วันแรก
08.30 น.

11.30 น.
13.00 น.

เที่ยง

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– ท่าอากาศยาน TAN SON NHAT – เมืองโฮจิมินท์ –
เมืองมุยเน่
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 เมืองโฮจิมินท์ ประเทศเวียดนามโดยเที่ยวบิน VJ802
(ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง แต่มีจาหน่าย)
เดิ นทางถึ ง ท่าอากาศยาน TAN SON NHAT นครโฮจิมินท์ประเทศเวียดนาม หลังผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมือง โฮจิมินห์ซิตี้ เดิมชื่อ ไซ่ง่อน ซึ่งเคยเป็ นเมืองหลวงของเวียดนามใต้ เป็ นเมือง
ท่าที่ ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม มีแม่น้ าไซ่ง่อนไหลผ่านยาว 80 ก.ม. เป็ นเมืองเศรษฐกิ จ เจริ ญ
รุดหน้ากว่าเมืองอื่นๆ ในประเทศเวียดนาม

บริการอาหารกลางวัน BANH MI (ขนมปั งสไตล์เวียดนามบริการบนรถ)
นาท่านสู่ โบสถ์นอร์ทเทอดาม ใช้เป็ นหอสวดมนต์สาหรับชาวเวียดนามและชาวต่างประเทศที่
เป็ นคริสต์ศาสนิ กชน ทั้งนี้ มีท้งั ผูท้ ี่มาท่องเที่ยวหรือได้เ ดิ นทางมาทางานในเวียดนามอี กด้วย
โบสถ์ ฯ ได้ออกแบบมาจากประเทศฝรัง่ เศสและเริ่ มทาการก่อสร้างเมื่อวันที่ 7 เดื อนตุ ลาคม
พ.ศ. 2420 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 11 เดือนพ.ศ. 2423 เมษายน ความยาวของโบสถ์ 133 เมตร
กว้าง 35 เมตร และสู ง 21 เมตร เฉพาะหอระฆังทั้งสองหอที่อยู่ หน้าโบสถ์น้ั นต่างสูงถึ ง 57
เมตร ค่าใช้จ่ายในขณะนั้ นเป็ นเงินฝรัง่ ทั้งหมด 2.5 ล้าน โบสถ์ ฯ แห่งนี้ ถื อเป็ นสถาปั ตยกรรม
ตะวันตกที่สวยงามยิ่งในนครโฮจิมินห์อีกแห่ง
นาท่านชม ไปรษณียก์ ลาง ที่ยงั คงความงดงามตามสถาปั ตยกรรมดั้งเดิ ม ท่านสามารถส่งไปรษณีย ์
กลับมายังประเทศไทยเพื่อเป็ นของที่ละลึกได้

