
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันแรก กรุงเทพฯ - ทาอากาศยานสุวรรณภมู–ิ ทาอากาศยาน TAN SON NHAT – เมืองโฮจิ

มินท – เมืองมุยเน  

08.30 น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคานเตอรสายการบิน VIETJET AIR 

สายการบินประจําชาติของเวียดนาม โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯคอยใหการตอนรับ

และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

11.30 น.  นําทานเหินฟาสู เมืองโฮจิมินท ประเทศเวียดนามโดยเที่ยวบิน VJ802  

13.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยาน TAN SON NHAT นครโฮจิมินทประเทศเวียดนาม หลัง

ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง โฮจิมินหซิตี้ เดิมชื่อ ไซงอน ซึ่งเคยเปนเมืองหลวงของ

เวียดนามใต เปนเมืองทาที่ใหญที่สุดของเวียดนาม มีแมน้ําไซงอนไหลผานยาว 80 

ก.ม. เปนเมืองเศรษฐกิจ เจริญรุดหนากวาเมืองอื่นๆ ในประเทศเวียดนาม  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน BANH MI (ขนมปงสไตลเวียดนามบริการบนรถ) 

 นําทานสู โบสถนอรทเทอดาม ใชเปนหอสวดมนตสําหรับชาวเวียดนามและชาว

ตางประเทศที่เปนคริสตศาสนิกชน ทั้งนี้ มีทั้งผูที่มาทองเที่ยวหรือไดเดินทางมาทํางาน

ในเวียดนามอีกดวย โบสถ ฯ ไดออกแบบมาจากประเทศฝรั่งเศสและเริ่มทําการ

กอสรางเมื่อวันที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2420 แลวเสร็จเมื่อวันที่ 11 เดือนพ.ศ. 2423 

เมษายน ความยาวของโบสถ 133 เมตร กวาง 35 เมตร และสูง 21 เมตร เฉพาะหอ

ระฆังทั้งสองหอที่อยูหนาโบสถนั้นตางสูงถึง 57 เมตร คาใชจายในขณะนั้นเปนเงิน

ฝรั่งทั้งหมด 2.5 ลาน โบสถ ฯ แหงนี้ถือเปนสถาปตยกรรมตะวันตกที่สวยงามยิ่งใน

นครโฮจิมินหอีกแหง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

นําทานชม ไปรษณยีกลาง ที่ยังคงความงดงามตามสถาปตยกรรมดั้งเดิม ทานสามารถสง

ไปรษณียกลับมายังประเทศไทยเพื่อเปนของที่ละลึกได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑสงคราม สรางขึ้นเพื่อเปนการรําลึกถึงการประกาศ

อิสรภาพและการรวมชาติของชาวเวียดนาม ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการทําสงครามกับ

มหาอํานาจอยางฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา โดยภายในพื้นที่ไดนําซากเครื่องบินทิ้ง

ระเบิด B52 มาจัดใหคนรุนหลังไดเห็นถึงความโหดรายของสงคราม เมื่อเขาไปดาน

ในก็มีภาพถายของนักรบที่รวมกันชนะสงคราม เครื่องแบบทหารอเมริกา และยังมีโรง

ภาพยนตรขนาดเล็กๆ ซึ่งฉายภาพชองทายๆของสงครามเวียดนามสําหรับที่นี้ชาว

เวียดนามออกเสียงวา บาว ตาง ญี่ ติ๊คเตรี๋ยนตรางห (BAO TANG DITICH CHIEN 

TRANH พิพิธภัณฑสงคราม หรือ พิพิธภัณฑอนุสรณสงครามสถาน) 

จากนั้นนําทานเดินทางสู ตลาดเบนถั่น ซึ่งตั้งอยูใจกลางเมืองโอจิมินห เปนตลาดที่มี

ขนาดใหญและมีอายุเกือบรอยป ที่นี้มีสินคาสารพัดชนิดทั้งสินคาพื้นเมือง สินคา

นําเขาของที่ระลึก อาหาร เครื่องดื่ม ตางๆ 

 

 

 

 

 



 

 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (ลองเรือทานอาหาร แมน้ําไซงอน) 

