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วันแรก

สนามบินดอนเมือ ง – สนามบินไซง่อ น – เมื อ งโฮจิ มิ น ห์ – โบสถ์ น อร์ ท เทอดาม –
ไปรษณีย์กลาง – เมือ งมุยเน่ (-/L/D)

05.00 พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือ ง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประตู 2 เคาน์เตอร์ 1-3 สายการบินแอร์เอเชีย
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
07.55 เหินฟ้าสู่ เมือ งโฮจิมินท์ ประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบิน FD650
09.15 เดินทางถึง สนามบินTAN SON NHAT นครโฮจิมินท์ประเทศเวียดนาม หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ า สู่ เมื อ งโฮจิ
มินห์ซิตี้ เดิมชื่อ ไซ่ง่อ น ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามใต้ เป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม มีแม่น้ําไซ่ง่อน
ไหลผ่านยาว 80 ก.ม. เป็นเมืองเศรษฐกิจ เจริญรุดหน้ากว่าเมืองอื่นๆ ในประเทศเวียดนาม
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นําท่านสู่ โบสถ์นอร์ทเทอดาม ใช้เป็นหอสวดมนต์สําหรับชาวเวีย ดนามและชาวต่างประเทศที่เ ป็ น คริ ส ต์ ศ าสนิ ก ชน
ทั้งนี้ มีทั้งผู้ที่มาท่องเที่ยวหรือได้เดินทางมาทํางานในเวียดนามอีกด้วย โบสถ์ ฯ ได้ออกแบบมาจากประเทศฝรั่ ง เศส
และเริ่มทําการก่อสร้างเมื่อวันที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2420 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 11 เดือนพ.ศ. 2423 เมษายน ความ
ยาวของโบสถ์ 133 เมตร กว้าง 35 เมตร และสูง 21 เมตร เฉพาะหอระฆังทั้งสองหอที่อยู่หน้าโบสถ์นั้นต่างสูง ถึ ง 57
เมตร ค่าใช้จ่ายในขณะนั้นเป็นเงินฝรั่งทั้งหมด 2.5 ล้าน โบสถ์ ฯ แห่งนี้ถือเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกที่สวยงามยิ่ง ใน
นครโฮจิมินห์อีกแห่ง

นําท่านชม ไปรษณีย์กลาง ที่ยังคงความงดงามตามสถาปัตยกรรมดั้งเดิม ท่านสามารถส่งไปรษณี ย์ กลั บมายั งประเทศไทย
เพื่อเป็นของที่ละลึกได้

เที่ยง

เย็น
พักที่

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ เมนูบุฟเฟ่ต์ สไตล์เวียดนาม)
นําท่านเดินทางสู่ เมือ งมุยเน่ มีระยะทางประมาณ 230 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)ตั้ง อยู่ ช ายฝั่ ง
ทะเลของจังหวัดบิ่ญถ่วน BINH THUAN ในภูมิภาคใต้ ของประเทศเวียดนาม เป็นเมืองตากอากาศชายทะเลในจังหวัดบิ่
ญถ่วนทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ใกล้กับฟานเที้ยต เมืองหลัก ของจังหวัด
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
PEACE RESORT / THAI HOA RESORT ระดับ 3 ดาว หรือ ระดับเทียบเท่า
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วันที่สอง
เช้า

เมือ งมุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง – ลําธารนางฟ้า – เมือ งดาลัด – ดาลัด
ไนท์มาร์เก็ต (B/L/D)

บริการอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายขาว กองภูเขาทรายสีขาวสุดขอบฟ้าเหมือนทะเลทราย ซาฮารา ให้ท่านได้อิสระกับการ
ถ่ายรูปหรือเลือกใช้บริการกิจกรรม

ราคานี้ไม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น รถจิ๊บชมวิวบนยอดภูเขาทะเลทราย รถ 1 คั น สามารถนั่ ง ได้ 4 -5
ท่าน ราคาประมาณ 1,200/คัน

จากนั้นนําท่านชม ทะเลทรายแดง ที่เกิดจากการรวมตัวของทรายสีแดงจากสนิมเหล็กจนเป็นบริเวณกว้าง ให้ท่านได้
เพลิดเพลินกับการถ่ายรูป

นําท่านเดินทางสู่ ลําธารนางฟ้า หรือภาษาอักฤษเรียกว่า FAIRY STREAM มีลักษณะคล้ายแพะเมืองผีหรือเสาหิน
นาน้อยของเมืองไทย แต่แปลกตรงที่มีลําธารระหว่างกลาง ให้ท่านได้ถอดรองเท้าเดินลุยอย่างสนุกสนาน แถมได้ชม
วิวสวยๆสองข้างทาง

