วันแรก

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– ท่าอากาศยาน TAN SON NHAT – เมืองโฮจิมินท์ –
เมืองมุยเน่

.

น.

.

น.

13.00 น.

เทียง

พร้อมกันที ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน เคาน์เตอร์สายการบิน VIETJET AIR สายการบิน
ประจํา ชาติ ของเวียดนาม โดยมีเ จ้าหน้าที ของบริ ษัทฯคอยให้การต้อ นรับและอํานวยความ
สะดวกในการเช็คอิน
นําท่านเหินฟ้ าสู่ เมืองโฮจิมินท์ ประเทศเวียดนามโดยเทียวบิน VJ802
(ไม่มีอาหารและเครืองดืมบริการบนเครือง แต่มีจาํ หน่าย)
เดินทางถึง ท่าอากาศยาน TAN SON NHAT นครโฮจิมินท์ประเทศเวียดนาม หลังผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมือง โฮจิมินห์ซิตี เดิมชือ ไซ่ง่อน ซึงเคยเป็ นเมืองหลวงของเวียดนามใต้ เป็ นเมือง
ท่าทีใหญ่ทีสุ ดของเวียดนาม มีแม่นําไซ่ง่อนไหลผ่ านยาว 80 ก.ม. เป็ นเมืองเศรษฐกิจ เจริญ
รุดหน้ากว่าเมืองอืนๆ ในประเทศเวียดนาม

บริการอาหารกลางวัน BANH MI (ขนมปั งสไตล์เวียดนามบริการบนรถ)
นําท่านสู่ โบสถ์นอร์ทเทอดาม ใช้เป็ นหอสวดมนต์สาํ หรับชาวเวียดนามและชาวต่างประเทศที
เป็ นคริสต์ศาสนิ กชน ทังนี มีทังผูท้ ีมาท่องเทียวหรือได้เดินทางมาทํางานในเวียดนามอีกด้วย
โบสถ์ ฯ ได้ออกแบบมาจากประเทศฝรังเศสและเริมทําการก่อสร้างเมือวันที เดื อนตุลาคม
พ.ศ.
แล้วเสร็จเมือวันที เดือนพ.ศ.
เมษายน ความยาวของโบสถ์
เมตร
กว้าง เมตร และสูง เมตร เฉพาะหอระฆังทังสองหอทีอยูห่ น้าโบสถ์นันต่างสูงถึง
เมตร ค่าใช้จ่ายในขณะนันเป็ นเงินฝรังทังหมด . ล้าน โบสถ์ ฯ แห่งนี ถือเป็ นสถาปั ตยกรรม
ตะวันตกทีสวยงามยิงในนครโฮจิมินห์อีกแห่ง
นําท่านชม ไปรษณียก์ ลาง ทียังคงความงดงามตามสถาปั ตยกรรมดังเดิม ท่านสามารถส่งไปรษณีย์
กลับมายังประเทศไทยเพือเป็ นของทีละลึกได้
นําท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สงคราม สร้างขึนเพือเป็ นการรําลึกถึงการประกาศอิสรภาพและ
การรวมชาติของชาวเวียดนาม ซึงแสดงให้เห็นถึงการทําสงครามกับมหาอํานาจอย่างฝรังเศส
และสหรัฐอเมริกา โดยภายในพืนทีได้นําซากเครืองบินทิงระเบิด B52 มาจัดให้คนรุ่นหลังได้
เห็นถึงความโหดร้ายของสงคราม เมือเข้าไปด้านในก็มีภาพถ่ายของนักรบทีร่วมกันชนะสงคราม
เครืองแบบทหารอเมริกา และยังมีโรงภาพยนตร์ขนาดเล็กๆ ซึงฉายภาพช่องท้ายๆของสงคราม

