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โปรแกรม 4 วนั 3 คนื :เดินทางโดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชีย 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ-โฮจมิินหซิ์ตี&–อโุมงคกู์จ่–ีลอ่งเรอืชมทศันียภาพแม่นํ&าไซงอ่นยามคํ .าคืนพรอ้มอาหารเยน็+ชมโชวบ์นเรอื       
� (เชา้/กลางวนั**พเิศษอาหารบฟุเฟ่ตน์านาชาติ/เยน็) 

04.30 น. พรอ้มกนัที�สนามบนิดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั&น 2 เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชียประตู 2 Thai AirAsia (FD) 
โดยมเีจา้หนา้ที�อาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน(รบัชุดของแถมที.หวัหนา้ทวัร ์ณ วนัเดินทางค่ะ) 

07.55น. ออกเดนิทางสู่ นครโฮจมิินท ์โดยเที�ยวบนิ FD 650 (บรกิารอาหารรอ้นและเครื.องดื.มบนเครื.อง) 
หมายเหตุ สายการบนิแอรเ์อเชียมีบรกิารล็อกที.นั .งและ Hot Seat บรกิารสาํหรบัลูกคา้ที.มีความประสงคต์อ้งการนั .งแถวหนา้และนั .ง

ตดิกนัหรอืเลอืกที.นั .งได ้เนื.องจากตั Lวเครื.องบนิของคณะเป็นตั Lวกรุป๊ระบบ Random ไม่สามารถลอ็กที.นั .งได ้ที.นั .งอาจจะ
ไม่ไดน้ั .งตดิกนัในคณะ ซึ.งเป็นไปตามเงื.อนไขสายการบนิ   

 * ในกรณีตอ้งการลอ็กที.นั .งไปกลบัค่าใชจ้า่ยในการลอ็กที.นั .งไปกลบั 200 บาท/ท่าน/เที.ยว  
 * ตอ้งการลอ็คที.นั .งแถวหนา้ Hot Seat  

 แถวที. 1    ค่าบรกิารลอ็กที.นั .ง ขาละ 500 บาท/เที.ยว/ท่าน ไปกลบั 1,000 บาท/ท่าน 
 แถวที. 2-5  ค่าบรกิารลอ็กที.นั .ง ขาละ 400 บาท/เที.ยว/ท่าน ไปกลบั 800 บาท/ท่าน 

 แถวที. 6-8  ค่าบรกิารลอ็กที.นั .ง ขาละ 200 บาท/เที.ยว/ท่าน ไปกลบั 400 บาท/ท่าน 

** กรุณาแจง้พนักงานขายทกุคร ั&งกอ่นทาํการจองค่ะ** 
09.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ Tan Son Nhatนครโฮจมิินห ์ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นที�เรียบรอ้ยแลว้ 

(เวลาทอ้งถิ.นที.เวยีดนาม เท่ากบัประเทศไทย) นาํท่านเดนิทางดว้ยรถโคช้ปรบัอากาศเดนิทางเขา้สู่ตวัเมอืงนครโฮจมินิห ์
เที.ยง           �บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร **พเิศษ!!อาหารบฟุเฟ่ตน์านาชาติ 

นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นกูจ่ ีชม อโุมงคก์ูจ่อีโุมงคข์องชาวเวยีดกงที�ขดุขึ.นขนาดพอดี 
กบัตวัในสมยัที�ทาํสงครามกบัทหารเวยีดนามใตแ้ละกองทพัอเมรกินั รวมถงึกองทหาร 
พนัธมติรจากนานาประเทศที�ชาวเวยีดนามจะตอ้งใชช้วีติอยู่ภายใตอ้โุมงคนี์.  ซึ�งในอดีต 
เคยมชีาวเวยีดนามอาศยัอยู่ภายใตอ้โุมงคนี์.ถงึ 80,000 คน ในระหว่างการเกดิสงคราม 
และยงัเคยใชเ้ป็นที�บญัชาการทางทหารและเป็นหลุมหลบภยั ซึ�งมคีวามยาวกว่า 200 กโิลเมตรและอโุมงคนี์.ยงัสามารถทะลุออก
แมน่ํ .าไซ่งอ่นไดด้ว้ย รอ้มชมภาพถ่ายและวดีโีอของเหตุการณจ์ริงในช่วงของสงคราม 

คํ .า       �บริการอาหารเยน็ พเิศษ รบัประทานอาหารคํ .าพรอ้มชมโชวบ์นเรอื ล่องเรอืชมความงามของแม่นํ& าไซงอ่น แมน่ํ .าสายหลกั
ของนครโฮจมินิหพ์รอ้มขบักลอ่มดว้ยเสยีงเพลงจากนกัรอ้งชาวพื.นเมอืงชมโชวก์ารแสดงจาก 
สาวเวยีดนามใหผ้่อนคลายสบายอารมณ ์โดยโชวต่์างๆจะผลดัเปลี�ยนกนัไปในแต่ละวนั  
เป็นภตัตาคารลอยนํ.า ที�อยู่บนเรือขนาดใหญ่ 2-3 ช ั.น ใชเ้วลาลอ่งตามลาํแมน่ํ .าไซ่งอ่นชม 
ทศันียภาพสองฝั �งที�สวยงามยามคํ �าคืน ประมาณ 1 ช ั �วโมง 
นําท่านเขา้สูท่ี.พกั**โรงแรม HOANG PHU GIA HOTELหรอืเทยีบเท่าระดบั 3 ดาว** 
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วนัที.สอง โฮจมิินห-์ฟานเทียด(มยุเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลาํธาร FAIRYSTREAM � (เชา้/กลางวนั/คํ .า) 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
นาํท่านออกเดนิทางสู่ มยุเน่จงัหวดัฟานเทยีด (PhanThiet) ระยะทางประมาณ 250 ก.ม. (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม.ครึ�ง) 
ระหว่างทางท่านจะไดช้มธรรมชาต ิวถิชีวีติของชาวเวยีดนาม ชาวบา้นจะประกอบอาชพี ทาํไร่ ทาํสวน เป็นวถิชิวีติที�เรยีบงา่ย สิ�ง
ที�ท่านจะไดส้มัผสัคือ การจราจรที�คบัคั �งเตม็ไปดว้ยจกัรยานยนต ์ในเมอืงโฮจมินิหซ์ติี.ที�มมีาที�สุดในโลก ประมาณ 7 ลา้นคนั สิ�ง
แรกที�จะตดิตราตรงึใจและคงอยู่ในโสตประสาทคุณมรูิล้มืคือ "เสยีงแตรรถ" หลงัจากนั.นเมื�อเดนิทางถงึจงัหวดัฟานเทยีด หรอื
เรยีกอีก ชื�อว่า “มยุเน่”บรรยากาศคลา้ย ๆเกาะชา้งในเมอืงไทย 

