
VN02_DD_NOV17-MAR18 
 

 

  

 

 



VN02_DD_NOV17-MAR18 
 

\โปรแกรม 3 วนั 2คนื :เดินทางโดยสายการบินนกแอร.์ 

วนัแรก กรุงเทพฯ-โฮจมิินหซิ์ต–ีฟานเทียด(มยุเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง ( - /กลางวนั/เยน็) 

05.00 น. พรอ้มกนัทสีนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชนั 3 เคาทเ์ตอรส์ายการบินนกแอร ์ ประตู 6 
Nok Air (DD)ป้ายตอ้นรบัทสีนามบนิ “เวยีดนามจบิจบิ”โดยมเีจา้หนา้ทอีาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

07.35 น. ออกเดนิทางสูน่ครโฮจมิินห ์ โดยเทยีวบนิ DD 3210 

09.05 น. เดนิทางถงึ สนามบิน Tan Son Nhatนครโฮจมิินห ์ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทเีรียบรอ้ยแลว้ 

(เวลาทอ้งถนิทเีวยีดนาม เท่ากบัประเทศไทย) นาํท่านเดินทางดว้ยรถโคช้ปรบัอากาศจากนนัพาทุกท่านเดนิทางสู่ 

เมอืงมุ่ยเน่โดยรถโคช้ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชวัโมง 

เทยีง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นาํท่านชมความงดงามของ ทะเลทรายแดง (Red Sand  Dune) สถานทท่ีองเทยีวทมีี

ชอืเสยีงมากและอยู่ใกลช้ายทะเลเมด็ทรายละเอียดสแีดงละเอียดราวกบัแป้ง เนินทราย

จะเปลยีนรูปร่างไปตามแรงลมทพีดัผ่านมา ชมและสมัผสั ความยงิใหญ่เมด็ทราย

ละเอยีดสแีดงของ ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) หรือทเีรียกว่าทะเลทรายขาว

ทะเลทรายทใีหญ่ทสุีดของเวยีดนามหรือ ซาฮาร่า แห่งเวยีดนามแถมฟร ีค่ารถจบิ

เทยีวชมทะเลทราย พาชม ลาํธารนางฟ้า Fairy Stream ลาํธารนาํสายเลก็ๆทีไหล

ลดัเลาะผ่านโตรกหนา้ผาไปยงัทะเล ดนิในบริเวณลาํธารทนีาํไหลผ่านไปมลีกัษณะ

เนือละเอียดเป็นดนิสแีดงอมสม้ ตดักบัเมฆขาว 

คาํ บริการอาหารเยน็ทหีอ้งอาหารณภตัตาคาร 

นาํท่านเขา้สู่ทพีกั NOVELA MUINE/EMERALD RESORT /รสีอรท์ติดริมทะเลหรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

วนัทีสอง มยุเน่ - โฮจมิินห–์พพิธิภณัฑส์งคราม - ลอ่งเรือชมทศันียภาพแม่นําไซงอ่นพรอ้มชมโชว ์ (เชา้/กลางวนั/คํา) 

07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

เวยีดนาม ชาวบา้นจะประกอบอาชพี ทาํไร่ ทาํสวน เป็นวถิชิวีติทเีรียบง่าย สงิทท่ีานจะไดส้มัผสัคือ การจราจรทคีบัคงัเต็ม 

ไปดว้ยจกัรยานยนต ์ในเมอืงโฮจมินิหซ์ิตทีมีมีาทสุีดในโลก ประมาณ 7 ลา้นคนั สงิแรกทจีะตดิตราตรึงใจและคงอยู่ใน

โสตประสาทคุณมรูิล้มืคือ "เสยีงแตรรถ"  

เทยีง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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จากนัน   พาทุกท่านเทยีวชมพพิธิภณัฑส์งคราม

