
 

 VN01_VZ_JAN-MAR18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 VN01_VZ_JAN-MAR18 

โปรแกรม 3 วนั 2 คนื :เดินทางโดยสายการบนิเวยีดเจท็แอร.์ 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ-ดาลดั-นํ$าตกดาลนัตา-ROLLER COSTER-CRAZY HOUSE -ชอ้ปปิ$ งตลาดราตรดีาลดั 
                 � ( - /กลางวนั//เยน็) 

08.00 น. พรอ้มกนัที�สนามบนิสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั$น 4 เคาทเ์ตอรส์ายการเวียดเจท็แอร ์ ประตู3 
Viet Jet Air โดยมเีจา้หนา้ที�อาํนวยความสะดวกแก่ทกุท่าน 

10.20 น. ออกเดนิทางสู่ ดาลดั โดยเที�ยวบนิ VZ 940 

12.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเลยีนคงั Lien Khuong ดาลดั ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นที�เรียบรอ้ยแลว้ 
(เวลาทอ้งถิPนทีPเวยีดนาม เท่ากบัประเทศไทย)นาํท่านเดินทางเขา้สู่เมอืงดาลดั 
ดาลทัซึ�งเป็นเมอืงที�ถกูกลา่วขานว่าเป็นเมอืงแห่ง “ปารสีตะวนัออก” เมอืงแห่งดอกไม ้ 
เมอืงแห่งดอกไมผ้ล ิเมอืงแห่งความรกั “ ท่านจะไดส้มัผสักบับรรยากาศอนัหนาวเยน็  
เพราะเมอืงนี/อยู่บนเขาสูงถงึ 1500 เมตรจากระดบันํ/าทะเล เลยไดเ้ป็นสถานที�พกัรอ้นของ 
ชาวฝร ั �งเศส ตั/งแต่สมยัอาณานิคมฝรั �งเศสเป็น 100 ปี แลว้ ท่านจะไดส้มัผสักบัธรรมชาติ 
สวยงามและชมสถาปตัยกรรมแบบทั/งสมยัเก่าและสมยัใหมล่อ้มรอบดว้ยทวิทศันส์น เป็น 
หมูบ่า้นที�เตม็ไปดว้ยสสีนัสวยงาม หลายหลากสเีหมอืนลูกกวาด เป็นเมอืงแห่งโรแมนตคิ 
เหมาะสาํหรบัคู่รกั หรอืท่านที�ตอ้งการไปพกัในเมอืงที�สงบ บรรยากาศดีๆ  เมอืงดาลทั  
อากาศจะหนาวตลอดทั/งปีโดยเฉพาะ ช่วงเดอืน ตลุาคม – มนีาคม และจะมกีารจดัเทศ 
กาลดอกไม ้ทกุๆเดอืน ธนัวาคมของทกุปี บางเดอืนท่านจะเหน็ดอก ซากรุะที�เมอืงดาลทั 

13.30 น. บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  นาํท่านเดินทางสู่ นํ$ าตกดาลนัตา DATANLA WATERFALL ซึ�งเป็นนํ/าตกที�ขนาด 

ไมใ่หญ่มาก แต่สวยงามมากเนื�องจากสภาพแวดลอ้มต่างๆที�เกื/อหนุนทาํใหม้นีกัท่อง 
เที�ยวแวะมาเที�ยวชมกนัเป็นจาํนวนมาก รอบๆนํ/าตกมเีครื�องเลน่ซึ�งใชธ้รรมชาตมิาเป็น 
ส่วนประกอบ สนุกสานกบักจิกรรมสุดพเิศษ!!  การนั Pงรถราง Roller Coaster 
ลงไปชมนํ/าตก  ท่านจะไดร้บัประสบการณแ์ปลกใหม่ที�ไม่ควรพลาด 
นาํท่านเขา้ชม บา้นเพี$ยน (Crazy House) 
บา้นสไตลแ์ปลกๆที�ออกแบบโดยฝีมอืลูกสาวประธานาธิบดคีนที� 2 ของเวยีดนาม ซึ�ง 
เรยีนจบสถาปตัยกรรมมาจากฝร ั �งเศสโดยไดแ้รงบนัดาลใจจากนิยายเรื�องดงั “Alice in 
Wonderland” 

