วันแรก

07.30 น.

10.20 น.
12.05 น.

เที่ยง

กรุ ง เทพฯ - ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ – ท่ า อากาศยาน LIEN KHUONG – เมื อ งดาลัด
๊ ม – ช้อปปิ้ ง
น้ าตก DATANLA – นั ่งรถราง ROLLER COASTER – นั ่งกระเช้าไฟฟ้ า – วัดตักลั
ตลาดกลางคืน
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์ เตอร์สายการบิน VIETJET AIR สายการบิน
ประจ าชาติ ข องเวี ยดนาม โดยมี เจ้า หน้ า ที่ ของบริ ษัท ฯคอยให้ก ารต้อ นรับและอ านวยความ
สะดวกในการเช็คอิน
นาท่านเหินฟ้ าสู่ เมืองดาลัด ประเทศเวียดนามโดยเที่ยวบิน VZ940
(ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง แต่มีจาหน่าย)
เดินทางถึง ท่าอากาศยาน LIEN KHUONG เมืองดาลัดประเทศเวียดนาม หลังผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้าเมือง เมืองดาลัทเป็ นเมืองที่แสนโรแมนติ ก ซึ่งได้ชื่อว่าเป็ น หุบเขาแห่งความรัก สัมผัส
บรรยากาศที่แสนโรแมนติก โอบล้อมไปด้วยขุนเขา แมกไม้นานาพันธ์ และทะเลสาบ ด้วยเนิ น
เขาเขียวขจีสลับซับซ้อน ทะเลสาบในสายหมอกบางๆและป่ าสนอันหอมกรุ่นดาลัทได้ชื่อว่าเป็ น
แหล่งท่องเที่ยวที่โรแมนติกที่สุดในเวียดนาม มีอุณหภูมิตลอดทั้งปี 15-25 องศา
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคาร

นาท่านเดินทางสู่ น้ าตก DATANLA ซึ่งเป็ นน้ าตกที่ขนาดไม่ใหญ่มาก แต่สวยงาม ท่านสามารถ
เก็บภาพประทับใจได้หลายมุ มภายในบริเวณน้ าตก มีรา้ นค้ากาแฟเล็ก ให้ท่านได้นัง่ ชิลๆจิบ
กาแฟ พักผ่อนชมบรรยากาศธรรมชาติโดยรอบ และพิเศษสุดทุกท่านจะได้ นั ่งรถราง ROLLER

COASTER ลงไปชมน้ าตก ผ่านหุบเขา และป่ าไม่เขียวขจี ท่านจะได้รบั ประสบการณ์แปลกใหม่ที่
ไม่ควรพลาด รถรางสามารถนัง่ ได้ 1-2 ท่าน ต่อคัน

๊ ม วัดพุทธ
จากนั้นนาท่าน นั ่งกระเช้าไฟฟ้ า ชมวิวเมืองดาลัทจากที่สูงขึ้ นไปเพื่อเข้าชม วัดตักลั
ในนิ กายเซน แบบญี่ปุ่น ตั้งอยู่บนเทือกเขาเฟื องฮว่าง ภายในวัดมีสิ่งก่อสร้างที่สวยงาม สะอาด
เป็ นระเบี ยบ ทัศนี ยภาพโดยรอบ ล้อมรอบไปด้วยดอกไม้ที่ผลิ ดอกบานสะพรัง่ นั บได้ว่าเป็ น
วิหารที่นิยมและงดงามที่สุดในเมืองดาลัด ด้านหลังของวัดยังมี ศาลาพระแก้วมรกต องค์จาลอง
ที่มาจากประเทศไทยมาประดิ ษฐาน ณ วัดแห่งนี้

เย็น

พักที่
วันที่สอง
เช้า

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
หลังจากรับประทานอาหารนาท่านเดิ นเล่นตลาดกลางคื น NIGHT MARKET เมืองดาลัด ให้ท่านได้
เลือกซื้ อสินค้าพื้ นเมือง ของที่ระลึก และชิมอาหารพื้ นเมืองตามอัธยาศัย
LA SAPINETTE / VIETSOVPRETO / RIVER PRINCE HOTEL * หรือระดับเทียบเท่า*
เมืองดาลัด – DALAT FLOWER GRADENS (สวนดอกไม้เมืองหนาว)- พระราชวังฤดูรอ้ น CRAZY HOUSE - สถานีรถไฟเก่า - วัดหลิงเฝื อก - โบสถ์รูปไก่
บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ านเที่ ยวชม DALAT FLOWER GRADENS หรื อ สวนดอกไม้เ มื องหนาว ดาลัด ได้รับ การ
ขนานนามให้เป็ นเมืองแห่งดอกไม้ ที่ นี่จึงมีดอกไม้บานสะพรัง่ ไปทัว่ เมื องตลอดทั้งปี และหาก
ต้องการที่ จะเห็นพรรณไม้ของดาลัดก็ จะต้องไป สวนดอกไม้เมืองหนาว ที่ได้ทาการรวบรวมไว้
อย่างมากมายทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ตน้ และกล้วยไม้ ที่มีมากมาย