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษเมนู ซีฟู๊ด)
จากนั้นนําท่านออกเดินทางสู่ เมือ งดาลัด มีระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 30
นาที) เมืองดาลัทเป็นเมืองที่แสนโรแมนติก ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น หุบเขาแห่งความรัก สัมผัสบรรยากาศที่ แ สนโรแมนติ ก
โอบล้อมไปด้วยขุนเขา แมกไม้นานาพันธ์ และทะเลสาบ ด้วยเนินเขาเขียวขจีสลับซับซ้อน ทะเลสาบใ นสายหมอก
บางๆและป่าสนอันหอมกรุ่นดาลัทได้ชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โรแมนติกที่สุดในเวียดนาม มีอุณหภูมิตลอดทั้งปี 1525 องศา
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เย็น
พักที่

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
หลังจากรับประทานอาหารนําท่านเดินเล่นตลาด ดาลัด ไนท์มาร์เก็ต กลางคืน เมืองดาลัด ให้ท่านได้ เลื อกซื้ อสิ นค้ าพื้ นเมื อง
ของที่ระลึก และชิมอาหารพื้นเมืองตามอัธยาศัย
LA SAPINETTE / VIETSOVPRETO ระดับ 4 ดาว หรือ ระดับเทียบเท่า

วันที่สาม
เช้า

เมือ งดาลัด – วัดหลิงเฝือ ก – บ้านเพี้ยน – น้ําตกดาตันลา – วัดตั๊กลัม – สวนดอกไม้
เมือ งหนาว (B/L/D)

บริการอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านชม วัดหลิงเฝือ ก หรือ เจดี ย์ Long Phoc Lat ภายในอาคารมี ห้ อ งโถงกว้ า งใหญ่ มี 2 แถว ใช้
อุปกรณ์การสร้างส่วนใหญ่เป็นหินโมเสค ด้านบนเป็นรูปแกะสลักที่มีประวัติของ Shakyamuniและประวั ติ ข อง Lotus
Sutras บริเวณวัด มีจุดเด่นมากๆอีก1จุดคือ มังกรที่มีขนาดยาว 49 ม. ตัวมังกรนี้ถูกสร้างขึ้นจากขวดเบียร์ 12,000 ขวด
และปากมังกรมีพระพุทธรูป Maitreya ประดิษฐานอยู่ บริเวณด้านหน้าวัดจะมีหอสูงเจ็ดชั้นสูง 37 เมตรซึ่งถือว่าเป็นหอ
ระฆังที่สูงที่สุดในเวียดนาม ตัวระฆังมีความสูง 4.3 เมตร กว้าง 2.33 เมตร ซึ่งถือว่าเป็นระฆังที่หนักที่สุดในเวียดนาม ก็
น้ําหนักโดนรวม
8,500 กิโล นอกจากนี้ยังมีอัญ มณี เ ครื่ อ งลายครามโบราณและเฟอร์ นิ เ จอร์ ต่ า งๆ ถื อ เป็ น
สถาปัตยกรรมโมเสดที่พิเศษมากของเมืองดาลัด

นําท่านเดินทางชม บ้านเพี้ยน หรือ CRAZY HOUSE บ้านหน้าตาแปลกประหลาด โดยศิลปิ น ชาวเวี ย ดนาม ซึ่ ง มี
ชื่อเสียงโด่งดัง ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูป และผจญภัยภายในเพื่อหาทางออก ระหว่างทางนั้นท่านจะได้พบ
ศิลปะรูปร่างหน้าตาแปลก ๆ นอกจากนี้ยังมีทางเดินสู่หลังคาของตัวบ้านเพื่อชมวิวระยะไกลของเมืองดาลัทที่สวยงา ม
และโรแมนติก
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เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ น้ําตกดาตันลา หรือ DATANLA WATER FALL ซึ่งเป็นน้ําตกที่ขนาดไม่ ใ หญ่ ม าก แต่ มี ค วาม
สวยงามมาก ท่านสามารถเดินเที่ยวชมบริเวณน้ําตก ซึ่งมีขนาด 2 ชั้น และพิเศษทุกท่านจะได้นั่ง รถราง หรือ ROLLER
COASTER ลงไปชมน้ําตก ท่านจะได้รับประสบการณ์แปลกใหม่ที่ไม่ควรพลาด เพลิดเพลินกับธรรมชาติ 2 ข้ า งทาง
ระหว่างที่ท่านบังคับรถรางลงไปด้านล่างเพื่อชมน้ําตก ท่านจะพบกับน้ําตกดาตันลา

