ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368
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วันแรก

07.30 น.

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ– ท่าอากาศยาน LIEN KHUONG – เมื องดาลัด
๊ ม – ช้อป
นํ้าตก DATANLA – นั ่งรถราง ROLLER COASTER – นั ่งกระเช้าไฟฟ้า – วัดตักลั
ปิ้ งตลาดกลางคืน
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน VIETJET AIR สายการบิน
ประจําชาติ ของเวียดนาม โดยมีเจ้าหน้าที่ ข องบริ ษัทฯคอยให้การต้อนรับและอํานวยความ
สะดวกในการเช็คอิน
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10.20 น.
12.05 น.

เที่ยง

เย็น

พักที่
วันที่สอง
เช้า

นําท่านเหินฟ้ าสู่ เมืองดาลัด ประเทศเวียดนามโดยเที่ยวบิน VZ940
(ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง แต่มีจาํ หน่าย)
เดิ นทางถึ ง ท่าอากาศยาน LIEN KHUONG เมืองดาลัดประเทศเวียดนาม หลังผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมือง เมืองดาลัทเป็ นเมืองที่แสนโรแมนติ ก ซึ่ งได้ชื่อว่าเป็ น หุบเขาแห่งความรัก
สัมผัสบรรยากาศที่ แสนโรแมนติ ก โอบล้อมไปด้วยขุนเขา แมกไม้นานาพันธ์ และทะเลสาบ
ด้วยเนิ นเขาเขียวขจีสลับซับซ้อน ทะเลสาบในสายหมอกบางๆและป่ าสนอันหอมกรุ่นดาลัทได้
ชื่อว่าเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่โรแมนติกที่สุดในเวียดนาม มีอุณหภูมิตลอดทั้งปี 15-25 องศา
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคาร
นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ นํ้า ตก DATANLA ซึ่ ง เป็ นนํ้ า ตกที่ ข นาดไม่ ใ หญ่ ม าก แต่ ส วยงาม ท่ า น
สามารถเก็บภาพประทับใจได้หลายมุมภายในบริเวณนํ้ าตก มีรา้ นค้ากาแฟเล็ก ให้ท่านได้นัง่
ชิลๆจิบกาแฟ พักผ่อนชมบรรยากาศธรรมชาติโดยรอบ และพิเศษสุ ดทุกท่านจะได้ นั ่งรถราง
ROLLER COASTER ลงไปชมนํ้ าตก ผ่านหุบเขา และป่ าไม่เขียวขจี ท่านจะได้รบั ประสบการณ์
แปลกใหม่ที่ไม่ควรพลาด รถรางสามารถนัง่ ได้ 1-2 ท่าน ต่อคัน
๊ ม วัด
จากนั้ นนํ าท่าน นั ่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวเมืองดาลัทจากที่ สูงขึ้ นไปเพื่อเข้าชม วัดตักลั
พุทธในนิ กายเซน แบบญี่ปุ่น ตั้งอยู่บนเทือกเขาเฟื องฮว่าง ภายในวัด มีสิ่งก่อสร้างที่ สวยงาม
สะอาด เป็ นระเบียบ ทัศนี ยภาพโดยรอบ ล้อมรอบไปด้วยดอกไม้ที่ผลิดอกบานสะพรัง่ นั บได้
ว่าเป็ นวิหารที่นิยมและงดงามที่สุดในเมืองดาลัด
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
หลังจากรับประทานอาหารนํ าท่านเดิ นเล่นตลาดกลางคืน 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
นํ าท่านเที่ ยวชม DALAT FLOWER GRADENS หรื อ สวนดอกไม้เมืองหนาว ดาลัดได้รับการ
ขนานนามให้เป็ นเมืองแห่งดอกไม้ ที่นี่จึงมีดอกไม้บานสะพรัง่ ไปทัว่ เมืองตลอดทั้งปี และหาก
ต้องการที่จะเห็นพรรณไม้ของดาลัดก็จะต้องไป สวนดอกไม้เมืองหนาว ที่ได้ทําการรวบรวมไว้
อย่างมากมายทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ตน้ และกล้วยไม้ ที่มีมากมาย
จากนั้นเดินทางสู่ พระราชวังฤดูรอ้ น ของจักรพรรดิ เบ๋าได่ ซึ่งเป็ นจักรพรรดิ องค์สุดท้ายของ
เวียดนาม ซึ่ งสถานที่แห่งนี้ เป็ นพระราชวังสุ ดท้าย ที่สร้างขึ้ นในสมัยเลืองอํานาจของฝรัง่ เศส
ก่อ นที่ จะเกิ ดสงครามเวีย ดนาม จึ งทําให้จ ักรพรรดิ เบ๋ าได่ ต ้องย้า ยไปอยู่ที่ ฝรัง่ เศส แล้วไม่
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เที่ยง