คํ Pา       บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารนาํท่าน ชอ้ปปิ$ งตลาดไนทบ์ารซ่์าของเมอืง 
ดาลทั ใหท่้านไดเ้ลอืกซื/อสนิคา้นานาชนิด อาท ิดอกไม,้ เสื/อกนัหนาว,ผลไมฤ้ดูหนาวท ั/ง 
สดและแหง้, ผกันานาชนิด, ขนมพื/นเมอืง, กาแฟและชา เป็นตน้ 
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นําท่านเขา้ทีPพกัโรงแรมระดบั 4 ดาว ดาลดั VIETSOVPETRO or KING or LA SAPENETT HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีPสอง นั Pงกระเชา้ไฟฟ้า-วดัต ั aกลมั-พระราชวงัฤดูรอ้น-สวนดอกไม-้Clay Pot Village- ชอ้ปปิ$ งตลาดราตรดีาลทั  
    � (เชา้/กลางวนั/เยน็)          

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
จากนั/น  นาํท่านเที�ยวชมพระราชวงัฤดูรอ้นบา๋วได ๋(DinhBao Dai)ของจกัรพรรดอิงค ์

สุดทา้ยของเวยีดนามประทบัของกษตัรยิเ์บา๋ไดจ๋กัรพรรดอิงคสุ์ดทา้ยของประเทศเวยีด 
นามในยามที�พระองคเ์สดจ็แปรพระราชฐานมา ณ เมอืงดาลดั ที�นี�นบัว่าเป็นพระราชวงั 
หลงัสุดทา้ยที�สรา้งขึ/นในสมยัฝร ั �งเศสเรอืงอาํนาจอกีดว้ย!!นาํท่าน นั Pงกระเชา้ไฟฟ้า ชม 
ววิทวิทศันเ์มอืงดาลดัจากมมุสูงและนาํท่านไหวพ้ระที� วดัต ัaกลมั (Truc Lam)วดัพทุธ 
ในนิกายเซน (ZEN) แบบญี�ปุ่น ภายในวดัตกแต่งสวยงามดว้ยสวนดอกไม ้

จากนั$น นาํท่านเที�ยวชม สวนดอกไมเ้มืองหนาวดาลดั ต ั/งอยู่ทางทศิใตข้องทะเลสาบชวนฮวาง 
 บนถนนฟูดงเตยีนหวุง ดาลดัไดร้บัการขนานนามว่าเป็นเมอืงแห่งดอกไม ้ที�นี�จะมดีอกไม ้
บานสะพรั �งตลอดปี สวนดอกไมเ้มอืงหนาวแห่งนี/สรา้งขึ/นในปี พ.ศ. 2409 เพื�อใหป้รกึษา 
ดา้นการเกษตรกรทางภาคใต ้ต่อมาไดท้าํการรวมรวบพรรณไมม้ากมายท ั/งไมด้อก ไม ้
ประดบั ไมต้น้ และกลว้ยไมพ้นัธุต่์าง ๆ ซึ�งกลว้ยไมต้ดัดอกจาํนวนมากถกูส่งออกจาก 
ดาลดั นอกจากดอกไม ้พชืผกัเมอืงหนาวกอ้สามารถปลูกไดด้ไีมแ่พก้นั ทาํใหด้าลดัเป็นแหลง่ผลติพชืผกัเมอืงหนาวของประเทศ 

เทีPยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั/น นาํท่านแวะเที�ยวชม Clay Pot Village หมู่บา้นดินเหนียว ทีPถูกบนัทกึในกนิเนสบุก๊ 

สถาปตัยกรรมที�สรา้งจากดนิเหนียวกลางป่าสนครสิตม์าสริมทะเลสาบเตวี�ยน ผลงาน 
อนัโดดเด่น คือ หลุมเพลาะดนิเหนียวยาว ๑.๒ กโิลเมตร กวา้งต ั/งแต่ ๒ – ๑๐ เมตร 
และลกึ๑-๙เมตรและสลกัผลงานประตมิากรรมสองดา้นของหลุมเพลาะ  ซึ�งเป็นเรื�อง 
ราวเกี�ยวกบัที�มาของดาลตัไมว่่าจะเป็นบา้นไมใ้ตถ้นุภาพชวีติประจาํวนัของชนเผ่าต่างๆ 
ในดาลตั สถานที�ที�มชีื�อเสยีงในปจัจบุนัของดาลตัเช่น สถานีรถไฟ สถาบนัปาสเตอร ์โบสถก์อนก่าหรอืลูกไก่ สนามบนิและหุบ
เขาแห่งความรกั แต่ผลงานประตมิากรรมที�โดดเด่นคือ บา้นดนิเหนียวบนพื/นที� ๙๐ ตารางเมตรที�ไดบ้นัทกึในกินเนสบุค๊เวยีด
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นามว่า เป็นบา้นดนิเหนียวบะซอลตท์ี�ไมเ่ผาและมหีลงัคารูปนูนแผนที�ประเทศเวยีดนามที�ใหญ่ที�สุดและบา้นดนิเหนียวบะซอลต์
ที�ไมเ่ผาแห่งแรกและมเีอกลกัษณพ์เิศษสุด  