พักที ่ HOANG PHU GIA HOTEL / SEN VIET HOTEL  หรือระดับเทียบเทา 

วันที่สอง เมืองโฮจิมินห - เมืองมุยเน - ลําธารนางฟา FAIRY STREAM - ทะเลทรายขาว - 

ทะเลทรายแดง  

เชา บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเดินทางสู เมืองมุยเน มีระยะทางประมาณ 230 กิโลเมตร (ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 4 ชั่วโมง)ตั้งอยูชายฝงทะเลของจังหวัดบิ่ญถวน BINH THUAN ในภูมิภาค

ใต ของประเทศเวียดนาม 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู..ซีฟูด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทานเดินทางสู ลําธารนางฟา หรือภาษาอักฤษเรียกวา FAIRY STREAM มี

ลักษณะคลายแพะเมืองผีหรือเสาหินนานอยของเมืองไทย แตแปลกตรงที่มีลําธาร

ระหวางกลาง ใหทานไดถอดรองเทาเดินลุยอยางสนุกสนาน แถมไดชมวิวสวยๆสอง

ขางทาง 

นําทานเดินทางสู ทะเลทรายขาว กองภูเขาทรายสีขาวสุดขอบฟาเหมือนทะเลทราย 

ซาฮารา ใหทานไดอิสระกับการถายรูปหรือเลือกใชบริการกิจกรรม   



 
ราคานี้ไมรวมคากิจกรรมตางๆ อาทิเชน รถจิ๊บชมวิวบนยอดภูเขาทะเลทราย รถ 1 

คันสามารถนั่งได 4-5 ทาน ราคาประมาณ 1,200/คัน  

จากนั้นนําทานชม ทะเลทรายแดง ที่เกิดจากการรวมตวัของทรายสีแดงจากสนิมเหลก็

จนเปนบริเวณกวาง ใหทานไดเพลิดเพลินกับการถายรูป  

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

พักที ่ PEACE RESORT / THAI HOA RESORT / OCEAN FRONT HOTEL *หรอืระดบั

เทียบเทา* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่สาม เมืองมุยแน - เมืองดาลัด - น้ําตก DATANLA - นั่งกระเชาไฟฟา – วัดตั๊กลัม- บาน

เพี้ยน CRAZY HOUSE - พระราชวังฤดูรอน - ชอปปงตลาด NIGHT MARKET 

เชา บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนําทานออกเดินทางสู เมืองดาลดั มีระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตร (ใชเวลา

เดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 30นาท)ี เมืองดาลัทเปนเมืองที่แสนโรแมนติก ซึ่งไดชื่อวา

เปน หุบเขาแหงความรัก สัมผัสบรรยากาศที่แสนโรแมนติก โอบลอมไปดวยขุนเขา 

แมกไมนานาพันธ และทะเลสาบ ดวยเนินเขาเขียวขจีสลับซับซอน ทะเลสาบในสาย



 
หมอกบางๆและปาสนอันหอมกรุนดาลัทไดชื่อวาเปนแหลงทองเที่ยวที่โรแมนติกที่สุด

ในเวียดนาม มีอุณหภูมิตลอดทั้งป 15-25 องศา 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางสู น้ําตก DATANLA ซึ่งเปนน้ําตกที่ขนาดไมใหญมาก แตสวยงาม 

ทานสามารถเดินเที่ยวชมบริเวณน้ําตก ซึ่งมีขนาด 2 ชั้น และพิเศษทุกทานจะไดนั่ง 

ROLLER COASTER ลงไปชมน้ําตก ทานจะไดรับประสบการณแปลกใหมที่ไมควร

พลาด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนําทาน นั่งกระเชาไฟฟา ชมวิวเมืองดาลัทจากที่สูงขึ้นไปเพ่ือเขาชม วดัตัก๊ลมั 

วัดพุทธในนิกายเซน แบบญี่ปุน ตั้งอยูบนเทือกเขาเฟองฮวาง ภายในวัดมีสิ่งกอสราง

ที่สวยงาม สะอาด เปนระเบียบ ทัศนียภาพโดยรอบ ลอมรอบไปดวยดอกไมที่ผลิดอก

บานสะพรั่ง นับไดวาเปนวิหารที่นิยมและงดงามที่สุดในเมืองดาลัด ดานหลังของวัดยัง

มี ศาลาที่ประดิษฐานพระแกวมรกตที่สวยงาม 

 