เย็น
พักที
วันทีสอง
เช้า

เทียง

เย็น

เวียดนามสําหรับ ที นี ช าวเวียดนามออกเสียงว่า บ่าว ตาง ญี ติ คเตรี ยนตรางห์ (BAO TANG
DITICH CHIEN TRANH พิพิธภัณฑ์สงคราม หรือ พิพิธภัณฑ์อนุ สรณ์สงครามสถาน)
จากนันนําท่านเดินทางสู่ ตลาดเบ๋นถัน ซึงตังอยูใ่ จกลางเมืองโอจิมินห์ เป็ นตลาดทีมีขนาดใหญ่
และมีอายุเกือบร้อยปี ทีนี มีสินค้าสารพัดชนิ ดทังสินค้าพืนเมือง สินค้านําเข้าของทีระลึก อาหาร
เครืองดืม ต่างๆ
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (ล่องเรือทานอาหาร แม่นาไซง่
ํ อน)
HOANG PHU GIA HOTEL / SEN VIET HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
เมื อ งโฮจิ มิ น ห์ - เมื อ งมุ ย เน่ - ลํา ธารนางฟ้ า FAIRY STREAM - ทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง
บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองมุยเน่ มีระยะทางประมาณ
กิโลเมตร ใช้เวลาเดิ นทาง 4 ชัวโมงตังอยู่ชายฝั งทะเล
ของจั ง หวั ด บิ ญถ่ ว น BINH THUAN ในภู มิ ภ าคใต้ ของ
ประเทศเวียดนาม
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู..ซีฟู๊ด)
นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ ลํา ธารนางฟ้ า หรื อ ภาษาอั ก ฤษ
เรียกว่า FAIRY STREAM มีลกั ษณะคล้ายแพะเมืองผีหรือ
เสาหิ นนาน้อ ยของเมื อ งไทย แต่ แ ปลกตรงที มี ลําธาร
ระหว่ า งกลาง ให้ท่ า นได้ถ อดรองเท้า เดิ น ลุ ย อย่ า ง
สนุ กสนาน แถมได้ชมวิวสวยๆสองข้างทาง
นําท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายขาว กองภูเขาทรายสีขาว
สุ ด ขอบฟ้ า เหมื อ นทะเลทราย ซาฮารา ให้ท่านได้อิ ส ระกับ การถ่ ายรู ป หรื อ เลื อ กใช้บ ริ ก าร
กิจกรรม
ราคานีไม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น รถจิบชมวิวบนยอดภูเขาทะเลทราย รถ คัน
สามารถนังได้ - ท่าน ราคาประมาณ1, /คัน
จากนันนําท่านชม ทะเลทรายแดง ทีเกิดจากการรวมตัวของทรายสีแดงจากสนิ มเหล็กจนเป็ น
บริเวณกว้าง ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูป
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที
วันทีสาม
เช้า

เทียง

PEACE RESORT / THAI HOA RESORT / OCEAN FRONT HOTEL *หรือระดับเทียบเท่า*
เมืองมุยแน่ - เมืองดาลัด - นําตก DATANLA - นังกระเช้าไฟฟ้ า – วัดตักลัม- บ้านเพียน
CRAZY HOUSE - พระราชวังฤดูรอ้ น - ช้อปปิ งตลาด NIGHT MARKET
บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนันนําท่านออกเดินทางสู่ เมืองดาลัด มีระยะทางประมาณ
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
4 ชัวโมง 30นาที เมืองดาลัทเป็ นเมือ งทีแสนโรแมนติก ซึ งได้ชือว่าเป็ น หุบเขาแห่งความรัก
สัมผัสบรรยากาศทีแสนโรแมนติก โอบล้อมไปด้วยขุนเขา แมกไม้นานาพันธ์ และทะเลสาบ ด้วย
เนิ นเขาเขียวขจีสลับซับซ้อน ทะเลสาบในสายหมอกบางๆและป่ าสนอันหอมกรุ่นดาลัทได้ชือว่า
เป็ นแหล่งท่องเทียวทีโรแมนติกทีสุดในเวียดนาม มีอุณหภูมิตลอดทังปี - องศา
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ นําตก DATANLA ซึงเป็ นนําตกทีขนาดไม่ใหญ่มาก แต่สวยงาม ท่านสามารถ
เดินเทียวชมบริเวณนําตก ซึงมีขนาด ชัน และพิเศษทุกท่านจะได้นัง ROLLER COASTER ลง
ไปชมนําตก ท่านจะได้รบั ประสบการณ์แปลกใหม่ทีไม่ควรพลาด
จากนันนําท่าน นังกระเช้าไฟฟ้ า ชมวิวเมืองดาลัทจากทีสูงขึนไปเพือเข้าชม วัดตักลัม วัดพุทธ
ในนิ กายเซน แบบญีปุ่ น ตังอยูบ่ นเทือกเขาเฟื องฮว่าง ภายในวัดมีสิงก่อสร้างทีสวยงาม สะอาด
เป็ นระเบียบ ทัศนี ยภาพโดยรอบ ล้อมรอบไปด้วยดอกไม้ทีผลิดอกบานสะพรัง นั บได้ว่าเป็ น
วิหารทีนิ ยมและงดงามทีสุ ดในเมือ งดาลัด ด้านหลังของวัดยังมี ศาลาทีประดิ ษฐานพระแก้ว
มรกตทีสวยงาม

