา่นละ 1,200 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
☒คา่ภาษมีลูคา่เพิ@ม 7% และภาษหีกั ณ ที@จา่ย 3% 

เง ื@อนไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเที+ยวหรอืเอเจนซี+ตอ้งชาํระเงนิมดัจําเป็นเงนิจํานวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพื+อสํารองที+น่ัง  
2. นักทอ่งเที+ยวหรอืเอเจนซี+ตอ้งชาํระเงนิคา่บรกิารสว่นที+เหลอืทั -งหมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเที+ยว
หรอืเอเจนซี+ไมช่าํระเงนิ หรอืชาํระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆให ้
ถอืวา่นักทอ่งเที+ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์-นๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันี- วนัจันทร ์ถงึ
ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ที+
รัฐบาลประกาศในปีนั-นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

เง ื@อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที+นักทอ่งเที+ยวหรอืเอเจนซี+ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื+อนการเดนิทาง นักทอ่งเที+ยวหรอืเอเจนซี+(ผูม้ชี ื+อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์ อเีมล ์ หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิที+บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ+งเพื+อแจง้ยกเลกิ
การจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณอ์กัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเที+ยวหรอืเอเจนซี+ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเที+ยวหรอืเอเจนซี+ (ผูม้ชี ื+อในเอกสารการจอง) จะ
ตอ้งแฟกซ ์ อเีมล ์ หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืที+บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ+งเพื+อทําเรื+องขอรับเงนิคา่บรกิาร
คนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชาํระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้
สมดุบญัชธีนาคารที+ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื+อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี- 

1. ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที+ชาํระแลว้ 
2. ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารที+ชาํระแลว้ 
3. ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที+ชาํระแลว้ทั -งหมดทั -งนี- ทางบรษัิทจะหกัคา่ใชจ้า่ยที+ไดจ้า่ยจรงิ

จากคา่บรกิารที+ชาํระแลว้เนื+องในการเตรยีมการจัดการนําเที+ยวใหแ้กนั่กทอ่งเที+ยว เชน่ การสํารองที+นั+งตั\วเครื+องบนิ การ
จองที+พักฯลฯ 

3. การเดนิทางที+ตอ้งการันตมีดัจําหรอืซื-อขาดแบบมเีงื+อนไข หรอืเที+ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบั
สายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่บรกิารทั -งหมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันี- วนัจันทร ์ถงึ
ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ที+
รัฐบาลประกาศในปีนั-นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ_ในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที+ยวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 

เง ื@อนไขและขอ้กาํหนดอื@นๆ 
1. ทวัรน์ี-สําหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื+อการทอ่งเที+ยวเทา่นั-น 
2. ทวัรน์ี-เป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที+ระบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทั -งหมด หรอืถกู
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั -งหมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ_ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที+มนัีกทอ่งเที+ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บันัก
ทอ่งเที+ยวหรอืเอเจนซี+ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที+ไมม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วนักอ่น
การเดนิทางสําหรับประเทศที+มวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเที+ยวทกุทา่นยนิดทีี+จะชาํระคา่บรกิารเพิ+มจากการที+มนัีกทอ่งเที+ยว
รว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ที+ทางบรษัิทกําหนดเพื+อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี+จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ_ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื+อ นามสกุล คํานําหนา้ชื+อ เลขที่
หนังสอืเดนิทางและอื+นๆ เพื+อใชใ้นการจองตั\วเครื+องบนิ ในกรณีที+นักทอ่งเที+ยวหรอืเอเจนซี+มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บั
ทางบรษัิทพรอ้มการชาํระเงนิมดัจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ_ในการเปลี+ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื+อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมิ
อากาศ และเวลา ณ วนัที+เดนิทางจรงิของประเทศที+เดนิทาง ทั -งนี-บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเที+ยวสว่นใหญ่
เป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ_ไมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที+เพิ+มขึ-นของนักทอ่งเที+ยวที+มไิดเ้กดิจากความ
ผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ  อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยี
หายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลี+ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื+น เป็นตน้ 
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7. อตัราคา่บรกิารนี-คํานวณจากอตัราแลกเปลี+ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัที+ทางบรษัิทเสนอราคา ดงันั-น ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิ_ในการปรับราคาคา่บรกิารเพิ+มขึ-น ในกรณีที+มกีารเปลี+ยนแปลงอตัราแลกเปลี+ยนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั\วเครื+องบนิ คา่
ภาษีเชื-อเพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลี+ยนแปลงเที+ยวบนิ ฯลฯ  

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน้ 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที+จะนําตดิตวัขึ-นเครื+องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิ-น และรวมกนั
ทกุชิ-นไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึ+งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที+ตรวจได ้
อยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นั-น ถา้สิ+งของดงักลา่วมขีนาดบรรจภุณัฑม์ากกวา่ที+กําหนดจะ
ตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที+โหลดใตท้อ้งเครื+องบนิเทา่นั-น  

2. สิ+งของที+มลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณก์ฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้
หนา้ที+โหลดใตท้อ้งเครื+องบนิเทา่นั-น  

3. IATA ไดก้าํหนดมาตรการเกี@ยวกบัการนําแบตเตอรี@สาํรองขึ>นไปบนเครื@องบนิดงันี ้ แบตเตอรี+สํา รองสามารถนําใส่
กระเป๋าตดิตวัถอืขึ-นเครื+องบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณที+จํากดั ไดแ้ก ่

3.1 แบตเตอรี+สํารองที+มคีวามจไุฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําขึ-นเครื+องไดไ้มม่กีารจํากดั
จํานวน  

3.2 แบตเตอรี+สํารองที+มคีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขึ-นเครื+องไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 
3.3 แบตเตอรี+สํารองที+มคีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขึ-นเครื+องในทกุกรณี 
4. หา้มนําแบตเตอรี+สํารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครื+องในทกุกรณี 
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