คํ Pา       บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!!ไวน์แดงดาลดั 
หลงัอาหารนาํท่าน ชอ้ปปิ$ งตลาดไนทบ์ารซ่์าของเมอืงดาลทั ใหท่้านไดเ้ลอืกซื/อสนิคา้นานาชนิด อาท ิดอกไม,้ เสื/อกนัหนาว,
ผลไมฤ้ดูหนาวท ั/งสดและแหง้, ผกันานาชนิด, ขนมพื/นเมอืง, กาแฟและชา เป็นตน้ 
นําท่านเขา้ทีPพกัโรงแรมระดบั 4 ดาว ดาลดั VIETSOVPETRO or KING or LA SAPENETT HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีPสาม ดาลทั-หมู่บา้นปกัผา้เอก็ซค์ิวดาลดั-กรุงเทพฯ                      � (เชา้/-/-)          

เชา้  �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ก่อนเดนิทางกลบั นาํท่านแวะชม หมู่บา้นปกัผา้เอก็ซค์วิ (XQ Embroidery Village) ประเทศเวยีดนามมชีื�อเสยีงในการปกัผา้
และการฝีมอืซึ�งไม่แพป้ระเทศอื�นและที�นี�มปีระวตัิศาสตรค์วามเป็นมาในการปกัผา้ที�มคีวามละเอียดมากเป็นสถานที�รวบรวม
ศิลปะ ผลงานที�โดดเด่นของที�นี/ ส่วนใหญ่เป็นพวกงานปกัไหม 3 มติเิหมอืนจริง ที�สื�อถงึความเป็นอยู่วถิชีีวติของคนเวยีดนาม ที� 
XQ เป็นอกีที�หนึ�งที�คนชอบงานศิลปะไมค่วรพลาด โดยเฉพาะงานปกันี�ละเอยีดและสวยงามกว่าของหลายๆประเทศ 

สมควรเวลาเดนิสู่ สนามบนิเลยีนคงั Lien Khuong ดาลดั 

12.15 น.  ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยเที�ยวบนิ VZ941 
14.05 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสุวรรณภมูกิรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจมรูิล้มื 

........................................................................................ 
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อตัราค่าบรกิารและเงืPอนไขรายการท่องเทีPยว 

ตารางวนัเดินทางราคาทวัร ์เวยีดนาม ดาลทั 3 วนั 2 คนื บนิ VZ 
เริPมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จาํนวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตียง พกัเดีPยว 

12 ม.ค.61 14 ม.ค.61 24 8,900 8,900 7,900 2,500 

19 ม.ค.61 21 ม.ค.61 24 8,900 8,900 7,900 2,500 

26 ม.ค.61 28 ม.ค.61 24 8,900 8,900 7,900 2,500 

2 ก.พ.61 4 ก.พ.61 24 9,900 9,900 8,900 2,500 

9 ก.พ.61 11 ก.พ.61 24 9,900 9,900 8,900 2,500 

16 ก.พ.61 18 ก.พ.61 24 10,900 10,900 9,900 2,500 

23 ก.พ.61 25 ก.พ.61 24 10,900 10,900 9,900 2,500 

9 มี.ค.61 11 มี.ค.61 24 9,900 9,900 8,900 2,500 

23 มี.ค.61 25 มี.ค.61 24 9,900 9,900 8,900 2,500 

 
อตัราค่าบรกิารรวม 
- ตั sวเครืPองบนิชั$นทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลีPยนแปลงตั sว 
- ทีPพกัโรงแรมตามรายการ 2 คนื (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิPมเงนิพกัหอ้งเดีPยว) 
- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัมื$อหรอืเปลีPยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
- ค่าเขา้ชมสถานทีPตามรายการระบุ 
- ค่าระวางนํ$ าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
- ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานทีPท่องเทีPยวตามรายการระบุ 
- ค่าไกดท์อ้งถิPนและหวัหนา้ทวัรนํ์าเทีPยวตามรายการ 
- ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงืPอนไขตามกรมธรรม)์  
- ภาษีนํ$ ามนัและภาษีต ั sวทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิPมหากสายการบนิปรบัขึ$นกอ่นวนัเดินทาง) 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม 
- ภาษีหกั ณ ทีPจา่ย 3%และภาษีมลูค่าเพิPม 7% 

