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วันแรก
08.30 น.

11.30 น.
13.00 น.

เที่ยง

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– ท่า อากาศยาน TAN SON NHAT – เมื อ งโฮจิ มิ นท์ –
เมืองมุยเน่
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิ น VIETJET AIR สายการบิ น
ประจําชาติของเวียดนาม โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้ การต้ อ นรั บ และอํ า นวยความ
สะดวกในการเช็คอิน
นําท่านเหินฟ้าสู่ เมืองโฮจิมินท์ ประเทศเวียดนามโดยเที่ยวบิน VJ802
เดินทางถึง ท่าอากาศยาน TAN SON NHAT นครโฮจิมินท์ประเทศเวี ยดนาม หลั งผ่ า นพิ ธี การ
ตรวจคนเข้าเมือง โฮจิมินห์ซิตี้ เดิมชื่อ ไซ่ง่อน ซึ่งเคยเป็นเมื อ งหลวงของเวี ยดนามใต้ เป็ น
เมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม มีแม่น้ําไซ่ง่อนไหลผ่านยาว 80 ก.ม. เป็ นเมื อ งเศรษฐกิ จ
เจริญรุดหน้ากว่าเมืองอื่นๆ ในประเทศเวียดนาม

บริการอาหารกลางวัน BANH MI (ขนมปังสไตล์เวียดนามบริการบนรถ)
นําท่านสู่ โบสถ์นอร์ทเทอดาม ใช้เป็นหอสวดมนต์สําหรับชาวเวียดนามและชาวต่างประเทศ
ที่เป็นคริสต์ศาสนิกชน ทั้งนี้ มีทั้งผู้ที่มาท่องเที่ยวหรือ ได้ เ ดิ นทางมาทํ า งานในเวี ยดนามอี ก
ด้วย โบสถ์ ฯ ได้ออกแบบมาจากประเทศฝรั่งเศสและเริ่ ม ทํ า การก่ อ สร้ า งเมื่ อ วั นที่ 7 เดื อ น
ตุลาคม พ.ศ. 2420 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 11 เดือนพ.ศ. 2423 เมษายน ความยาวของโบสถ์
133 เมตร กว้าง 35 เมตร และสูง 21 เมตร เฉพาะหอระฆั งทั้ งสองหอที่ อ ยู่ ห น้ า โบสถ์ นั้น
ต่างสูงถึง 57 เมตร ค่าใช้จ่ายในขณะนั้นเป็ นเงิ นฝรั่ ง ทั้ งหมด 2.5 ล้ า น โบสถ์ ฯ แห่ งนี้ ถือ
เป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกที่สวยงามยิ่งในนครโฮจิมินห์อีกแห่ง

(ZG) ทัวร์เ วีย ดนาม_SGN10_GREAT SOUTH VIETNAM 4D3N (VJ)

(ZG) SGN10

นํ า ท่ า นชม ไปรษณี ย์กลาง ที่ ยังคงความงดงามตามสถาปั ตยกรรมดั้ งเดิ ม ท่ า นสามารถส่ ง
ไปรษณีย์กลับมายังประเทศไทยเพื่อเป็นของที่ ละลึ กได้

นําท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สงคราม สร้างขึ้นเพื่อเป็นการรําลึกถึงการประกาศอิ สรภาพและ
การรวมชาติ ข องชาวเวี ยดนาม ซึ่ งแสดงให้ เ ห็ นถึ งการทํ า สงครามกั บ มหาอํ า นาจอย่ า ง
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ฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา โดยภายในพื้นที่ได้นําซากเครื่ อ งบิ นทิ้ งระเบิ ด B52 มาจั ด ให้ ค น
รุ่นหลังได้เ ห็ นถึ งความโหดร้ า ยของสงคราม เมื่ อ เข้ า ไปด้ า นในก็ มี ภ าพถ่ า ยของนั กรบที่
ร่วมกันชนะสงคราม เครื่องแบบทหารอเมริกา และยังมี โ รงภาพยนตร์ ข นาดเล็ กๆ ซึ่ งฉาย
ภาพช่องท้ายๆของสงครามเวียดนามสําหรับที่นี้ชาวเวียดนามออกเสี ยงว่ า บ่ า ว ตาง ญี่ ติ๊ ค
เตรี๋ ยนตรางห์ (BAO TANG DITICH CHIEN TRANH พิ พิธ ภั ณฑ์ สงคราม หรื อ พิ พิธ ภั ณฑ์
อนุสรณ์สงครามสถาน)
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ตลาดเบ๋นถั่น ซึ่งตั้งอยู่ใ จกลางเมื อ งโอจิ มิ นห์ เป็ นตลาดที่ มี ข นาด
ใหญ่และมีอายุเกือบร้อยปี ที่นี้มีสินค้าสารพัดชนิดทั้งสินค้าพื้นเมือง สินค้านําเข้ า ของที่ ร ะลึ ก
อาหาร เครื่องดื่ม ต่างๆ

