
 

 
 

 
 

ดาลัท สวนไฮเดรนเยีย 3 วัน 2 คืน 



 

 
 

วันแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเลียงเคือง – เมืองดาลัด – น้ำตกดาตันลา – โลเลอร์โคสเตอร์ 
– ตลาดไนท์ มาร์เก็ต (-/L/D) 

08.30  พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน THAIVIETJET AIR โดยมีเจ้าหน้าที่ของ
บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน 

11.10  นำท่านเหินฟ้าสู่ เมืองดาลัด ประเทศเวียดนามโดยเที่ยวบิน VZ940   
12.55  เดินทางถึง ท่าอากาศยานเลียงเคือง LIEN KHUONG เมืองดาลัดประเทศเวียดนาม หลังผ่านพิธีการตรวจคน

เข้าเมือง เมืองดาลัทเป็นเมืองที่แสนโรแมนติก ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น หุบเขาแห่งความรัก สัมผัสบรรยากาศที่แสนโร
แมนติก โอบล้อมไปด้วยขุนเขา แมกไม้นานาพันธ์ และทะเลสาบ ด้วยเนินเขาเขียวขจีสลับซับซ้อน ทะเลสาบ
ในสายหมอกบางๆและป่าสนอันหอมกรุ่นดาลัทได้ชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โรแมนติกที่สุดในเวียดนาม มี
อุณหภูมิตลอดท้ังปี 15-25 องศา 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคาร 
 

 
 



 

 
 

นำท่านเดินทางสู่ น้ำตก DATANLA ซึ่งเป็นน้ำตกที่ขนาดไม่ใหญ่มาก แต่สวยงาม ท่านสามารถเก็บภาพ
ประทับใจได้หลายมุมภายในบริเวณน้ำตก มีร้านค้ากาแฟเล็ก ให้ท่านได้นั ่งชิลๆจิบกาแฟ พักผ่อนชม
บรรยากาศธรรมชาติโดยรอบ และพิเศษสุดทุกท่านจะได้ นั่งรถราง ROLLER COASTER ลงไปชมน้ำตก 
ผ่านหุบเขา และป่าไม่เขียวขจี ท่านจะได้รับประสบการณ์แปลกใหม่ที่ไม่ควรพลาด  รถรางสามารถนั่งได้ 1-2 
ท่าน ต่อคัน 
 

 
 
จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวเมืองดาลัทจากที่สูงขึ้นไปเพื่อเข้าชม วัดตั๊กลัม วัดพุทธในนิกายเซน 
แบบญี่ปุ่น ตั้งอยู่บนเทือกเขาเฟืองฮว่าง ภายในวัดมีสิ่งก่อสร้างที่สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ ทัศนียภาพ
โดยรอบ ล้อมรอบไปด้วยดอกไม้ที่ผลิดอกบานสะพรั่ง นับได้ว่าเป็นวิหารที่นิยมและงดงามที่สุดในเมืองดาลัด  
ด้านหลังของวัดยังมี ศาลาพระแก้วมรกต องค์จำลองที่มาจากประเทศไทยมาประดิษฐาน ณ วัดแห่งนี้ 
 



 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
หลังจากรับประทานอาหารนำท่านเดินเล่นตลาดกลางคืน ไนท์ มาร์เก็ต (NIGHT MARKET) เมืองดาลัด ให้ท่านได้
เลือกซื้อสินค้าพ้ืนเมือง ของที่ระลึก และชิมอาหารพ้ืนเมืองตามอัธยาศัย 
 

 
 