เย็น
พักที่
วันที่สอง
เช้า

เที่ยง

นาท่านเดิ นทางสู่ พิพิธภัณฑ์สงคราม สร้างขึ้ นเพื่อเป็ นการราลึกถึงการประกาศอิสรภาพและ
การรวมชาติ ของชาวเวียดนาม ซึ่งแสดงให้เห็นถึ งการทาสงครามกับมหาอานาจอย่างฝรัง่ เศส
และสหรัฐอเมริกา โดยภายในพื้ นที่ได้นาซากเครื่ องบินทิ้ งระเบิด B52 มาจัดให้คนรุ่นหลังได้
เห็นถึงความโหดร้ายของสงคราม เมื่อเข้าไปด้านในก็มีภาพถ่ายของนักรบที่ร่วมกันชนะสงคราม
เครื่องแบบทหารอเมริกา และยังมีโรงภาพยนตร์ขนาดเล็กๆ ซึ่งฉายภาพช่องท้ายๆของสงคราม
เวียดนามสาหรับ ที่ นี้ชาวเวียดนามออกเสี ยงว่า บ่าว ตาง ญี่ ติ๊ คเตรี๋ ยนตรางห์ (BAO TANG
DITICH CHIEN TRANH พิพิธภัณฑ์สงคราม หรือ พิพิธภัณฑ์อนุ สรณ์สงครามสถาน)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ตลาดเบ๋นถั ่น ซึ่งตั้งอยูใ่ จกลางเมืองโอจิมินห์ เป็ นตลาดที่มีขนาดใหญ่
และมีอายุเกือบร้อยปี ที่นี้มีสินค้าสารพัดชนิ ดทั้งสินค้าพื้ นเมือง สินค้านาเข้าของที่ ระลึก อาหาร
เครื่องดื่ม ต่างๆ
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (ล่องเรือทานอาหาร แม่น้ าไซง่อน)
HOANG PHU GIA HOTEL / SEN VIET HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
เมื อ งโฮจิ มิ น ห์ - เมื อ งมุ ย เน่ - ล าธารนางฟ้ า FAIRY STREAM - ทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง
บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมุยเน่ มีระยะทางประมาณ 230
กิโลเมตร ใช้เวลาเดิ นทาง 4 ชัว่ โมงตั้งอยู่ชายฝั ่ง ทะเล
ของจัง หวัด บิ่ ญ ถ่ ว น BINH THUAN ในภู มิ ภ าคใต้ ของ
ประเทศเวียดนาม
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู..ซีฟู๊ด)
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ ล าธารนางฟ้ า หรื อ ภาษาอั ก ฤษ
เรียกว่า FAIRY STREAM มีลกั ษณะคล้ายแพะเมืองผีหรือ
เสาหิ น นาน้ อ ยของเมื อ งไทย แต่ แ ปลกตรงที่ มี ล าธาร
ระหว่ า งกลาง ให้ท่ า นได้ถ อดรองเท้า เดิ น ลุ ย อย่ า ง
สนุ กสนาน แถมได้ชมวิวสวยๆสองข้างทาง

เย็น
พักที่
วันที่สาม
เช้า

เที่ยง

นาท่านเดิ นทางสู่ ทะเลทรายขาว กองภูเขาทรายสีขาวสุ ดขอบฟ้ าเหมือนทะเลทราย ซาฮารา
ให้ท่านได้อิสระกับการถ่ายรูปหรือเลือกใช้บริการกิจกรรม
ราคานี้ไม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆ อาทิเช่ น รถจิ๊บชมวิ วบนยอดภูเขาทะเลทราย รถ 1 คัน
สามารถนั่งได้ 4-5 ท่าน ราคาประมาณ1,200/คัน
จากนั้ นนาท่านชม ทะเลทรายแดง ที่เกิดจากการรวมตัวของทรายสีแดงจากสนิ มเหล็กจนเป็ น
บริเวณกว้าง ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูป
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
PEACE RESORT / THAI HOA RESORT / OCEAN FRONT HOTEL *หรือระดับเทียบเท่า*
๊ ม- บ้านเพี้ ยน
เมืองมุยแน่ - เมืองดาลัด - น้ าตก DATANLA - นั ่งกระเช้าไฟฟ้ า – วัดตักลั
CRAZY HOUSE - พระราชวังฤดูรอ้ น - ช้อปปิ้ งตลาด NIGHT MARKET
บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ เมืองดาลัด มีระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
4 ชัว่ โมง 30นาที เมืองดาลัทเป็ นเมืองที่ แสนโรแมนติ ก ซึ่ งได้ชื่อว่าเป็ น หุ บเขาแห่งความรัก
สัมผัสบรรยากาศที่แสนโรแมนติก โอบล้อมไปด้วยขุนเขา แมกไม้นานาพันธ์ และทะเลสาบ ด้วย
เนิ นเขาเขียวขจีสลับซับซ้อน ทะเลสาบในสายหมอกบางๆและป่ าสนอันหอมกรุ่นดาลัทได้ชื่อว่า
เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่โรแมนติกที่สุดในเวียดนาม มีอุณหภูมิตลอดทั้งปี 15-25 องศา
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ น้ าตก DATANLA ซึ่งเป็ นน้ าตกที่ขนาดไม่ใหญ่มาก แต่สวยงาม ท่านสามารถ
เดิ นเที่ยวชมบริเวณน้ าตก ซึ่งมีขนาด 2 ชั้น และพิเศษทุกท่านจะได้นัง่ ROLLER COASTER ลง
ไปชมน้ าตก ท่านจะได้รบั ประสบการณ์แปลกใหม่ที่ไม่ควรพลาด
๊ 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
วิหารที่ นิยมและงดงามที่ สุดในเมืองดาลัด ด้านหลังของวัดยังมี ศาลาที่ ประดิ ษฐานพระแก้ว
มรกตที่สวยงาม