เย็น
พักที่
วันที่สอง
เช้า

เที่ยง

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (ล่องเรือทานอาหาร แม่น้ําไซง่อน)
HOANG PHU GIA HOTEL / SEN VIET HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
เมืองโฮจิมินห์ - เมืองมุยเน่ - ลําธารนางฟ้า FAIRY STREAM - ทะเลทรายขาว - ทะเลทราย
แดง
บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองมุยเน่ มีระยะทางประมาณ 230 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
4 ชั่วโมง)ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลของจั งหวั ด บิ่ ญ ถ่ ว น BINH THUAN ในภู มิ ภ าคใต้ ของประเทศ
เวียดนาม
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู..ซีฟู๊ด)

(ZG) ทัวร์เ วีย ดนาม_SGN10_GREAT SOUTH VIETNAM 4D3N (VJ)

(ZG) SGN10

นําท่านเดินทางสู่ ลําธารนางฟ้ า หรื อ ภาษาอั กฤษเรี ยกว่ า FAIRY STREAM มี ลักษณะคล้ า ย
แพะเมืองผีหรือเสาหินนาน้อยของเมืองไทย แต่แปลกตรงที่มีลําธารระหว่างกลาง ให้ ท่ า นได้
ถอดรองเท้าเดินลุยอย่างสนุกสนาน แถมได้ชมวิวสวยๆสองข้างทาง
นําท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายขาว กองภูเขาทรายสีขาวสุดขอบฟ้าเหมือนทะเลทราย ซาฮารา
ให้ท่านได้อิสระกับการถ่ายรูปหรือเลือกใช้บริการกิจกรรม

ราคานี้ไม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆ อาทิ เ ช่ น รถจิ๊ บ ชมวิ ว บนยอดภู เ ขาทะเลทราย รถ 1 คั น
สามารถนั่งได้ 4-5 ท่าน ราคาประมาณ 1,200/คัน

เย็น
พักที่

จากนั้นนําท่านชม ทะเลทรายแดง ที่เกิด จากการรวมตั ว ของทรายสี แ ดงจากสนิ ม เหล็ กจน
เป็นบริเวณกว้าง ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูป
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
PEACE RESORT / THAI HOA RESORT / OCEAN FRONT HOTEL *หรือระดับเทียบเท่า*
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วันที่สาม
เช้า

เที่ยง

เมืองมุยแน่ - เมืองดาลัด - น้ํ า ตก DATANLA - นั่ งกระเช้ า ไฟฟ้ า – วั ด ตั๊ กลั ม - บ้ า นเพี้ ยน
CRAZY HOUSE - พระราชวังฤดูร้อน - ช้อปปิ้งตลาด NIGHT MARKET
บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านออกเดินทางสู่ เมื อ งดาลั ด มี ร ะยะทางประมาณ 300 กิ โ ลเมตร (ใช้ เ วลา
เดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 30นาที) เมืองดาลัทเป็นเมืองที่แสนโรแมนติ ก ซึ่ งได้ ชื่ อ ว่ า เป็ น
หุบเขาแห่งความรัก สัมผัสบรรยากาศที่แสนโรแมนติก โอบล้อมไปด้วยขุนเขา แมกไม้ นานา
พันธ์ และทะเลสาบ ด้วยเนินเขาเขียวขจีสลับซับซ้อน ทะเลสาบในสายหมอกบางๆและป่ า
สนอันหอมกรุ่นดาลัทได้ชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โรแมนติ กที่ สุด ในเวี ยดนาม มี อุ ณหภู มิ
ตลอดทั้งปี 15-25 องศา
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ า ท่ า นเดิ นทางสู่ น้ํ า ตก DATANLA ซึ่ งเป็ นน้ํ า ตกที่ ข นาดไม่ ใ หญ่ ม าก แต่ สวยงาม ท่ า น
สามารถเดินเที่ยวชมบริ เ วณน้ํ า ตก ซึ่ งมี ข นาด 2 ชั้ น และพิ เ ศษทุ กท่ า นจะได้ นั่ง ROLLER
COASTER ลงไปชมน้ําตก ท่านจะได้รับประสบการณ์แปลกใหม่ที่ไม่ควรพลาด
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จากนั้นนําท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิ ว เมื อ งดาลั ท จากที่ สูง ขึ้ นไปเพื่ อ เข้ า ชม วั ด ตั๊ กลั ม วั ด
พุทธในนิกายเซน แบบญี่ปุ่น ตั้งอยู่บนเทือกเขาเฟืองฮว่าง ภายในวัดมี สิ่งก่ อ สร้ า งที่ สวยงาม
สะอาด เป็นระเบียบ ทัศนียภาพโดยรอบ ล้อมรอบไปด้วยดอกไม้ที่ผลิดอกบานสะพรั่ง นั บ ได้
ว่าเป็นวิหารที่นิยมและงดงามที่สุดในเมืองดาลัด ด้ า นหลั งของวั ด ยั งมี ศาลาที่ ป ระดิ ษ ฐาน
พระแก้วมรกตที่สวยงาม