ประเทศการเสยีสละเลอืดเนือของ

ชาวเวยีดนาม 

คาํ บริการอาหารเยน็พเิศษ รบัประทานอาหารคาํ

หลกัของนครโฮจิมนิหพ์รอ้มขบักลอ่มดว้ยเสยีงเพลงจากนกัรอ้งชาวพนืเมอืง

คลายสบายอารมณ ์โดยโชวต่์างๆจะผลดัเปลยีนกนัไปในแต่ละวนั

ใชเ้วลาลอ่งตามลาํแมน่าํไซ่งอ่นชมทศันียภา

เขา้สูท่พีกั**โรงแรมHOANG PHU GIA

วนัทีสาม โฮจมิินห ์-โบสถน์อรท์เธอรด์าม

ณPALACESAIGON–อนุสาวรียล์งุโฮ

07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร

เขา้สู่ตวัเมอืงนครโฮจิมนิหน์าํท่านชม นครโฮจมินิห์

สรา้งขนึเมอื ปี พ.ศ. 2439เสร็จในปี พ

ฝรงัเศสและไดร้บัการออกแบบตกแต่งอย่างงดงามดว้ยกระจกส ี

ทสุีดในเวยีดนาม มคีวามโอ่โถงและ

ตอ้งมาศึกษาเรียนรูเ้กยีวกบัการออกแบบตกแต่งอาคารแห่งนี ภายในตวัอาคารมกีารระดบัภาพแผนททีางทะเลโบราณ และ

ภาพของอดตีผูน้าํประเทศโฮจิมนิห ์มกีารบริการทงัการส่งจดหมาย แสตมป์เพอื การสะสม โปสการด์ โทรศพัทร์ะหว่าง

ประเทศในอตัราค่าบริการมาตรฐาน 

หรือเรียกอีกอย่างว่า “โบสถพ์ระแมม่ารี

ใชร้ะยะเวลาการสรา้ง 6 ปี โบสถนี์ไมม่กีารประดบัดว้ยกระจกสเีหมอืนโบสถค์ริสตท์อีนื เพราะไดร้บัความเสยีหายจาก

สงครามโลกครงัท ี2 สาํหรบัโบสถแ์ห่งนีไดร้บัการยกย่องว่ามคีวามงดงามมากทสุีดแห่งหนึงใน

นกัท่องเทยีวมาเยอืนมากมาย ลกัษณะของตวัโบสถเ์ป็นรูปแบบของสมยัอาณานิคม มหีอคอยคู่สเีหลยีมอยู่ดา้นบนสูง 

เมตร เป็นเอกลกัษณ์ทงีดงามของโบสถแ์ห่งนี ดา้นหนา้โบสถม์รูีปปนัขนาดใหญ่สขีาวเด่นเป็นสง่าของพระแม่มารี 

นกัท่องเทยีวนิยมเขา้มาชมกนัมาก เพราะเป็นเสมอืนสญัลกัษณ์ร่วม อนัหมายถงึการเขา้มาของตะวนัตก และ เป็น

สญัลกัษณท์สีาํคญัอย่างหนึงของโฮจิมนิห์

เขตไชน่าทาวนท์สีรา้งอุทศิใหก้บัแม่พระผูคุ้ม้ครองชาวเรอืหรือเทพเีทยีนหาว โดยชาวเวยีดนามเชอืว่าเทพอีงคช่์วยคุม้ครอง

ผูค้นใหร้อดพน้จากอนัตรายจากมหาสมทุร

เทยีง บริการอาหารกลางวนัพเิศษ 

พพิธิภณัฑส์งครามซงึเป็นพพิธิภณัฑส์งครามซงึจดัแสดงเครอืงมอืการรบและภาพถ่ายการปกป้อง

ประเทศการเสยีสละเลอืดเนือของ 

พเิศษ รบัประทานอาหารคาํพรอ้มชมโชวบ์นเรือล่องเรือชมความงามของแม่นําไซงอ่น

หลกัของนครโฮจิมนิหพ์รอ้มขบักลอ่มดว้ยเสยีงเพลงจากนกัรอ้งชาวพนืเมอืงชมโชวก์ารแสดงจากสาวเวยีดนาม ใหผ้่อน