นําท่านเดินทางชม CRAZY HOUSE บ้านหน้าตาแปลกประหลาด โดยศิลปิ นชาวเวียดนาม ซึงมี
ชือเสียงโด่งดัง ให้ทา่ นได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูป
จากนันเดินทางสู่ พระราชวังฤดูรอ้ น ของจักรพรรดิเบ๋าได่ ซึงเป็ นจักรพรรดิองค์สุดท้ายของ
เวียดนาม ซึงสถานทีแห่งนี เป็ นพระราชวังสุดท้าย ทีสร้างขึนในสมัยเลืองอํานาจของฝรังเศส

ก่อนทีจะเกิดสงครามเวียดนาม จึงทําให้จกั รพรรดิเบ๋าได่ตอ้ งย้ายไปอยู่ทีฝรังเศส แล้วไม่กลับมา
เหยียบแผ่นดินบ้านเกิดอีกเลย
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
หลังจากรับประทานอาหารนํ าท่านเดิ นเล่นตลาดกลางคืน ช้อปปิ งตลาด NIGHT MARKET เมือง
ดาลัด ให้ทา่ นได้เลือกซือสินค้าพืนเมือง ของทีระลึก และชิมอาหารพืนเมืองตามอัธยาศัย
LA SAPINETTE / RIVER PRINCE HOTEL / KINGS HOTEL * หรือระดับเทียบเท่า*

เย็น

พักที

วันทีสี
เช้า

.

น.

15.20 น.

เมืองดาลัด – สวนดอกไม้เมืองหนาว FLOWER GRADENS - ฟาร์มเลียงชะมด - สนามบิน
LIEN KHUONG - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ
บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่ านเที ยวชม DALAT FLOWER GRADENS หรื อ สวนดอกไม้เมื องหนาว ดาลัด ได้รับ การ
ขนานนามให้เป็ นเมืองแห่งดอกไม้ ทีนี จึงมีดอกไม้บานสะพรังไปทัวเมืองตลอดทังปี และหาก
ต้องการทีจะเห็นพรรณไม้ของดาลัดก็จะต้องไป สวนดอกไม้เมืองหนาว ทีได้ทาํ การรวบรวมไว้
อย่างมากมายทังไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ตน้ และกล้วยไม้ ทีมีมากมาย
จากนั นนําท่านชม ฟาร์มเลียงชะมด เป็ นฟาร์มเลียงชะมดขนาดไม่
ใหญ่มาก ท่านจะได้พบกับชะมดตัวเป็ นๆ หลากสายพันธุ์ ชมเมล็ ด
กาแฟ วิธีการผลิต และขันตอนการชงกาแฟชะมด ให้ท่านได้ซือกาแฟ
สดนั งชิ ม ท่ า มกลางบรรยากาศที โอบล้อ มไปด้ว ยธรรมชาติ และ
กล้วยไม้นานาพันธุ์ ทังนี ท่านยังสามารถถ่ายรูปกับชะมดได้อีกด้วย
**สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางเข้าสู่สนามบิน เพือเดินทางกลับประเทศไทย**
นําท่านเข้าสู่ สนามบิน LIEN KHUONG เมืองดาลัด กลับสู่กรุงเทพฯ เทียวบินที VZ941
(ไม่มีอาหารและเครืองดืมบริการบนเครือง แต่มีจาํ หน่าย)
ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ

*************************************************************
** หากท่านทีต้องออกตัวภายใน (เครืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้าหน้าทีทุกครังก่อนทําการออกตัว
เนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใช้บริการ ***