เย็น

พักที่

วันที่สี่
เช้า

นาท่านเดินทางชม CRAZY HOUSE บ้านหน้าตาแปลกประหลาด โดยศิลปิ นชาวเวียดนาม ซึ่งมี
ชื่อเสียงโด่งดัง ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูป
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
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
หลังจากรับประทานอาหารน าท่ านเดิ นเล่นตลาดกลางคื น ช้อปปิ้ งตลาด NIGHT MARKET เมื อง
ดาลัด ให้ท่านได้เลือกซื้ อสินค้าพื้ นเมือง ของที่ระลึก และชิมอาหารพื้ นเมืองตามอัธยาศัย
LA SAPINETTE / RIVER PRINCE HOTEL / KINGS HOTEL * หรือระดับเทียบเท่า*

เมืองดาลัด – สวนดอกไม้เมืองหนาว FLOWER GRADENS - ฟาร์มเลี้ ยงชะมด - สนามบิน
LIEN KHUONG - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ
บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ านเที่ ยวชม DALAT FLOWER GRADENS หรื อ สวนดอกไม้เ มื องหนาว ดาลัดได้รับ การ
ขนานนามให้เป็ นเมืองแห่งดอกไม้ ที่ นี่จึงมีดอกไม้บานสะพรัง่ ไปทัว่ เมื องตลอดทั้งปี และหาก
ต้องการที่ จะเห็ นพรรณไม้ข องดาลัดก็ จ ะต้อ งไป สวนดอกไม้เมื อ ง
หนาว ที่ได้ทาการรวบรวมไว้อย่างมากมายทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้
ต้น และกล้วยไม้ ที่มีมากมาย
จากนั้ นนาท่านชม ฟาร์มเลี้ ยงชะมด เป็ นฟาร์มเลี้ ยงชะมดขนาดไม่
ใหญ่มาก ท่านจะได้พบกับชะมดตัวเป็ นๆ หลากสายพันธุ ์ ชมเมล็ ด

13.35 น.
15.20 น.

กาแฟ วิ ธี การผลิ ต และขั้นตอนการชงกาแฟชะมด ให้ท่ านได้ซื้ อกาแฟสดนั ่ง ชิ มท่ ามกลาง
บรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ และกล้วยไม้นานาพันธุ ์ ทั้งนี้ ท่านยังสามารถถ่ายรูปกับ
ชะมดได้อีกด้วย
**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
01 – 04 มิถุนายน 2561
08 – 11 มิถุนายน 2561
15 – 18 มิถุนายน 2561
22 – 25 มิถุนายน 2561
06 – 09 กรกฎาคม 2561
13 – 16 กรกฎาคม 2561
20 – 23 กรกฎาคม 2561
03 – 06 สิงหาคม 2561
17 – 20 สิงหาคม 2561

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
9,888
9,888
9,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ พักเดี่ยว ราคาไม่
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
เพิ่ม
รวมตั ๋ว
9,888
9,888
9,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888