พักที ่ LA SAPINETTE / VIETSOVPRETO / RIVER PRINCE HOTEL * หรือระดับเทียบเท่า* 
 

ไ ม ่ ค ว ร พ ล า ด เ ม ื ่ อ ม า
เว ียดนาม ในการมาเย ือนเม ือง
ดาลัดแห่งนี้ หรือเมืองต่างๆ ของ
เวียดนามท่านจะได้พบกับพิซซ่า
เว ียดนาม ซึ ่งด ูแล้วอาจจะไมได้
คล้ายกับพิชซ่าเท่าไหร่เมื ่อดูจาก
หน้าตา แต่หากพบเห็นรถขายพิซ
ซ่า หรือร้านที ่ตั ้งอยู ่ข้างทางด้วย
รูปลักษณ์และรสชาติของมันแล้ว 
ต้องบอกเลยว่าท่านไม่ควรพลาดจริง โดยตัวแป้งของพิซซ่าจะเป็นแผ่นแป้งหนาๆที่นำมาปิ้งกับเตาถ่าน โรย
หน้าด้วยเครื่องต่างๆใส่ไข่ ไส้กรอก ผักโรย หรือท่านที่ชื่นชอบชีสก็สามารถใส่ลงไปเพิ่มได้  
 



 

 
 

 
 
วันที่สอง เมืองดาลัด – สวนดอกไฮเดรนเยีย – สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด – พระราชวังฤดูร้อน – บ้านเพี้ยน – 

สถานีรถไฟเก่า – วัดหลิงเฝือก – โบสถ์รูปไก่ (B/L/D) 
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นำท่านเดินทางสู่ สวนดอกไฮเดรนเยีย เป็นสวนดอกไม้ที่มีดอกไฮเดรนเยียสีสันสวยสดใสเบ่งบานสะพรั่งไปทั่ว

สวน และเป็นอีกหนึ่งสัญญาลักษณ์ของเมืองดาลัดที่ดึงดูดนักท่องเที ่ยวที ่มาเยือนเมืองแห่งนี้  ให้ท่านได้
เพลิดเพลินกับการเก็บภาพความสวยงามนี่ไว้เป็นที่ระลึกอย่างเต็มอ่ิม 

 

 
 
นำท่านเที่ยวชม DALAT FLOWER GRADENS หรือ สวนดอกไม้เมืองหนาว ดาลัดได้รับการขนานนามให้
เป็นเมืองแห่งดอกไม้ ที่นี่จึงมีดอกไม้บานสะพรั่งไปทั่วเมืองตลอดทั้งปี และหากต้องการที่จะเห็นพรรณไม้ของ
ดาลัดก็จะต้องไป สวนดอกไม้เมืองหนาว ที่ได้ทำการรวบรวมไว้อย่างมากมายทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ต้น และ
กล้วยไม้ ที่มีมากมาย 
 



 

 
 

 
 
จากนั้นเดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อน ของจักรพรรดิเบ๋าได่ ซึ่งเป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายของเวียดนาม ซึ่ง
สถานที่แห่งนี้เป็นพระราชวังสุดท้าย ที่สร้างขึ้นในสมัยเลืองอำนาจของฝรั่งเศส ก่อนที่จะเกิดสงครามเวียดนาม 
จึงทำให้จักรพรรดิเบ๋าได่ต้องย้ายไปอยู่ที่ฝรั่งเศส แล้ว ไม่กลับมาเหยียบแผ่นดินบ้านเกิดอีกเลย ภายในจะ
บังคับให้สวมถุงผ้าคลุมรองเท้า แต่ไม่ต้องถอดรองเท้า เพื่อเดินชมภายในอาคาร ทางออกของพระราชวังนี้ มี
ร้านขายของฝากให้ท่านได้เลือกซื้อติดไม่ติดมือกลับบ้าน ในราคาที่สามารถต่อได้ และจ่ายเป็นเงินบาทได้ด้วย 
 



 

 
 

 
 

  นำท่านเดินทางชม CRAZY HOUSE บ้านหน้าตาแปลกประหลาด โดยศิลปินชาวเวียดนาม ซึ่งมีชื่อเสียงโด่ง
ดัง ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูป และเดินตามทางจากบันไดด้านล่าง จนขึ้นไปบนหลังคาได้เลย ภาย
ด้านใน มีเกสเฮ้าส์เล็กๆไม่กี่ห้อง ส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติ ที่นิยมมาพักอาศัยอยู่  และยังมีร้านกาแฟ เบ
เกอรี่ ให้ท่านได้นั่งพัก ดื่มกาแฟอีกด้วย 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟเก่า แห่งเมืองดาลัด สถานีรถไฟนี้ปัจจุบันเป็นแค่สถานที่