นําท่านเดินทางชม CRAZY HOUSE บ้านหน้าตาแปลกประหลาด โดยศิลปินชาวเวี ยดนาม ซึ่ ง
มีชื่อเสียงโด่งดัง ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูป
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เย็น

พักที่
วันที่สี่

เช้า

จากนั้นเดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อน ของจักรพรรดิเบ๋าได่ ซึ่งเป็นจักรพรรดิ อ งค์ สุด ท้ า ยของ
เวียดนาม ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นพระราชวังสุดท้าย ที่สร้างขึ้นในสมัยเลือ งอํ า นาจของฝรั่ งเศส
ก่อนที่จะเกิดสงครามเวียดนาม จึงทําให้ จักรพรรดิ เ บ๋ า ได่ ต้ อ งย้ า ยไปอยู่ ที่ ฝรั่ งเศส แล้ ว ไม่
กลับมาเหยียบแผ่นดินบ้านเกิดอีกเลย
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
หลั งจากรั บประทานอาหารนํ าท่ านเดิ นเล่ นตลาดกลางคื น ช้ อปปิ้ งตลาด NIGHT MARKET เมื อง
ดาลัด ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้ นเมือง ของที่ระลึก และชิมอาหารพื้นเมืองตามอัธยาศัย
LA SAPINETTE / RIVER PRINCE HOTEL / KINGS HOTEL * หรือระดับเทียบเท่า*
เมืองดาลัด – สวนดอกไม้เมื อ งหนาว FLOWER GRADENS - ฟาร์ ม เลี้ ยงชะมด - สนามบิ น
LIEN KHUONG - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเที่ยวชม DALAT FLOWER GRADENS หรือ สวนดอกไม้เมืองหนาว ดาลัดได้รับการขนาน
นามให้เป็นเมืองแห่งดอกไม้ ที่ นี่จึงมี ด อกไม้ บ านสะพรั่ งไปทั่ ว เมื อ งตลอดทั้ งปี และหาก
ต้องการที่จะเห็นพรรณไม้ของดาลัดก็จะต้องไป สวนดอกไม้เมืองหนาว ที่ได้ทําการรวบรวมไว้
อย่างมากมายทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ต้น และกล้วยไม้ ที่มี มากมาย

(ZG) ทัวร์เ วีย ดนาม_SGN10_GREAT SOUTH VIETNAM 4D3N (VJ)

(ZG) SGN10

13.35 น.
15.20 น.

จากนั้นนําท่านชม ฟาร์มเลี้ยงชะมด เป็นฟาร์มเลี้ยงชะมดขนาดไม่ใหญ่มาก ท่านจะได้พบกั บ
ชะมดตัวเป็นๆ หลากหลายสายพันธุ์ ชมเมล็ดกาแฟ วิธีการผลิ ต และขั้ นตอนการชงกาแฟ
ชะมด ให้ท่านได้ซื้อกาแฟสดนั่งชิมท่ามกลางบรรยากาศที่ โ อบล้ อ มไปด้ ว ยธรรมชาติ และ
กล้วยไม้นานาพันธุ์ **สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางเข้าสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับประเทศ
ไทย**
นําท่านเข้าสู่ สนามบิน LIEN KHUONG เมืองดาลัด กลับสู่กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ VZ941
ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ
*************************************************************

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

(ZG) ทัวร์เ วีย ดนาม_SGN10_GREAT SOUTH VIETNAM 4D3N (VJ)

(ZG) SGN10

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง
21 – 24 ตุลาคม 2561
25 – 28 ตุลาคม 2561
26 – 29 ตุลาคม 2561
02 – 05 พฤศจิกายน 2561
09 – 12 พฤศจิกายน 2561
16 – 19 พฤศจิกายน 2561
23 – 26 พฤศจิกายน 2561
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561
06 – 09 ธันวาคม 2561
07 – 10 ธันวาคม 2561
13 – 16 ธันวาคม 2561
14 – 17 ธันวาคม 2561
20 – 23 ธันวาคม 2561
21 – 24 ธันวาคม 2561
27 – 30 ธันวาคม 2561
01 – 04 มกราคม 2562

ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
12,999
12,999
12,999
9,999
11,999
11,999
11,999
11,999
13,999
13,999
12,999
12,999
12,999
12,999
13,999
13,999

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว
เพิ่ม

ราคาไม่
รวมตั๋ว

12,999
12,999
12,999
9,999
11,999
11,999
11,999
11,999
13,999
13,999
12,999
12,999
12,999
12,999
13,999
13,999

12,999
12,999
12,999
9,999
11,999
11,999
11,999
11,999
13,999
13,999
12,999
12,999
12,999
12,999
13,999
13,999

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

8,999
8,999
8,999
6,999
8,599
8,599
8,599
8,599
9,599
9,599
8,999
8,999
8,999
8,999
9,599
9,599

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**
ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
และหัวหน้าทัวร์ท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน
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ในกรณียกเลิกการเดิน ทาง ต้ อ งยกเลิ ก 30 วั น ก่ อ นการเดิ น ทางเท่ า นั้ น ไม่ เช่ น นั้ น
ทางบริษัทจะไม่คืนมัดจําไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะว่าทางบริ ษัท ได้ ทํ า การจ่ า ย
ค่าตั๋วไปให้กับการสายการบิ น เรี ยบร้ อ ยแล้ ว โปรดอ่ า นข้ อ ความให้ ถี่ถ้ว นก่ อ นการ
จองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจํา
ทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษี
น้ํามันที่ยังมิได้ชําระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชําระ 21 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ : ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน
อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดืม่ ที่สั่งเพิม่ นอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถาม
จากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน *หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพอใจ*
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการชําระค่าบริการ
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1.

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสํารองที่นั่ง
2. นักท่อ งเที่ยวหรือ เอเจนซี่ตอ
้ งชําระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชําระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปิิเสธการ
จ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
3. การติด ต่อ ใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือ จดหมายฯ ต้อ งทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้
วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1.
กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่ อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอ
เจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิ ก ที่ บ ริ ษัท อย่ า งใด
อย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่ รั บ ยกเลิ ก การจองผ่ า นทาง
โทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
2.
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสาร
การจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อทําเรื่อง
ขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระ
เงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นําเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมี เ งื่ อ นไขการคื น เงิ น
ค่าบริการดังนี้
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 ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชําระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวให้แก่
นักท่องเที่ยว เช่น การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
3. การเดินทางที่ต ้อ งการันตีมัดจําหรือ ซื้อ ขาดแบบมีเงื่อ นไข หรือ เที่ยวบินเหมาลํ า Charter Flight หรื อ Extra
Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่ มี ก ารคื น เงิ น มั ด จํ า หรื อ ค่ า บริ ก าร
ทั้งหมด
4. การติด ต่อ ใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือ จดหมายฯ ต้อ งทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้
วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวั นหยุดทําการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่อ งเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นๆ
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1. ทัวร์นี้สําหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้รว่ มเดินทางหรือใช้บริการตามที่ ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั้งหมด หรือถูกปิิเสธการเข้า -ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรื อ
ทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดย
จะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า
และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชําระ
ค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ท างบริษัทกําหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรา
ยินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานํา หน้ า ชื่ อ
เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ มิ ไ ด้ ส่ ง หน้ า
หนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริ ง ของประเทศที่ เ ดิ น ทาง ทั้ ง นี้ บ ริ ษัท จะคํ า นึ ง ถึ ง ความ
ปลอดภัยของนักท่อ งเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ย วที่
มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปิิวัติ อุบัติเหตุ ความ
เจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุ
สุดวิสัยอื่น เป็นต้น
7. อัตราค่าบริการนีค้ ํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการให้คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้ น แต่ มี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทกํากับเท่านั้น
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ้นเครือ่ งบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ
ชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนํ า
ออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าว
มีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กําหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่ก ระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
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3. IATA ได้กําหนดมาตรการเกีย่ วกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้ แบตเตอรี่สํารองสามารถ
นําใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบินได้ในจํานวนและปริมาณที่จํากัด ได้แก่
3.1 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนําขึ้นเครือ่ งได้
ไม่มีการจํากัดจํานวน
3.2 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําขึ้นเครื่อง
ได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน
3.3 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนําขึ้นเครื่องในทุกกรณี
4. ห้ามนําแบตเตอรี่สํารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี
*****************************************
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