เย็น
พักที่
วันที่สาม
เช้า

กลับมาเหยียบแผ่นดิ นบ้านเกิดอีกเลย ภายในจะบังคับให้สวมถุ งผ้าคลุ มรองเท้า แต่ ไม่ตอ้ ง
ถอดรองเท้า เพื่อเดินชมภายในอาคาร ทางออกของพระราชวังนี้ มีรา้ นขายของฝากให้ท่านได้
เลือกซื้ อติดไม่ติดมือกลับบ้าน ในราคาที่สามารถต่อได้ และจ่ายเป็ นเงินบาทได้ดว้ ย
นําท่านเดินทางชม CRAZY HOUSE บ้านหน้าตาแปลกประหลาด โดยศิ ลปิ นชาวเวียดนาม ซึ่ง
มีชื่อเสียงโด่งดัง ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูป และเดิ นตามทางจากบันไดด้านล่าง จน
ขึ้ นไปบนหลังคาได้เลย ภายด้านใน มีเกสเฮ้าส์เล็กๆไม่กี่หอ้ ง ส่วนใหญ่จะเป็ นชาวต่างชาติ ที่
นิ ยมมาพักอาศัยอยู่ และยังมีรา้ นกาแฟ เบเกอรี่ ให้ท่านได้นัง่ พัก ดื่มกาแฟอีกด้วย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังรับประทานอาหาร นํ าท่ า นเดิ นทางสู่ สถานี รถไฟเก่ า แห่ งเมื องดาลัด สถานี รถไฟนี้
ปั จจุบนั เป็ นแค่สถานที่ท่องเที่ยวไม่ได้ใช้งานจริงแล้ว ตัวอาคารถูกออกแบบ สถาปั ตยกรรมยุค
โคโลเนี ยลส สไตล์กึ่งฝรัง่ เศส ถูกสร้างขึ้ นมาในช่วงในช่วงปี คศ. 1932 ปั จจุบันชาวเวียดนาม
ชอบมาใช้สถานที่นี้ในการถ่ ายรูปพรีเวดดิ้ ง เพราะบริเวณภายในสามารถถ่ายรูปได้หลายจุดที่
สวยงาม
จากนั้นนําท่านชม วัดหลิงเฝื อก หรือ เจดี ย ์ Long Phoc Lat ภายในอาคารมีหอ้ งโถงกว้างใหญ่
มี 2 แถว ใช้อุปกรณ์การสร้างส่วนใหญ่เป็ นหินโมเสค ด้านบนเป็ นรูปแกะสลักที่มีประวัติของ
Shakyamuniและประวัติของ Lotus Sutras บริ เวณวัด มีจุดเด่ นมากๆอี ก1จุ ดคื อ มังกรที่ มี
ขนาดยาว 49 ม. ตัวมังกรนี้ ถูก สร้า งขึ้ นจากขวดเบี ยร์ 12,000 ขวด และปากมัง กรมี
พระพุทธรูปMaitreya ประดิ ษฐานอยู่ บริเวณด้านหน้าวัดจะมีหอสูงเจ็ ดชั้นสูง 37 เมตรซึ่งถื อ
ว่าเป็ นหอระฆังที่สูงที่สุดในเวียดนาม ตัวระฆังมีความสูง 4.3 เมตร กว้าง 2.33m ซึ่งถื อว่า
เป็ นระฆังที่หนักที่สุดในเวียดนาม ก็น้ํ าหนั กโดนรวม 8,500kg นอกจากนี้ ยังมีอญ
ั มณีเครื่อง
ลายครามโบราณและเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ถื อเป็ นสถาปั ตยกรรมโมเสดที่ พิเศษมากของเมือง
ดาลัด
จากนั้นนําท่านแวะถ่ายรูปที่ โบสถ์รูปไก่ เป็ นโบสถ์คริสต์ที่มีลกั ษณะภายนอกเป็ นรูปเหมือนไก่
นั กท่องเที่ยวชาวไทย จึงเรื่อกต่อๆกันมา ท่านสามารถเข้าไปถ่ายภายในอาคารได้ กรณี ที่ไม่มี
การประกอบพิธีอยู่
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
LA SAPINETTE / VIETSOVPRETO / RIVER PRINCE HOTEL * หรือระดับเทียบเท่า*
เมืองดาลัด – ฟาร์มเลี้ ยงชะมด - สนามบิน LIEN KHUONG – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
– กรุงเทพฯ
บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านชม ฟาร์มเลี้ ยงชะมด เป็ นฟาร์มเลี้ ยงชะมดขนาดไม่ใหญ่มาก ท่านจะได้พบกับ
ชะมดตัวเป็ นๆ หลากสายพันธุ ์ ชมเมล็ดกาแฟ วิธีการผลิต และขั้นตอนการชงกาแฟชะมด ให้
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12.45 น.

14.30 น.