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง
– พฤษภาคม
– พฤษภาคม
– มิถุนายน
– มิถุนายน
– มิถุนายน
– มิถุนายน
– กรกฎาคม
– กรกฎาคม
– กรกฎาคม
– สิงหาคม
– สิงหาคม
– สิงหาคม
ส.ค. – ก.ย.
– กันยายน
– กันยายน
– กันยายน
ก.ย. – ต.ค.
– ตุลาคม

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
- ท่าน
,888
,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
,888
,888
,888
,888
,888
,888
11,888

เด็ก ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ พักเดียว ราคาไม่
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
เพิม
รวมตัว
9,888
9,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
9,888
9,888
9,888
9,888
9,888
9,888
11,888

9,888
9,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
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
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000

6,588
6,588
7,588
7,588
7,588
7,588
7,588
7,588
7,588
7,588
7,588
6,588
6,588
6,588
6,588
6,588
6,588
8,588

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน ปี ,

บาท**

ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน
ท่านละ ,5 บาท /ทริป/ต่อท่าน**ส่วนของหัวหน้าทัวร์แล้วความพึงพอใจ**
ในกรณี ยกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก วันก่อนการเดินทางเท่านัน ไม่ เช่นนัน
ทางบริษทั จะไม่คืนมัดจําไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทังสิน เพราะว่าทางบริษัทได้ทาํ การจ่าย
ค่าตัวไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถีถ้วนก่อนการ
จองทัวร์ทุกครัง เพือประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง
การเดินทางในแต่ละครังจะต้องมีผโู ้ ดยสารจํานวน ท่านขึนไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว บริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิในการเลือนการเดินทาง หรือเปลียนแปลงราคา
กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ , .- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการคืนมัดจํา
ทังหมด เนืองจากทางบริษทั ฯ ได้ชาํ ระค่าตัวเครืองบินเต็มใบให้กบั สายการบินเป็ นทีเรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษี
นํามันทียังมิได้ชาํ ระ ค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ กรุณาชําระ วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ : ตัวเมือออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนืองจากเงือนไขของสายการบิน
อัตราค่าบริการนีรวม
 ค่าตัวเครืองบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งทีมี
 ค่านําหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนําเทียวตามรายการ
 ค่าทีพักตามทีระบุในรายการ พักห้องละ ท่านหรือ ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมือทีระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ , ,
บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนีไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการทีระบุ เช่น ค่าทําหนั งสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครืองดืมทีสังเพิมนอกเหนื อรายการ(กรุณาสอบถาม
จากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถและไกด์ทอ้ งถิน ท่านละ ,5 บาท/ทริป/ต่อท่าน *หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพอใจ*
ค่าภาษีมูลค่าเพิม % และภาษีหกั ณ ทีจ่าย %
เงือนไขการชําระค่าบริการ
1. นักท่องเทียวหรือเอเจนซีต้องชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 5,000 บาทต่อท่านเพือสํารองทีนัง
2. นั ก ท่ องเที ยวหรือ เอเจนซี ต้อ งชําระเงิ นค่าบริ การส่วนที เหลื อทังหมดก่ อนวันเดิ นทางอย่างน้อ ย 21 วัน กรณี
นั กท่องเทียวหรือเอเจนซีไม่ชาํ ระเงิ น หรือชําระเงิ นไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเทียวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี วัน
จันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรัฐบาลประกาศในปี นันๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
เงือนไขการยกเลิกการเดินทาง
กรณีทีนักท่องเทียวหรือเอเจนซีต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลือนการเดินทาง นักท่องเทียวหรือเอเจน
1.
ซี(ผูม้ ีชือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกทีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ ง
เพือแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณี
ใดๆ
กรณีนักท่องเทียวหรือเอเจนซีต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเทียวหรือเอเจนซี (ผูม้ ีชือในเอกสารการ
2.
จอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนทีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ งเพือทําเรืองขอรับ
เงิ น ค่ าบริก ารคืน โดยแนบหนั ง สือ มอบอํานาจพร้อมหลัก ฐานประกอบการมอบอํานาจ หลัก ฐานการชําระเงิ น
ค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารทีต้องการให้นําเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงือนไขการคืนเงินค่าบริการ
ดังนี
2.1.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีชําระแล้ว
2.1.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทีชําระแล้ว