ท่องเที่ยวไม่ได้ใช้งานจริงแล้ว ตัวอาคารถูกออกแบบ สถาปัตยกรรมยุคโคโลเนียลส สไตล์กึ่งฝรั่งเศส ถูกสร้าง
ขึ้นมาในช่วงในช่วงปี คศ. 1932 ปัจจุบันชาวเวียดนามชอบมาใช้สถานที่นี้ในการถ่ายรูปพรีเวดดิ้ง เพราะบริเวณ
ภายในสามารถถ่ายรูปได้หลายจุดที่สวยงาม 

 



 

 
 

 
 
จากนั้นนำท่านชม วัดหลิงเฝือก หรือ เจดีย์ Long Phoc Lat ภายในอาคารมีห้องโถงกว้างใหญ่มี 2 แถว ใช้
อุปกรณ์การสร้างส่วนใหญ่เป็นหินโมเสค ด้านบนเป็นรูปแกะสลักที่มีประวัติของ Shakyamuni และประวัติ
ของ Lotus Sutras บริเวณวัด มีจุดเด่นมากๆอีก1จุดคือ มังกรที่มีขนาดยาว 49 ม. ตัวมังกรนี้ถูกสร้างขึ้นจาก
ขวดเบียร์ 12,000 ขวด และปากมังกรมีพระพุทธรูป Maitreya ประดิษฐานอยู่ บริเวณด้านหน้าวัดจะมีหอสูง
เจ็ดชั้นสูง 37 เมตรซึ่งถือว่าเป็นหอระฆังที่สูงที่สุดในเวียดนาม ตัวระฆังมีความสูง 4.3 เมตร กว้าง 2.33m ซึ่ง
ถือว่าเป็นระฆังที่หนักที่สุดในเวียดนาม ก็น้ำหนักโดนรวม 8,500kg  นอกจากนี้ยังมีอัญมณีเครื่องลายคราม
โบราณและเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ถือเป็นสถาปัตยกรรมโมเสดที่พิเศษมากของเมืองดาลัด 
 

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/Maitreya
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Bell_tower


 

 
 

 
 
จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปที่ โบสถ์รูปไก่ เป็นโบสถ์คริสต์ที่มีลักษณะภายนอกเป็นรูปเหมือนไก่ นักท่องเที่ยว
ชาวไทย จึงเรื่อกต่อๆกันมา ท่านสามารถเข้าไปถ่ายภายในอาคารได้ กรณีท่ีไม่มีการประกอบพิธีอยู่  

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   
พักที ่ LA SAPINETTE / VIETSOVPRETO / RIVER PRINCE HOTEL * หรือระดับเทียบเท่า* 
 
วันที่สาม เมืองดาลัด – ฟาร์มเลี้ยงชะมด – สนามบินเลียงเคือง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ (B/-/-) 
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นนำท่านชม ฟาร์มเลี้ยงชะมด ท่านจะได้พบกับชะมดตัวเป็นๆ หลากสายพันธุ์ ชมเมล็ดกาแฟ วิธีการผลิต 

และขั้นตอนการชงกาแฟชะมด ให้ท่านได้ซื ้อกาแฟสด และนั่งชิมท่ามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วย
ธรรมชาติ ท่านยังสามารถให้อาหาร และถ่ายรูปกับชะมดได้อีกด้วย  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่
สนามบิน เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย 



 

 
 

 
 
 