ท่ า นได้ซื้ อกาแฟสด และนั ่งชิ ม ท่ า มกลางบรรยากาศที่ โ อบล้อ มไปด้วยธรรมชาติ ท่ านยัง
สามารถให้อาหาร และถ่ายรูปกับชะมดได้อีกด้วย
**สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางเข้าสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย**
นําท่านเข้าสู่ สนามบิน LIEN KHUONG เมืองดาลัด กลับสู่กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ VZ941
(ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง แต่มีจาํ หน่าย)
ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ
*************************************************************

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

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง
22 – 24 สิงหาคม 2561
31 ส.ค. – 02 ก.ย. 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

ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
พักเดี่ยว ราคาไม่
ห้องละ
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
เพิ่ม
รวมตั ๋ว
2-3 ท่าน (เด็กอายุตาํ ่ กว่า11ปี ) (เด็กอายุตาํ ่ กว่า11ปี )
6,999
6,999
6,999
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
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** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**
**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
ท่านละ 1,200 บาท /ทริป/ต่อท่าน** ส่วนของหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้น
ทางบริษัทจะไม่คืนมัดจําไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะว่าทางบริษัทได้ทาํ การจ่าย
ค่าตั ๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อ ยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถว้ นก่อนการ
จองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจํานวน 15 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
มัดจําทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ชาํ ระค่าตั ๋วเครื่องบินเต็มใบให้กบั สายการบินเป็ นที่เรียบร้อย
ยกเว้นค่าภาษีน้ าํ มันที่ยงั มิได้ชาํ ระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชําระ 21 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ : ตั ๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่ าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ ระบุ เช่น ค่ าทําหนั ง สื อ เดิ น ทาง ค่า โทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์
ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่ มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ
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(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 1,200 บาท/ทริป/ต่อท่าน
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
เงื่อนไขการชําระค่าบริการ
1.
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสํารองที่นัง่
2. นั กท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งชําระเงินค่าบริการส่วนที่เหลื อทั้งหมดก่อนวัน เดิ นทางอย่างน้อย 21 วัน
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาํ ระเงิ น หรื อชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึ งกรณี เช็คของท่านถูก
ปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติ ดต่อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทําในวัน เวลาทําการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึ งศุ กร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน
เวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1.
กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดิ นทาง หรือเลื่อนการเดิ นทาง นั กท่องเที่ยว
หรือเอเจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดิ นทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท
อย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจอง
ผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2.
กรณีนักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริ การคืน นั กท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ ง
เพื่อทําเรื่ องขอรับเงิ นค่าบริ การคื น โดยแนบหนั งสือมอบอํานาจพร้อมหลั กฐานประกอบการมอบอํานาจ
หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นําเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมี
เงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาํ ระแล้ว
2.1.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาํ ระแล้ว
2.1.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาํ ระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาํ ระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนํ าเที่ยว
ให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสํารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดิ นทางที่ตอ้ งการันตี มดั จําหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่ อนไข หรือเที่ยวบิ นเหมาลํา Charter Flight หรื อ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ จะไม่มีการคืนเงิ นมัดจําหรื อ
ค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึ งศุ กร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน
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เวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สําหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดิ นทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วน
หรื อ ทั้ง หมด หรื อ ถู ก ปฏิ เสธการเข้า -ออกเมื อ งด้วยเหตุ ผลใดๆ ทางบริ ษั ท จะไม่คื น เงิ น ค่ า บริ ก ารไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดิ นทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดิ นทางน้อยกว่า 15 ท่าน
โดยจะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดิ นทางสําหรับประเทศที่
ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดิ นทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนั กท่องเที่ยวทุกท่าน
ยินดี ที่จะชําระค่าบริการเพิ่มจากการที่ มีนักท่องเที่ ยวร่วมเดิ นทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อให้คณะ
เดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานํ าหน้า
ชื่อ เลขที่หนังสือเดิ นทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่ง
หน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดิ นทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่ เดิ นทางจริ งของประเทศที่เดิ นทาง ทั้งนี้ บริ ษัทจะคํานึ งถึ งความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จา่ ยใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนั กท่องเที่ยวที่
มิได้เกิดจากความผิ ดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบัติเหตุ
ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการ
บิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้ น
ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับราคาค่าบริ การเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ ยน
เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าภาษี เชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
ฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํ นาจในการให้คาํ สัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มี
เอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทกํากับเท่านั้น
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร
ต่ อ ชิ้ น และรวมกัน ทุ ก ชิ้ นไม่เกิ น 1,000 มิ ล ลิ ลิ ต ร โดยแยกใส่ ถุ ง พลาสติ ก ใสซึ่ ง มี ซิ ป ล็ อ คปิ ดสนิ ท และ
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สามารถนําออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้า
สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาํ หนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ ง
เครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. IATA ได้กาํ หนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สาํ รองขึ้ นไปบนเครื่องบินดังนี้ แบตเตอรี่สาํ รอง
สามารถนําใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้ นเครื่องบินได้ในจํานวนและปริมาณที่จาํ กัด ได้แก่
3.1 แบตเตอรี่สาํ รองที่มีความจุไฟฟ้ าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนํ าขึ้ น
เครื่องได้ไม่มีการจํากัดจํานวน
3.2 แบตเตอรี่สาํ รองที่มีความจุไฟฟ้ า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนํ าขึ้ น
เครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน
3.3 แบตเตอรี่สาํ รองที่มีความจุไฟฟ้ ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนําขึ้ นเครื่องในทุกกรณี
4. ห้ามนําแบตเตอรี่สาํ รองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี
*****************************************
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