9,888
9,888
9,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888

3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000

7,588
7,588
7,588
7,588
7,588
7,588
7,588
7,588
7,588

24 – 27 สิงหาคม 2561
31 ส.ค. – 03 ก.ย. 2561
07 – 10 กันยายน 2561
14 – 17 กันยายน 2561
21 – 24 กันยายน 2561
28 ก.ย. – 01 ต.ค. 2561
05 – 08 ตุลาคม 2561

9,888
9,888
9,888
9,888
9,888
9,888
11,888

9,888
9,888
9,888
9,888
9,888
9,888
11,888

9,888
9,888
9,888
9,888
9,888
9,888
11,888

3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000

6,588
6,588
6,588
6,588
6,588
6,588
8,588

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**
ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
ท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน**ส่วนของหัวหน้าทัวร์แล้วความพึงพอใจ**
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้น
ทางบริษัทจะไม่คืนมัดจาไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะว่าทางบริษัทได้ทาการจ่าย
ค่าตั ๋วไปให้กบั การสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถว้ นก่อนการจอง
ทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 15 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว บริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจา
ทั้งหมด เนื่องจากทางบริษทั ฯ ได้ชาระค่าตั ๋วเครื่องบินเต็มใบให้กบั สายการบินเป็ นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษี
น้ 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
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนั งสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึ งค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ(กรุณาสอบถาม
จากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถและไกด์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน *หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพอใจ*
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่
2. นั กท่องเที่ ย วหรือเอเจนซี่ ต อ้ งชาระเงินค่าบริการส่ว นที่ เหลื อทั้งหมดก่อนวันเดิ นทางอย่างน้อย 25 วัน กรณี
นั กท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึ งกรณี เช็คของท่านถูกปฏิ เสธการ
จ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดิ นทางในทัวร์น้ันๆ

3.

การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้ วัน
จันทร์ ถึ งศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1.
กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจน
ซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ ง
เพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณี
ใดๆ
2.
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการ
จอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อทาเรื่องขอรับ
เงินค่าบริ ก ารคื น โดยแนบหนั งสื อมอบอ านาจพร้อมหลัก ฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงิ น
ค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริก าร
ดังนี้
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 ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนาเที่ยวให้แก่
นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ Extra Flight
กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้ วัน
จันทร์ ถึ งศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุด ทาการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดิ นทางหรือใช้บริการตามที่ ระบุไ ว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมด
ให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดิ นทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดย
จะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ
อย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการ
เพิ่มจากการที่ มีนักท่องเที่ ยวร่วมเดิ นทางน้อยกว่าที่ ทางบริษั ทกาหนดเพื่อให้คณะเดิ นทางได้ ทางเรายินดี ที่จะ
ให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้าชื่อ เลขที่
หนั งสื อเดิ นทางและอื่ นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณี ที่นักท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ มิได้ส่งหน้าหนั งสื อ
เดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการเปลี่ ย นแปลงรายการการเดิ น ทางตามความเหมาะสมเพื่ อ ให้ส อดคล้อ งกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคานึ งถึ งความปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จา่ ยใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิด
จากความผิ ดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุ ดงาน การปฏิ วัติ อุ บัติเหตุ ความเจ็บป่ วย
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น
เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้ น ทาง
บริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการปรับ ราคาค่าบริ ก ารเพิ่ ม ขึ้ น ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าภาษี เชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้ น
และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนาออกมาให้

เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ
ภัณฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. IATA ได้กาหนดมาตรการเกี่ยวกับการนาแบตเตอรี่สารองขึ้ นไปบนเครื่องบินดังนี้ แบตเตอรี่สารองสามารถ
นาใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้ นเครื่องบินได้ในจานวนและปริมาณที่จากัด ได้แก่
3.1 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนาขึ้ นเครื่องได้ไม่
มีการจากัดจานวน
3.2 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนาขึ้ นเครื่องได้
ไม่เกินคนละ 2 ก้อน
3.3 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนาขึ้ นเครื่องในทุกกรณี
4. ห้ามนาแบตเตอรี่สารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี
*****************************************