2.1.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการทีชําระแล้วทังหมด
ทังนี ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายทีได้จ่ายจริงจากค่าบริการทีชําระแล้วเนื องในการเตรียมการจัดการนํ าเทียวให้แก่
นักท่องเทียว เช่น การสํารองทีนังตัวเครืองบิน การจองทีพักฯลฯ
3. การเดินทางทีต้องการันตีมดั จําหรือซือขาดแบบมีเงือนไข หรือเทียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight
กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการทังหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี วัน
จันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรัฐบาลประกาศในปี นันๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเทียวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงือนไขและข้อกําหนดอืนๆ
1. ทัวร์นีสาํ หรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพือการท่องเทียวเท่านัน
2. ทัวร์นีเป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดิ นทางหรือใช้บริการตามที ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรื อ
ทังหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทังหมด
ให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ในการยกเลิ กการเดินทางในกรณี ทีมีนักท่องเที ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า ท่าน โดย
จะแจ้งให้กบั นักท่องเทียวหรือเอเจนซีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศทีไม่มีวีซ่า และ
อย่างน้อย วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศทีมีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเทียวทุกท่านยินดีทีจะชําระค่าบริการ
เพิมจากการทีมีนั กท่องเที ยวร่วมเดิ นทางน้อยกว่าทีทางบริษัทกําหนดเพือให้คณะเดิ นทางได้ ทางเรายินดี ทีจะ
ให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ นามสกุล คํานําหน้าชือ เลขที
หนั ง สือเดิ นทางและอื นๆ เพือใช้ในการจองตัวเครื องบิน ในกรณี ทีนั ก ท่องเที ยวหรือเอเจนซี มิได้ส่งหน้าหนั งสือ
เดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ ในการเปลี ยนแปลงรายการการเดิ น ทางตามความเหมาะสมเพื อให้สอดคล้อ งกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันทีเดินทางจริงของประเทศทีเดินทาง ทังนี บริษัทจะคํานึ งถึงความปลอดภัย
ของนักท่องเทียวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทีเพิมขึนของนักท่องเทียวทีมิได้เกิด
จากความผิดของทางบริ ษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิ เหตุ ความเจ็บป่ วย
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อืน
เป็ นต้น

7. อัตราค่าบริการนี คํานวณจากอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั น ทาง
บริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ ในการปรับ ราคาค่ า บริ ก ารเพิ มขึ น ในกรณี ทีมี ก ารเปลี ยนแปลงอัต ราแลกเปลี ยนเงิ น ตรา
ต่างประเทศ ค่าตัวเครืองบิน ค่าภาษีเชือเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลียนแปลงเทียวบิน ฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํ นาจในการให้คาํ สัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทกํากับเท่านัน
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจะนําติดตัวขึนเครืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน
มิลลิลิตรต่อชิน
และรวมกันทุกชินไม่เกิน ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึงมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนําออกมาให้
เจ้าหน้าทีตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ ใบเท่านัน ถ้าสิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ
ภัณฑ์มากกว่าทีกําหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าทีโหลดใต้ทอ้ งเครืองบินเท่านัน
2. สิงของทีมีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจ้าหน้าทีโหลดใต้ทอ้ งเครืองบินเท่านัน
3. IATA ได้กาํ หนดมาตรการเกียวกับการนําแบตเตอรีสํารองขึนไปบนเครืองบินดังนี แบตเตอรีสํารองสามารถ
นําใส่กระเป๋าติดตัวถือขึนเครืองบินได้ในจํานวนและปริมาณทีจํากัด ได้แก่
3. แบตเตอรีสํารองทีมีความจุไฟฟ้ าน้อยกว่า ,
mAh หรือน้อยกว่า
Wh สามารถนําขึนเครืองได้ไม่
มีการจํากัดจํานวน
3. แบตเตอรีสํารองทีมีความจุไฟฟ้ า
ไม่เกินคนละ ก้อน

,

3. แบตเตอรีสํารองทีมีความจุไฟฟ้ ามากกว่า

-

,

mAh หรือ

,

mAh หรือ

-

Wh สามารถนําขึนเครืองได้

Wh ห้ามนําขึนเครืองในทุกกรณี

4. ห้ามนําแบตเตอรีสํารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครืองในทุกกรณี
*****************************************