 

 

 

 

 



 

นําทานเดินทางชม CRAZY HOUSE บานหนาตาแปลกประหลาด โดยศิลปนชาว

เวียดนาม ซึ่งมีชื่อเสียงโดงดัง ใหทานไดเพลิดเพลินกับการถายรูป 

  จากนั้นเดินทางสู พระราชวังฤดูรอน ของจักรพรรดิเบาได ซึ่งเปนจักรพรรดิองค

สุดทายของเวียดนาม ซึ่งสถานที่แหงนี้เปนพระราชวังสุดทาย ที่สรางขึ้นในสมัยเลือง

อํานาจของฝรั่งเศส กอนที่จะเกิดสงครามเวียดนาม จึงทําใหจักรพรรดิเบาไดตองยาย

ไปอยูที่ฝรั่งเศส แลวไมกลับมาเหยียบแผนดินบานเกิดอีกเลย 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   

หลังจากรับประทานอาหารนําทานเดินเลนตลาดกลางคืน ชอปปงตลาด NIGHT 

MARKET เมืองดาลัด ใหทานไดเลือกซื้อสินคาพื้นเมือง ของที่ระลึก และชิมอาหาร

พื้นเมืองตามอัธยาศัย 

พักที ่ LA SAPINETTE / RIVER PRINCE HOTEL / KINGS HOTEL * ห รื อ ร ะ ดั บ

เทียบเทา* 

วันที่สี่ เมืองดาลัด – สวนดอกไมเมืองหนาว FLOWER GRADENS - ฟารมเลี้ยงชะมด - 

สนามบิน LIEN KHUONG - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

นําทานเที่ยวชม DALAT FLOWER GRADENS หรือ สวนดอกไมเมืองหนาว ดาลัด

ไดรับการขนานนามใหเปนเมืองแหงดอกไม ที่นี่จึงมีดอกไมบานสะพรั่งไปทั่วเมือง

ตลอดทั้งป และหากตองการที่จะเห็นพรรณไมของดาลัดก็จะตองไป สวนดอกไมเมือง

หนาว ที่ไดทําการรวบรวมไวอยางมากมายทั้งไมดอก ไมประดับ ไมตน และกลวยไม 

ที่มีมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนําทานชม ฟารมเลีย้งชะมด เปนฟารมเลี้ยงชะมดขนาดไมใหญมาก ทานจะได

พบกับชะมดตัวเปนๆ หลากหลายสายพันธุ ชมเมล็ดกาแฟ วิธีการผลิต และขั้นตอนการ

ชงกาแฟชะมด ใหทานไดซื้อกาแฟสดนั่งชิมทามกลางบรรยากาศที่โอบลอมไปดวย

ธรรมชาติ และกลวยไมนานาพันธุ **สมควรแกเวลานําทานเดินทางเขาสูสนามบิน 

เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย** 

13.35 น. นําทานเขาสู สนามบิน LIEN KHUONG เมืองดาลัด กลับสูกรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ 

VZ941 

15.20 น. ถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พรอมความประทับใจ 

************************************************************* 



 

** หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร, รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จาหนาทีท่กุครัง้

กอนทาํการออกตัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท หรอื เวลาบนิ โดยไมไดแจง

ใหทราบลวงหนา ** 

*** ขอบพระคณุทกุทานทีใ่ชบรกิาร *** 

 

อตัราคาบรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง 

ผูใหญ 

หองละ  

2-3 ทาน 

1 เดก็ 2 ผูใหญ 

เดก็มเีตยีง 
1 เดก็ 2 ผูใหญ  

เดก็ไมมเีตยีง 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคา

ไมรวม

ตัว๋ 

11 – 14 ตลุาคม 2561 12,999 12,999 12,999 3,000 8,999 

14 – 17 ตลุาคม 2561 12,999 12,999 12,999 3,000 8,999 

18 – 21 ตลุาคม 2561 12,999 12,999 12,999 3,000 8,999 

21 – 24 ตลุาคม 2561 12,999 12,999 12,999 3,000 8,999 

25 – 28 ตลุาคม 2561 12,999 12,999 12,999 3,000 8,999 

26 – 29 ตลุาคม 2561 12,999 12,999 12,999 3,000 8,999 

02 – 05 พฤศจกิายน 2561 9,999 9,999 9,999 3,000 6,999 

09 – 12 พฤศจกิายน 2561 11,999 11,999 11,999 3,000 8,599 

16 – 19 พฤศจกิายน 2561 11,999 11,999 11,999 3,000 8,599 

23 – 26 พฤศจกิายน 2561 11,999 11,999 11,999 3,000 8,599 

30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561 11,999 11,999 11,999 3,000 8,599 