คลายสบายอารมณ ์โดยโชวต่์างๆจะผลดัเปลยีนกนัไปในแต่ละวนั เป็นภตัตาคารลอยนาํ ทอียู่บนเรือขนาดใหญ่

ใชเ้วลาลอ่งตามลาํแมน่าํไซ่งอ่นชมทศันียภาพสองฝงัทสีวยงามยามคาํคืน ประมาณ 1 ชวัโมง

HOANG PHU GIA HOTELหรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว** 
โบสถน์อรท์เธอรด์าม–กรมไปรษณียก์ลาง-ไชน่าทาวน–์วดัเทียนหาว–

อนุสาวรียล์งุโฮ-ตลาดเบนถนั – กรุงเทพ  (เชา้/กลางวนั

บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นาํท่านชม นครโฮจมินิหเ์ทยีวชม กรมไปรษณียก์ลางก่อ 

เสร็จในปี พ.ศ. 2444 มกีารออกแบบและก่อสรา้งในสไตล ์ 

ฝรงัเศสและไดร้บัการออกแบบตกแต่งอย่างงดงามดว้ยกระจกส ีเป็นไปรษณียท์ใีหญ่ 

นาม มคีวามโอ่โถงและอ่อนชอ้ยทว่ามนัคง จนทาํใหน้กัออกแบบมากมาย 

ตอ้งมาศึกษาเรียนรูเ้กยีวกบัการออกแบบตกแต่งอาคารแห่งนี ภายในตวัอาคารมกีารระดบัภาพแผนททีางทะเลโบราณ และ

ภาพของอดตีผูน้าํประเทศโฮจิมนิห ์มกีารบริการทงัการส่งจดหมาย แสตมป์เพอื การสะสม โปสการด์ โทรศพัทร์ะหว่าง

ประเทศในอตัราค่าบริการมาตรฐาน  ชม โบสถน์อรท์เธอดามไดจ้าํลองมาจากโบสถน์อเธอรด์ามในฝรงัเศสมาสรา้งไวท้นีี 

โบสถพ์ระแมม่าร”ี บริเวณกลางเมอืง บนถนน Han Thuyenไดร้บัการก่อสรา้งตงัแต่ปี พ

ปี โบสถนี์ไมม่กีารประดบัดว้ยกระจกสเีหมอืนโบสถค์ริสตท์อีนื เพราะไดร้บัความเสยีหายจาก

สาํหรบัโบสถแ์ห่งนีไดร้บัการยกย่องว่ามคีวามงดงามมากทสุีดแห่งหนึงใน

นกัท่องเทยีวมาเยอืนมากมาย ลกัษณะของตวัโบสถเ์ป็นรูปแบบของสมยัอาณานิคม มหีอคอยคู่สเีหลยีมอยู่ดา้นบนสูง 

เมตร เป็นเอกลกัษณ์ทงีดงามของโบสถแ์ห่งนี ดา้นหนา้โบสถม์รูีปปนัขนาดใหญ่สขีาวเด่นเป็นสง่าของพระแม่มารี 

าชมกนัมาก เพราะเป็นเสมอืนสญัลกัษณ์ร่วม อนัหมายถงึการเขา้มาของตะวนัตก และ เป็น

สญัลกัษณท์สีาํคญัอย่างหนึงของโฮจิมนิหพ์าทกุท่านชมวิถชีีวติย่านไชน่าทาวน์นาํท่านเทยีวชม 

เขตไชน่าทาวนท์สีรา้งอุทศิใหก้บัแม่พระผูคุ้ม้ครองชาวเรอืหรือเทพเีทยีนหาว โดยชาวเวยีดนามเชอืว่าเทพอีงคช่์วยคุม้ครอง