จากนั้นนําท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวเมืองดาลัทจากที่สูงขึ้นไปเพื่อเข้าชม วัดตั๊กลัม วัดพุทธในนิก ายเซน แบบ
ญี่ปุ่น ตั้งอยู่บนเทือกเขาเฟืองฮว่าง ภายในวัดมี สิ่ ง ก่ อ สร้ า งที่ ส วยงาม สะอาด เป็ น ระเบี ย บ ทั ศ นี ย ภาพโดยรอบ
ล้อมรอบไปด้วยดอกไม้ที่ผลิดอกบานสะพรั่ง นับได้ว่าเป็นวิหารที่นิยมและงดงามที่สุดในเมืองดาลัด ด้านหลั ง ของวั ด
ยังมี ศาลาที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตที่สวยงาม
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นําท่านเที่ยวชม สวนดอกไม้เมือ งหนาว หรือ DALAT FLOWER GRADENS ดาลัดได้รับการขนานนามให้เป็นเมื อ ง
แห่งดอกไม้ ที่นี่จึงมีดอกไม้บานสะพรั่งไปทั่วเมืองตลอดทั้งปี และหากต้องการที่จะเห็นพรรณไม้ของดาลัดก็จะต้องไป
สวนดอกไม้เมืองหนาว ที่ได้ทําการรวบรวมไว้อย่างมากมายทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ต้น และกล้วยไม้ ที่มีมากมาย

ค่ํา
พักที่

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
LA SAPINETTE / VIETSOVPRETO ระดับ 4 ดาว หรือ ระดับเทียบเท่า
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วันที่สี่

เมือ งดาลัท – เมื่อ งโฮจิมินห์ – ตลาดเบ๋ น ถั่ น – ท่ า อากาศยาน TAN SON NHAT –
ท่าอากาศยานดอนเมือ ง – กรุงเทพ ฯ (B/L/D)

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม
หลังจากนั้นนําท่านเดินทางกลับสู่ เมื่อ งโฮจิมินห์ มีระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางราวๆ 6 ชั่วโมง
ครึ่ง
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ตลาดเบ๋นถั่น ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอจิมินห์ เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่และมีอายุเกือบร้อยปี
ที่นี้มีสินค้าสารพัดชนิดทั้งสินค้าพื้นเมือง สินค้านําเข้าของที่ระลึก อาหาร เครื่องดื่ม ต่าง ๆ และสินค้าก็อบแบรนด์ยอด
ฮิตที่คนไทยนิยมอย่างมาก
เย็น
บริการอาหารเย็น ขนมปังฝรั่งเศสสไตล์เวียดนาม
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน TAN SON NHAT
21.35 นําท่านเหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD659
23.10 ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือ ง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ
*************************************************
** หากท่านที่ต้อ งออกตั๋วภายใน (เครื่อ งบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้า
ที่ทุกครั้งก่อ นทําการออกตั๋วเนื่อ งจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท
หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทุกท่านที่ใช้บริการ ***

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่

กําหนดการเดินทาง

ห้อ งละ

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว
เพิ่ม

ราคาไม่
รวมตั๋ว

2-3 ท่าน

(เด็กอายุต ่ํากว่า11ปี)

16 – 19 กุมภาพันธ์ 2562

13,999

13,999

13,999

3,500

9,999

21 – 24 กุมภาพันธ์ 2562

12,999

12,999

12,999

3,500

8,999

22 – 25 กุมภาพันธ์ 2562

12,999

12,999

12,999

3,500

8,999

28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2562

12,999

12,999

12,999

3,500

8,999

02 – 05 มีนาคม 2562

11,999

11,999

11,999

3,500

7,999

07 – 10 มีนาคม 2562

12,999

12,999

12,999

3,500

8,999

08 – 11 มีนาคม 2562

12,999

12,999

12,999

3,500

8,999

15 – 18 มีนาคม 2562

12,999

12,999

12,999

3,500

8,999

22 – 25 มีนาคม 2562

12,999

12,999

12,999

3,500

8,999

28 – 31 มีนาคม 2562

12,999

12,999

12,999

3,500

8,999
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29 มี.ค. – 01 เม.ย. 2562