จากนั้ นเดิ นทางสู่ พระราชวังฤดูรอ้ น ของจักรพรรดิ เบ๋าได่ ซึ่งเป็ นจักรพรรดิ องค์สุดท้ายของ
เวียดนาม ซึ่ งสถานที่แห่งนี้ เป็ นพระราชวังสุ ดท้าย ที่ สร้างขึ้ นในสมัยเลื องอานาจของฝรัง่ เศส
ก่อนที่จะเกิดสงครามเวียดนาม จึงทาให้จกั รพรรดิเบ๋าได่ตอ้ งย้ายไปอยูท่ ี่ฝรัง่ เศส แล้วไม่กลับมา
เหยียบแผ่นดินบ้านเกิดอีกเลย ภายในจะบังคับให้สวมถุงผ้าคลุมรองเท้า แต่ไม่ตอ้ งถอดรองเท้า
เพื่อเดิ นชมภายในอาคาร ทางออกของพระราชวังนี้ มีรา้ นขายของฝากให้ท่านได้เลือกซื้ อติดไม่
ติดมือกลับบ้าน ในราคาที่สามารถต่อได้ และจ่ายเป็ นเงินบาทได้ดว้ ย

เที่ยง

นาท่านเดินทางชม CRAZY HOUSE บ้านหน้าตาแปลกประหลาด โดยศิลปิ นชาวเวียดนาม ซึ่งมี
ชื่อเสียงโด่งดัง ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูป และเดิ นตามทางจากบันไดด้านล่าง จนขึ้ น
ไปบนหลังคาได้เลย ภายด้านใน มีเกสเฮ้าส์เล็กๆไม่กี่หอ้ ง ส่วนใหญ่จะเป็ นชาวต่างชาติ ที่นิยม
มาพักอาศัยอยู่ และยังมีรา้ นกาแฟ เบเกอรี่ ให้ท่านได้นัง่ พัก ดื่มกาแฟอีกด้วย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังรับประทานอาหาร นาท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟเก่า แห่งเมืองดาลัด สถานี รถไฟนี้ ปั จจุบนั
เป็ นแค่สถานที่ ท่ องเที่ ยวไม่ได้ใช้งานจริ งแล้ว ตัวอาคารถู กออกแบบ สถาปั ตยกรรมยุ ค โคโล
เนี ยลส สไตล์กึ่งฝรัง่ เศส ถูกสร้างขึ้ นมาในช่วงในช่วงปี คศ. 1932 ปั จจุบนั ชาวเวียดนามชอบมา
ใช้สถานที่นี้ในการถ่ายรูปพรีเวดดิ้ ง เพราะบริเวณภายในสามารถถ่ายรูปได้หลายจุดที่สวยงาม

จากนั้นนาท่านชม วัดหลิงเฝื อก หรือ เจดีย ์ Long Phoc Lat ภายในอาคารมีหอ้ งโถงกว้างใหญ่มี
2 แถว ใช้อุ ป กรณ์ก ารสร้างส่วนใหญ่ เป็ นหิ นโมเสค ด้า นบนเป็ นรูป แกะสลัก ที่ มี ประวัติของ

Shakyamuniและประวัติของ Lotus Sutras บริเวณวัด มีจุดเด่นมากๆอีก1จุดคือ มังกรที่มีขนาด
ยาว 49 ม. ตัวมังกรนี้ ถู กสร้างขึ้ นจากขวดเบี ย ร์ 12,000 ขวด และปากมังกรมี พระพุท ธรูป
Maitreya ประดิษฐานอยู่ บริเวณด้านหน้าวัดจะมีหอสูงเจ็ดชั้นสูง 37 เมตรซึ่งถือว่าเป็ นหอระฆัง
ที่สูงที่สุดในเวียดนาม ตัวระฆังมีความสูง 4.3 เมตร กว้าง 2.33m ซึ่งถือว่าเป็ นระฆังที่หนักที่สุด
ในเวียดนาม ก็น้ าหนั กโดนรวม 8,500kg นอกจากนี้ ยังมีอญ
ั มณีเครื่องลายครามโบราณและ
เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ถือเป็ นสถาปั ตยกรรมโมเสดที่พิเศษมากของเมืองดาลัด