ผูค้นใหร้อดพน้จากอนัตรายจากมหาสมทุร 

พเิศษ !!! แบบบุฟเฟ่ตน์านาชาต ิณPALACE SAIGON 

ซงึเป็นพพิธิภณัฑส์งครามซงึจดัแสดงเครอืงมอืการรบและภาพถ่ายการปกป้อง

บนเรือล่องเรือชมความงามของแม่นําไซงอ่นแมน่าํสาย

ชมโชวก์ารแสดงจากสาวเวยีดนาม ใหผ้่อน

เป็นภตัตาคารลอยนาํ ทอียู่บนเรือขนาดใหญ่ 2-3 ชนั 

ชวัโมง 

 
มือกลางวนัแบบบุฟเฟ่ตน์านาชาต ิ

กลางวนั/-) 

 

 

 

ตอ้งมาศึกษาเรียนรูเ้กยีวกบัการออกแบบตกแต่งอาคารแห่งนี ภายในตวัอาคารมกีารระดบัภาพแผนททีางทะเลโบราณ และ 

ภาพของอดตีผูน้าํประเทศโฮจิมนิห ์มกีารบริการทงัการส่งจดหมาย แสตมป์เพอื การสะสม โปสการด์ โทรศพัทร์ะหว่าง

ไดจ้าํลองมาจากโบสถน์อเธอรด์ามในฝรงัเศสมาสรา้งไวท้นีี 

ไดร้บัการก่อสรา้งตงัแต่ปี พ.ศ. 2420 

ปี โบสถนี์ไมม่กีารประดบัดว้ยกระจกสเีหมอืนโบสถค์ริสตท์อีนื เพราะไดร้บัความเสยีหายจาก

สาํหรบัโบสถแ์ห่งนีไดร้บัการยกย่องว่ามคีวามงดงามมากทสุีดแห่งหนึงในเวยีดนาม โดยในแต่ละวนัมี

นกัท่องเทยีวมาเยอืนมากมาย ลกัษณะของตวัโบสถเ์ป็นรูปแบบของสมยัอาณานิคม มหีอคอยคู่สเีหลยีมอยู่ดา้นบนสูง 40 

เมตร เป็นเอกลกัษณ์ทงีดงามของโบสถแ์ห่งนี ดา้นหนา้โบสถม์รูีปปนัขนาดใหญ่สขีาวเด่นเป็นสง่าของพระแม่มารี 

าชมกนัมาก เพราะเป็นเสมอืนสญัลกัษณ์ร่วม อนัหมายถงึการเขา้มาของตะวนัตก และ เป็น

นาํท่านเทยีวชม วดัเทียนหาววดัจีนใน 

เขตไชน่าทาวนท์สีรา้งอุทศิใหก้บัแม่พระผูคุ้ม้ครองชาวเรอืหรือเทพเีทยีนหาว โดยชาวเวยีดนามเชอืว่าเทพอีงคช่์วยคุม้ครอง
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นาํท่านชม โรงละครโฮจมิินหอ์นุสาวรียล์งุโฮและอดีตทําเนียบประธานาธิบดีตงัอยู่ 

ในบริเวณทเีคยเป็นทาํเนียบของผูว้่าการชาวฝรงัเศสทเีรียกว่า ทาํเนียบนโรดม 

(Norodom Palace) ซงึมอีายุยอ้นหลงัไปถงึปีพ.ศ. 2411หลงัจากทขีอ้ตกลงเจนีวานาํจุดจบมาสู่การยดึครองของฝรงัเศส 

โงดนิหเ์ดียม ประธานาธบิดีของเวยีดนามใตไ้ดพ้าํนกัอยู่ในทาํเนียบแห่งนี เป็นอาคารทนัสมยัขนาดใหญ่ทมีสีวนใหญ่

ลอ้มรอบทนีีเคยเป็นกองบญัชาการทางทหารสมยัสงครามเวยีดนาม และเคยเป็นทาํเนียบของอดีตประธานาธบิดีเวยีดนาม

ใต ้ ชมหอ้งต่างๆทไีดร้บัการตกแต่งไวอ้ย่างหรูหรา เช่นหอ้งประชมุ  เป็นตน้ ทาํเนียบของอดีตประธานาธิบด ีปจัจุบนัเรียก