12,999

12,999

12,999

3,500

8,999

05 – 08 เมษายน 2562

13,999

13,999

13,999

3,500

9,999

06 – 09 เมษายน 2562

13,999

13,999

13,999

3,500

9,999

11 – 14 เมษายน 2562

16,999

16,999

16,999

4,000

12,999

12 – 15 เมษายน 2562

16,999

16,999

16,999

4,000

12,999

13 – 16 เมษายน 2562

16,999

16,999

16,999

4,000

12,999

19 – 22 เมษายน 2562

12,999

12,999

12,999

3,500

8,999

03 – 06 พฤษภาคม 2562

12,999

12,999

12,999

3,500

8,999

10 – 13 พฤษภาคม 2562

12,999

12,999

12,999

3,500

8,999

17 – 20 พฤษภาคม 2562

13,999

13,999

13,999

3,500

9,999

24 – 27 พฤษภาคม 2562

12,999

12,999

12,999

3,500

8,999

07 – 10 มิถุนายน 2562

10,999

10,999

10,999

3,500

7,999

21 – 24 มิถุนายน 2562

11,999

11,999

11,999

3,500

7,999

28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2562

11,999

11,999

11,999

3,500

7,999

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี3,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้อ งถิ่น
และหัวหน้าทัวร์ท่านละ 1,000 บาท /ทริป/ต่อ ท่าน ***
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้อ งยกเลิก 30 วันก่อ นการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจํา ไม่ ว่ า
ด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะว่าทางบริษัทได้ทําการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบิ น เรี ย บร้ อ ยแล้ ว โปรดอ่ า น
ข้อ ความให้ถี่ถ้วนก่อ นการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อ ประโยชน์แก่ตัวท่านเอง
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้อ งมีผู้โดยสารจํานวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเลื่อ นการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจําทั้งหมด
เนื่อ งจากทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าตั๋วเครื่อ งบินเต็มใบให้ กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อ ย ยกเว้นค่าภาษีน้ํามันที่ยังมิได้
ชําระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชําระ 21 วันก่อ นการเดินทาง
หมายเหตุ : ตั๋วเมื่อ ออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่อ งจากเงื่อ นไขของสายการบิน
อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
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 ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอิน เตอร์ เ น็ ต
ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อ นการ
ใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้อ งถิ่น ท่านละ 1,000บาท/ทริป/ต่อ ท่าน
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อ นไขการชําระค่าบริการ
1.
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสํารองที่นั่ง
2.
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชําระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยว
หรือเอเจนซี่ไม่ชําระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ า ยเงิ น ไม่ ว่ า กรณี
ใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
3.
การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดั ง นี้ วั น จั น ทร์
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั ก ขั ต
ฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท
เงื่อ นไขการยกเลิกการเดินทาง
1.
กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อ
ในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิ ก ที่ บ ริ ษั ท อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง เพื่ อ แจ้ ง
ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
2.
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรื อ เอเจนซี่ (ผู้ มี ชื่ อในเอกสารการจอง)
จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับ เงิ น คื น ที่ บ ริ ษั ท อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง เพื่ อ ทํ า เรื่ อ งขอรั บ เงิ น
ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงิ น ค่ า บริ ก ารต่ า งๆ
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 ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชําระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ ชํ า ระแล้ ว เนื่ อ งในการเตรี ย มการจั ด การนํ า เที่ ย วให้ แ ก่
นักท่องเที่ยว เช่น การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
3.
การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํ า Charter Flight หรื อ Extra Flight กั บ
สายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการทั้งหมด
4.
การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดั ง นี้ วั น จั น ทร์
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั ก ขั ต
ฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท
5.
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อ นไขและข้อ กําหนดอื่นๆ
1.
ทัวร์นี้สําหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2.
ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือ
ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3.
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ย วร่วมเดินทางน้อยกว่ า 15 ท่ า น โดยจะแจ้ ง
ให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย
10 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มจากการทีม
่ ี
นักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4.
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่ อ นามสกุ ล คํ า นํ า หน้ า ชื่ อ เลขที่
หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่อ งบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทาง
ให้กับทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา
5.
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้ งนี้บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ ย ว
ส่วนใหญ่เป็นสําคัญ
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6.

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติ เหตุ ความเจ็ บ ป่ ว ย ความสู ญ
หายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
7.
อัตราค่าบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดั ง นั้ น ทางบริ ษั ท ขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศ ค่ า ตั๋ ว
เครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ
8.
มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการให้คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้ น แต่ มี เ อกสารลง
นามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทกํากับเท่านั้น
ข้อ แนะนําก่อ นการเดินทาง
1.
กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เ กิ น 100 มิ ล ลิ ลิ ต รต่ อ ชิ้ น และ
รวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ ถุ ง พลาสติ ก ใสซึ่ ง มี ซิ ป ล็ อ คปิ ด สนิ ท และสามารถนํ า ออกมาให้
เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดั ง กล่ า วมี ข นาดบรรจุ
ภัณฑ์มากกว่าที่กําหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
2.
สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่ แ ละฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
3.
IATA ได้กําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สาํ รองขึ้นไปบนเครือ
่ งบินดังนี้ แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใส่
กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบินได้ในจํานวนและปริมาณที่จํากัด ได้แก่
3.1
แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องได้ไ ม่ มี ก ารจํ า กั ด
จํานวน
3.2
แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําขึ้นเครื่อ งได้ ไ ม่ เ กิ น คนละ 2
ก้อน
3.3
แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนําขึ้นเครื่องในทุกกรณี
4.
ห้ามนําแบตเตอรี่สํารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี
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