- ค่าทาํหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 
- ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครืPองดืPมทีPส ั PงเพิPมพเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรดีทีPไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
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- ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ใหอ้อก
และเขา้เมืองจากเจา้หนา้ทีPตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ทีPกรมแรงงานทั$งทีPเมืองไทยและต่างประเทศซึPงอยู่นอกเหนือความควบคุมของ
บรษิทัฯ 

- ค่าทิปไกดท์อ้งถิPน,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 450บาท/ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 
- ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนินํ$ าใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิPนและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

เงืPอนไขการสาํรองทีPนั Pง 
1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 5,000 บาทสว่นทีPเหลอืชําระทนัทีกอ่นการเดินทางไม่นอ้ยกว่า15 วนั มิฉะนั$นถอื 
ว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาชําระกอ่นเดินทาง 21 วนั) 

2.กรณียกเลกิ 2.1 ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้ ั$งหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, 
       วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิyการคนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงืPอนไขใดๆทั$งสิ$น 

  2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจาํท ั$งหมด 
2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิyการคนืเงนิค่าทวัรท์ ั$งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั$งสิ$น 

3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึPงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะทาํการเลืPอนการเดินทางของท่านไปยงั 
คณะต่อไปแต่ทั$งนี$ ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยทีPไม่สามารถยกเลกิหรอืเลืPอนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนักอ่นล่วงหนา้ 
เพยีง 7 วนัทาํการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิyในการคนืเงนิทกุกรณี 

4.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิyในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทั$งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจาํนวนทีPบรษิทัฯกาํหนดไว ้
(15 ท่านขึ$นไป)เนืPองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอืPนทีPเดินทางในคณะเดียวกนั บรษิทัตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆทีP 
เกดิจากการยกเลกิของท่าน 
5. คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 10 ท่านขึ$นไปจงึออกเดินทางในกรณีทีPมีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านไม่มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไปดว้ยโดยทางบรษิทัฯ 
จะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 7 วนักอ่นการเดินทาง 

6.กรณีทีPท่านตอ้งออกตั sวภายใน เช่น (ต ั sวเครืPองบนิ,ต ั sวรถทวัร,์ต ั sวรถไฟ) กรุณาสอบถามทีPเจา้หนา้ทีPทกุคร ั$ง 
กอ่นทาํการออกตั sว เนืPองจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลีPยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

 
รายละเอยีดเพิPมเติม 

- บรษิทัฯมีสทิธิyในการเปลีPยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีPเกดิเหตสุุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
- เทีPยวบนิ , ราคาและรายการท่องเทีPยว สามารถเปลีPยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

- หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพืPอท่องเทีPยวเท่านั$น (หนังสอื 
เดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั$งสิ$น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีท่านถกูปฎเิส
ธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ทีPตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ทีPกรมแรงงานทั$งจากไทยและต่างประเทศซึPงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ
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บรษิทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัิทางธรรมชาต(ิซึPงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงืPอนไขนี$ ในกรณีทีPเกดิเหตสุุดวสิยั ซึPงอาจจะปรบัเปลีPยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั$งสิ$น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึPงไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการท่องเทีPยว
(ซึPงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงืPอนไขนี$ ในกรณีทีPเกดิเหตสุุดวสิยั ซึPงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 
- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั$งสิ$น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีPยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื$อ,เพราะค่าใชจ้า่ย
ทกุอย่างทางบรษิทัฯไดชํ้าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด 
- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั$งสิ$น หากเกดิสิPงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุีPเกดิจากความประมาทของนักท่องเทีPยวเอง
หรอืในกรณีทีPกระเป๋าเกดิสูญหายหรอืชํารุดจากสายการบนิ 

- กรณีทีPการตรวจคนเขา้เมืองทั$งทีPกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศทีPระบไุวใ้นรายการเดินทาง บรษิทัฯขอ
สงวนสทิธิyทีPจะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทั$งสิ$น 
- ต ั sวเครืPองบนิเป็นตั sวราคาพเิศษ กรณีทีPท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลืPอนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลีPยนชืPอได ้
- เมืPอท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าท ั$งหมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัใน
เงืPอนไขขอ้ตกลงต่างๆทีPไดร้ะบไุวข้า้งตน้นี$ แลว้ท ั$งหมด 
- กรุป๊ทีPเดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลทีPตอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึเทีPยวบนิพเิศษ เช่น 
Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงนิมดัจาํหรือค่าทวัรท์ ั$งหมด 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงืPอนไขการเดินทางอย่างถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพืPอประโยชน์ของท่านเอง** 
 