สำหรับฟาร์มเลี ้ยงชะมดแห่งนี ้นอกจะ
ท่านจะได้ชมบรรยากาศธรรมชาติที ่รายล้อม 
ท่านจะได้พบกับชะมดสายพันธ์ต่างๆ และที่
สำคัญที ่ส ุดนั ้นคือผลผลิตจากชะมดนั ้นคือ 
“กาแฟขี้ชะมด” วิธีการผลิตกาแฟชะมดเช่นนี้ 
จะช่วยเพิ่มคุณภาพผ่านกลไกสองอย่างคือ การ
คัดเลือกเมล็ด และการย่อยคือ ชะมดจะเลือก
กินเมล็ดกาแฟซึ่งมีคุณภาพที่ดีกว่า และกลไก
การย่อยของชะมดอาจจะเพ่ิมรสชาติของเมล็ดกาแฟ ท่านสามารถชิมกาแฟจากฟาร์มแห่งนี้ และเลือกซื้อเป็น
ของฝากได้อีกด้วย (วิธีการชงกาแฟชนิดนี้ จำเป็นต้องชงผ่านเครื่องกรองและต้องใจเย็น เพื่อให้ได้รสชาติ
กาแฟที่ด)ี 

 



 

 
 

13.35  นำท่านเข้าสู่ สนามบิน LIEN KHUONG เมืองดาลัด กลับสู่กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ VZ941 (ไม่มีอาหารและ
เครื่องดื่มบริการบนเครื่อง แต่มีจำหน่าย) 

15.20 ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ 
 

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

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ *** 
 
 

อัตราค่าบริการ 

กำหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 
ห้องละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุต่ำกว่า11
ปี) 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  
เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุต่ำกว่า11
ปี) 

พักเดี่ยว
เพิ่ม 

ราคาไม่
รวมตั๋ว 

20 – 22 เมษายน 2562 9,999 9,999 9,999 2,500 7,599 

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 มิถุนายน 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599 

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

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

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

29 มิ.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 สิงหาคม 2562 8,999 8,999 8,999 2,500 6,599 

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

24 – 26 สิงหาคม 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 กันยายน 2562 7,999 7,999 7,999 2,500 6,599 

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

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

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

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

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

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

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

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

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี3,900 บาท** 
**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

และหัวหน้าทัวร์ท่านละ 1,000 บาท /ทริป/ต่อท่าน** 
 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจำไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ
ทั้งสิ้น เพราะว่าทางบริษัทได้ทำการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจอง
ทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 

 
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทั้งหมด 
เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน้ำมันที่ยังมิได้

ชำระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระ 21 วันก่อนการเดินทาง 
หมายเหตุ : ตั๋วเม่ือออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน 



 

 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ     
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีม ี
 ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.   
 ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ 
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที ่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั ่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก
หัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,000 บาท/ทริป/ต่อท่าน 
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 
เงื่อนไขการชำระค่าบริการ 
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 5,000 บาทต่อท่านเพ่ือสำรองที่นั่ง  
2. นักท่องเที ่ยวหรือเอเจนซี ่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที ่เหลือทั ้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่
ว่ากรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์
ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท 
 
 
 
 



 

 
 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มี

ชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือแจ้ง
ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

2.1.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว 
2.1.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว 
2.1.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้

จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋ว
เครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight 
กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุด
นักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน 
 
เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ 
1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือ
ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วัน
ก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที ่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที ่มี
นักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 



 

 
 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือ
เดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทาง
บริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่เป็นสำคัญ 
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เ กิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 
7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว
เครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ  
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น 
 
ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และ

รวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่
ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่า
ที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

3. IATA ได้กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการนำแบตเตอรี่สำรองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้  แบตเตอรี่สำรองสามารถนำใส่
กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบินได้ในจำนวนและปริมาณที่จำกัด ได้แก่ 

3.1 แบตเตอรี่สำรองที่มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนำขึ้นเครื่องได้ไม่มีการจำกัด
จำนวน  

3.2 แบตเตอรี่สำรองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนำขึ้นเครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 
ก้อน 

3.3 แบตเตอรี่สำรองที่มีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนำขึ้นเครื่องในทุกกรณ ี
4. ห้ามนำแบตเตอรี่สำรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี 
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