เย็น
พักที่
วันที่สาม
เช้า

จากนั้ นนาท่านแวะถ่ายรูปที่ โบสถ์รูปไก่ เป็ นโบสถ์คริสต์ที่มีลกั ษณะภายนอกเป็ นรูปเหมือนไก่
นั กท่องเที่ยวชาวไทย จึงเรื่อกต่ อๆกันมา ท่านสามารถเข้าไปถ่ ายภายในอาคารได้ กรณี ที่ไม่มี
การประกอบพิธีอยู่
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
LA SAPINETTE / VIETSOVPRETO / RIVER PRINCE HOTEL * หรือระดับเทียบเท่า*
เมืองดาลัด – ฟาร์มเลี้ ยงชะมด - สนามบิน LIEN KHUONG – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ –
กรุงเทพฯ
บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้ นนาท่านชม ฟาร์มเลี้ ยงชะมด ท่านจะได้พบกับชะมดตัวเป็ นๆ หลากสายพันธุ ์ ชมเมล็ด
กาแฟ วิธีการผลิต และขั้นตอนการชงกาแฟชะมด ให้ท่านได้ซื้อกาแฟสด และนั ง่ ชิมท่ามกลาง
บรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ ท่านยังสามารถให้อาหาร และถ่ายรูปกับชะมดได้อีกด้วย

12.45 น.
14.30 น.

**สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางเข้าสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย**
นาท่านเข้าสู่ สนามบิน LIEN KHUONG เมืองดาลัด กลับสู่กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ VZ941
(ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง แต่มีจาหน่าย)
ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ
*************************************************************

** หากท่านทีต่ อ้ งออกตั ๋วภายใน (เครือ่ งบิน , รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่ จ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการออกตั ๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ ช้บริการ ***

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
08 – 10 สิงหาคม 2561
22 – 24 สิงหาคม 2561
31 ส.ค. – 02 ก.ค. 2561
01 – 03 กันยายน 2561
05 – 07 กันยายน 2561
08 – 10 กันยายน 2561
12 – 14 กันยายน 2561
15 – 17 กันยายน 2561
22 – 24 กันยายน 2561
26 – 28 กันยายน 2561
03 – 05 ตุลาคม 2561
10 – 12 ตุลาคม 2561
17 – 19 ตุลาคม 2561
26 – 28 ตุลาคม 2561
27 – 29 ตุลาคม 2561
02 – 04 พฤศจิกายน 2561
03 – 05 พฤศจิกายน 2561
09 – 11 พฤศจิกายน 2561
10- 12 พฤศจิกายน 2561

ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
พักเดี่ยว ราคาไม่
ห้องละ
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
เพิ่ม
รวมตั ๋ว
2-3 ท่าน (เด็กอายุตา่ กว่า11ปี ) (เด็กอายุตา่ กว่า11ปี )
7,888
7,888
7,888
2,500 5,888
7,888
7,888
7,888
2,500 5,888
8,888
8,888
8,888
2,500 6,888
8,888
8,888
8,888
2,500 6,888
7,888
7,888
7,888
2,500 5,888
8,888
8,888
8,888
2,500 6,888
7,888
7,888
7,888
2,500 5,888
8,888
8,888
8,888
2,500 6,888
8,888
8,888
8,888
2,500 6,888
7,888
7,888
7,888
2,500 5,888
9,888
9,888
9,888
2,500 7,888
9,888
9,888
9,888
2,500 7,888
9,888
9,888
9,888
2,500 7,888
9,999
9,999
9,999
2,500 6,999
9,999
9,999
9,999
2,500 6,999
9,999
9,999
9,999
2,500 6,999
8,999
8,999
8,999
2,500 6,599
9,999
9,999
9,999
2,500 6,999
8,999
8,999
8,999
2,500 6,599

16 – 18 พฤศจิกายน 2561
17 – 19 พฤศจิกายน 2561
23 – 25 พฤศจิกายน 2561
24 – 26 พฤศจิกายน 2561
30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561
01 – 03 ธันวาคม 2561
07 – 09 ธันวาคม 2561
08 – 10 ธันวาคม 2561
14 – 16 ธันวาคม 2561
15 – 17 ธันวาคม 2561
21 – 23 ธันวาคม 2561
22 – 24 ธันวาคม 2561
28- 30 ธันวาคม 2561
29 – 31 ธันวาคม 2561
04 – 06 มกราคม 2562
05 – 07 มกราคม 2562
11 – 13 มกราคม 2562
12 – 14 มกราคม 2562
18 – 20 มกราคม 2562
19 – 21 มกราคม 2562
25 – 27 มกราคม 2562
26 – 28 มกราคม 2562
15 – 17 กุมภาพันธ์ 2562
16 – 18 กุมภาพันธ์ 2562

9,999
8,999
9,999
8,999
9,999
9,999
10,999
11,999
9,999
9,999
10,999
9,999
12,999
13,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
9,999
9,999
9,999
9,999

9,999
8,999
9,999
8,999
9,999
9,999
10,999
11,999
9,999
9,999
10,999
9,999
12,999
13,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
9,999
9,999
9,999
9,999

9,999
8,999
9,999
8,999
9,999
9,999
10,999
11,999
9,999
9,999
10,999
9,999
12,999
13,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
9,999
9,999
9,999
9,999