กนัว่า  ทองยดั และเปิดเป็นพพิิธภณัฑใ์หเ้ขา้ชมได ้โดยทกุสงิทุกอย่างถกูทงิไวใ้หเ้สมอืนสภาพเดมิหลงัอาหารนาํท่านชอ้ป

ปิงท ีตลาดเบนถนัสรา้งขนึเมอืปี พ.ศ. 2457 บนพนืทปีระมาณ 1 ตารางกิโลเมตร ซงึมหีอนาฬกิาอยู่ดา้นหนา้เป็น

สญัลกัษณ ์ตลาดแห่งนีไดร้บัความนิยมอย่างมากทงัจากคนพนืเมอืงและนกัท่องเทยีวต่างชาติ เป็นตลาดขายสนิคา้ขนาด

ใหญ่ เพราะมสีนิคา้จาํหน่ายมากมาย ตงัแต่ รองเทา้ คริสตลั กระเป๋า เสอืผา้ กางเกงยนีส ์กระเป๋าเดินทาง เป้นาฬกิา ของ

ทรีะลกึ อาหาร เครอืงเทศ เครอืงใชไ้ฟฟ้า เครอืงสาํอาง ของทรีะลกึ สงิของเครอืงใชต่้างๆ  ผลไมต้ามฤดูกาล อาหารสด 

และดอกไม ้จนไปถงึสนิคา้งานหตักรรมพนืบา้น 

สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินTan Son Nhat 

20.45น.  ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินนกแอร ์เทยีวบนิท ีDD 3219 

22.15 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจมรูิล้มื 
........................................................................................ 

 อตัราค่าบริการและเงอืนไขรายการท่องเทียว 

ตารางวนัเดินทาง ราคาทวัรเ์วยีดนาม โฮจมิินหซิ์ตมียุเน่ทะเลทราย 3 วนั บินDD 

เรมิเดินทาง กลบัจากเดินทาง กรุป๊ ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดียว 

15 ธ.ค.60 17 ธ.ค.60 31 9,900 9,900 8,900 2,500 

30 ธ.ค.60 1 ม.ค.61 31 12,900 12,900 11,900 2,500 

31 ธ.ค.60 2 ม.ค.61 31 12,900 12,900 11,900 2,500 

12 ม.ค.61 14 ม.ค.61 31 9,900 9,900 8,900 2,500 

26 ม.ค.61 28 ม.ค.61 31 9,900 9,900 8,900 2,500 

9 ก.พ.61 11 ก.พ.61 31 9,900 9,900 8,900 2,500 

23 ก.พ.61 25 ก.พ.61 31 9,900 9,900 8,900 2,500 

1 มี.ค.61 3 มี.ค.61 31 10,900 10,900 9,900 2,500 

16 มี.ค.61 18 มี.ค.61 31 9,900 9,900 8,900 2,500 
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อตัราค่าบรกิารรวม 
- ตวัเครอืงบินชนัทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลยีนแปลงตวั 
- ทพีกัโรงแรมตามรายการ2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพมิเงนิพกัหอ้งเดยีว) 
- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัมือหรอืเปลียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
- ค่าเขา้ชมสถานทีตามรายการระบุ 
- ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานทท่ีองเทยีวตามรายการระบุ 
- ค่าไกดท์อ้งถนิและหวัหนา้ทวัรนํ์าเทยีวตามรายการ 
- ประกนัอบุตัเิหตุวงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงอืนไขตามกรมธรรม)์  
- ภาษีนํามนัและภาษีตวัทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพมิหากสายการบนิปรบัขึนกอ่นวนัเดินทาง) 
- ค่าระวางนําหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม 
- ภาษีหกั ณ ทจีา่ย 3%และภาษีมูลค่าเพมิ 7% 
- ค่าทาํหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 
- ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิอาหารและเครอืงดืมทีสงัเพมิพเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรีดทไีม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
- ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบิน,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธ

ไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทงัทเีมืองไทยและต่างประเทศซงึอยู่นอกเหนือ