06 – 09 ธนัวาคม 2561 13,999 13,999 13,999 3,000 9,599 

07 – 10 ธนัวาคม 2561 13,999 13,999 13,999 3,000 9,599 

13 – 16 ธนัวาคม 2561 12,999 12,999 12,999 3,000 8,999 

14 – 17 ธนัวาคม 2561 12,999 12,999 12,999 3,000 8,999 



 

20 – 23 ธนัวาคม 2561 12,999 12,999 12,999 3,000 8,999 

21 – 24 ธนัวาคม 2561 12,999 12,999 12,999 3,000 8,999 

27 – 30 ธนัวาคม 2561 13,999 13,999 13,999 3,000 9,599 

01 – 04 มกราคม 2562 13,999 13,999 13,999 3,000 9,599 

** ราคาเดก็อายไุมเกนิ 2 ป 3,900 บาท** 

คาบรกิารขางตน ยงัไมรวมคาทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกทองถิน่ 

และหวัหนาทวัรทานละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอทาน 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลกิ 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทางบรษิัทจะไม

คืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกับการสายการ

บินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง เพื่อประโยชนแกตัวทาน

เอง 

การเดนิทางในแตละครัง้จะตองมผีูโดยสารจาํนวน 15 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบจาํนวน

ดงักลาว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

กรณุาชาํระมดัจาํ ทานละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

คนืมดัจาํทัง้หมด เนื่องจากทางบรษิทัฯ ไดชาํระคาตัว๋เครือ่งบนิเตม็ใบใหกบัสายการบนิเปนที่

เรยีบรอย ยกเวนคาภาษนี้าํมนัทีย่งัมไิดชาํระ คาทวัรสวนทีเ่หลอื กรณุาชาํระ 21 วนักอนการ

เดนิทาง 

 

หมายเหต ุ: ตัว๋เมือ่ออกแลว ไมสามารถรฟีนดได อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 

อตัราคาบรกิารนีร้วม 

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ    คาภาษีสนามบินทุกแหงที่ม ี

 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.  คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 

 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  

 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  

 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    

 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  

 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

 



 

 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิม

นอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

คาทิปคนขับรถและไกดทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน *หัวหนาทัวรแลวแตความ

พอใจ* 

คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

เงื่อนไขการชําระคาบริการ 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพ่ือสํารองที่น่ัง  

2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 

21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณี

เช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางใน

ทัวรนั้นๆ 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็น

เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณ

อักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมี

ชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท

อยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐาน

ประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่

ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี ้

2.1.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่

ชําระแลว 

2.1.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระ

แลว 

2.1.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการ

จัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 



 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight 

หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงิน

มัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน 

 

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น 

2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวา

บางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงิน

คาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 

15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง

สําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา  แตหาก

ทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา

ที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล 

คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยว

หรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให

สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้

บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ

นักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวัติ   อุบัติ เหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 

เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา 

ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัราคาคาบรกิารเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงอตัรา

แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คาประกันภัยสายการบิน การ

เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  

เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น 

 



 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 

มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อค

ปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือได

ทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบ

ใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครือ่งบินเทาน้ัน  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส

กระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

3. IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้ แบตเตอรี่

สํารองสามารถนําใสกระเปาติดตัวถือขึ้นเครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณที่จํากัด ไดแก 

3.1 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟานอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh สามารถ

นําขึ้นเครื่องไดไมมีการจํากัดจํานวน  

3.2 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟา 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนํา

ขึ้นเครื่องไดไมเกินคนละ 2 กอน 

3.3 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําขึ้นเครื่องใน

ทุกกรณี 

4. หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี 

***************************************** 

 