2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
3,500
3,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500

6,999
6,599
6,999
6,599
6,999
6,999
7,599
7,999
6,999
6,999
7,599
6,999
8,599
8,599
6,599
6,599
6,599
6,599
6,599
6,599
6,999
6,999
6,999
6,999

22 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
23 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
01 – 03 มีนาคม 2562
02 – 04 มีนาคม 2562
08 – 10 มีนาคม 2562
09 -11 มีนาคม 2562
15 – 17 มีนาคม 2562
16 – 18 มีนาคม 2562
22 - 24 มีนาคม 2562
23 – 25 มีนาคม 2562

9,999
9,999
8,999
8,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999

9,999
9,999
8,999
8,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999

9,999
9,999
8,999
8,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999

2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500

6,999
6,999
6,599
6,599
6,999
6,999
6,999
6,999
6,999
6,999

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**
**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
และหัวหน้าทัวร์ท่านละ 1,200 บาท /ทริป/ต่อท่าน**
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้น
ทางบริษัทจะไม่คืนมัดจาไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะว่าทางบริษัทได้ทาการจ่าย
ค่าตั ๋วไปให้กบั การสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถว้ นก่อนการจอง
ทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 15 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
มัดจาทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ชาระค่าตั ๋วเครื่องบินเต็มใบให้กบั สายการบินเป็ นที่เรียบร้อย
ยกเว้นค่าภาษีน้ ามันที่ยงั มิได้ชาระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชาระ 25 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ : ตั ๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึ งค่าอาหารและเครื่องดื่ มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ(กรุ ณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 1,200 บาท/ทริป/ต่อท่าน
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 25 วัน กรณี
นั กท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึ งกรณีเช็คของท่านถูกปฏิ เสธ
การจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ

3.

การติ ดต่ อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อี เมล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1.
กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทาง
โทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2.
กรณี นักท่องเที่ ยวหรื อเอเจนซี่ ตอ้ งการขอรับเงิ นค่าบริ การคื น นั กท่องเที่ ยวหรื อเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดิ นทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ ง
เพื่อทาเรื่ องขอรับ เงิ นค่ าบริ ก ารคื น โดยแนบหนั งสื อมอบอานาจพร้อ มหลัก ฐานประกอบการมอบอานาจ
หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชี ธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมี
เงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.1.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.1.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ ได้จ่ายจริงจากค่าบริ การที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนาเที่ ยว
ให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดิ นทางที่ตอ้ งการันตี มดั จาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ Extra
Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่ างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าบริ ก าร
ทั้งหมด
4. การติ ดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้อ งทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดิ นทางหรือใช้บริ การตามที่ระบุ ไว้ในรายการไม่ว่าบางส่ วน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วน
หรือทั้งหมดให้แก่ท่าน

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดิ นทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดิ นทางน้อยกว่า 15 ท่าน
โดยจะแจ้งให้กบั นั กท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดิน ทางสาหรับประเทศที่ไม่
มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดี ที่
จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้
ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้าชื่อ
เลขที่หนั งสือเดิ นทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้า
หนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดิ นทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่ เดิ นทางจริ งของประเทศที่ เดิ นทาง ทั้งนี้ บริ ษัทจะคานึ งถึ งความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จา่ ยใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนั กท่องเที่ยวที่
มิได้เกิดจากความผิ ดของทางบริ ษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุ ดงาน การปฏิ วตั ิ อุ บัติเหตุ
ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการ
บิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้ น
ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับราคาค่ าบริ การเพิ่ มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ ย น
เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าภาษี เชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ย วบิ น
ฯลฯ
8. มัคคุ เทศก์ พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มี
เอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติ ดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร
ต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถ
นาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้ น ถ้าสิ่งของ
ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบิน
เท่านั้น

2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. IATA ได้กาหนดมาตรการเกี่ยวกับการนาแบตเตอรี่สารองขึ้ นไปบนเครื่องบินดังนี้ แบตเตอรี่สารอง
สามารถนาใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้ นเครื่องบินได้ในจานวนและปริมาณที่จากัด ได้แก่
3.1 แบตเตอรี่ สารองที่ มีความจุ ไฟฟ้ าน้อยกว่า 20,000 mAh หรื อน้อยกว่า 100 Wh สามารถนาขึ้ น
เครื่องได้ไม่มีการจากัดจานวน
3.2 แบตเตอรี่ สารองที่ มีความจุ ไฟฟ้ า 20,000 - 32,000 mAh หรื อ 100-160 Wh สามารถนาขึ้ น
เครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน
3.3 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนาขึ้ นเครื่องในทุกกรณี
4. ห้ามนาแบตเตอรี่สารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี
*****************************************