ความควบคุมของบริษทัฯ 
- ค่าทิปไกดท์อ้งถนิ,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 450บาท/ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน(บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 
- ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนินําใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทิปค่ะ) 

เงอืนไขการสาํรองทนีัง 
1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 5,000 บาทส่วนทเีหลอืชําระทนัทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ย 
กว่า15 วนั มิฉะนันถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

2.กรณียกเลิก 2.1 ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บริษทัฯจะคืนเงนิค่ามดัจาํใหท้งัหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, 
       วนัหยดุนักขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธกิารคืนเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงอืนไขใดๆทงัสนิ 

  2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจาํทงัหมด 

2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดินทาง บรษิัทฯขอสงวนสทิธิการคนืเงนิค่าทวัรท์งัหมดไม่ว่ากรณีใดๆทงัสนิ 
3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะทาํการเลอืนการ 
       เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทงันีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยทไีม่สามารถยกเลิกหรือเลอืนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณี 
       เจบ็ป่วยกะทนัหนักอ่นล่วงหนา้เพยีง 7 วนัทาํการ ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธใินการคืนเงนิทุกกรณี 
 4.บริษัทฯขอสงวนสทิธิในการเกบ็ค่าใชจ้่ายทงัหมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลทําใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม 
       จาํนวนทบีริษทัฯกาํหนดไว(้15 ท่านขึนไป)เนืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบริษทัฯและผูเ้ดินทางอนืทเีดินทางในคณะ 
        เดียวกนั บริษทัตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน 
5. คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 10 ท่านขึนไปจงึออกเดินทางในกรณีทีมีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านไม่มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไป 
        ดว้ยโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 7 วนัก่อนการเดินทาง 
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6.กรณีทที่านตอ้งออกตวัภายใน เช่น (ตวัเครอืงบนิ,ตวัรถทวัร,์ตวัรถไฟ) กรุณาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงั 

กอ่นทาํการออกตวั เนืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลยีนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 

รายละเอยีดเพมิเติม 
- บริษทัฯมีสทิธิในการเปลยีนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทเีกดิเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
- เทยีวบนิ , ราคาและรายการท่องเทยีว สามารถเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
- หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน (หนังสอื

เดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 
- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิความล่าชา้ของสายการบิน,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีท่าน

ถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ทกีรมแรงงานทงัจากไทยและต่างประเทศซงึอยู่นอกเหนือความ

รบัผิดชอบของบรษิทัฯหรือเหตุภยัพบิตัิทางธรรมชาต(ิซึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนีในกรณีทีเกดิเหตสุุดวิสยั ซึงอาจจะปรบัเปลยีน

โปรแกรมตามความเหมาะสม) 
- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตวั ซงึไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตุในรายการ

ท่องเทยีว(ซึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนีในกรณีทเีกดิเหตุสุดวสิยั ซงึอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัทวัร)์ 

- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ,เพราะ

ค่าใชจ้่ายทุกอยา่งทางบริษทัฯไดชํ้าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด 
- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิสงิของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกิดอบุตัเิหตุทเีกดิจากความประมาทของ

นักท่องเทยีวเองหรอืในกรณีทีกระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 
- กรณีทกีารตรวจคนเขา้เมืองทงัทกีรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดินทาง บริษทัฯ

ขอสงวนสทิธิทจีะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทงัสนิ 
- ตวัเครืองบินเป็นตวัราคาพเิศษ กรณีทท่ีานไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลอืนวนัหรือคืนเงนิและไม่สามารถเปลยีนชือได ้
- เมือท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าทงัหมดหรือบางสว่นผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถอืวา่ท่านได ้

ยอมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงต่างๆทไีดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแลว้ทงัหมด 
- กรุป๊ทีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลทตีอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ 

เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงนิมดัจาํหรอืค่าทวัรท์งัหมด 
 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงอืนไขการเดินทางอย่างถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพอืประโยชน์ของท่านเอง** 

 