เที.ยง           �บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั&น นาํท่านชมความงดงามของ ทะเลทรายแดง (Red Sand  Dune)  

สถานที�ท่องเที�ยวที�มชีื�อเสยีงมากและอยู่ใกลช้ายทะเลเมด็ทรายละเอยีด 
 สแีดงละเอยีดราวกบัแป้ง เนินทรายจะเปลี�ยนรูปร่างไปตามแรงลมที�พดั 

ผ่านมา ชมและสมัผสั ความยิ�งใหญ่เมด็ทรายละเอยีดสแีดงของ ทะเลทรายขาว  
(White Sand Dune) หรอืที�เรียกว่าทะเลทรายขาวทะเลทรายที�ใหญ่ที�สุดของเวยีดนาม 
หรอื ซาฮาร่า แห่งเวยีดนามแถมฟรี!!ค่ารถจิcฟเที�ยวชมทะเลทราย พาชม ลาํธารนางฟ้า  
Fairy Stream ลาํธารนํ.าสายเลก็ๆที�ไหลลดัเลาะผ่านโตรกหนา้ผาไปยงัทะเล ดนิใน 
บรเิวณลาํธารที�นํ .าไหลผ่านไปมลีกัษณะเนื.อละเอยีดเป็นดนิสแีดงอมสม้ ตดักบัเมฆขาว  

คํ .า       บรกิารอาหารเยน็ที.หอ้งอาหาร ณ ภตัตาคาร   
นาํท่านเขา้สู่ที�พกั TIEN DAT MUINE รสีอรท์ติดริมทะเล หรอืเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 
 

วนัที.สาม ดาลทั-นํ& าตกDATANLA-พระราชวงัฤดูรอ้น-นั .งกระเชา้ไฟฟ้า-สนุกสนานกบั ROLLER COASTER –วดัต ั cกลมั  
                   สวนดอกไม-้ชอ้ปปิ& งตลาดราตรดีาลทั� (เชา้/กลางวนั/เยน็)          

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
ออกเดนิทางสู่เมอืง ดาลดั ระยะทางประมาณ 180 ก.ม.(ประมาณ 4 ชม.ครึ�ง) ระหว่าง 
ทางท่านจะไดส้มัผสับรรยากาศรอบๆขนุเขา ไปเรื�อยๆ ซึ�งท่านจะเหน็ ไร่แกว้มงักร  
ไร่กาแฟ ซึ�งเสน้ทางที�นาํท่านไปจะผ่านเขาหลายลูกเป็นเสน้ทางที�สะดวกสบาย เมื�อเดนิ 
ทางถงึ ดาลทั ซึ�งเป็นเมอืงที�ถกูกลา่วขานว่าเป็นเมอืงแห่ง “ปารสีตะวนัออก” เมอืงแห่ง 
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ดอกไม ้เมอืงแห่งดอกไมผ้ล ิเมอืงแห่งความรกั “ ท่านจะไดส้มัผสักบับรรยากาศอนั 
หนาวเยน็ เพราะเมอืงนี.อยู่บนเขาสูงถงึ 1500 เมตรจากระดบันํ.าทะเล เลยไดเ้ป็นสถาน 
ที�พกัรอ้นของชาวฝร ั �งเศส ตั.งแต่สมยัอาณานิคมฝรั �งเศสเป็น 100 ปี แลว้ ท่านจะได ้
สมัผสักบัธรรมชาตสิวยงามและชมสถาปตัยกรรมแบบทั.งสมยัเก่าและสมยัใหมล่อ้ม 
รอบดว้ยทวิทศันส์น เป็นหมู่บา้นที�เตม็ไปดว้ยสสีนัสวยงาม หลายหลากสเีหมอืนลูก 
กวาด เป็นเมอืงแห่งโรแมนตคิ เหมาะสาํหรบัคู่รกั หรอืท่านที�ตอ้งการไปพกัในเมอืง 
 ที�สงบ บรรยากาศดีๆ  เมอืงดาลทั อากาศจะหนาวตลอดทั.งปีโดยเฉพาะ ช่วงเดอืนตลุาคม 
– มนีาคม และจะมกีารจดัเทศกาลดอกไม ้ทุกๆเดอืน ธนัวาคมของทกุปี บางเดอืนท่าน 
จะเหน็ดอก ซากุระ ที�เมอืงดาลทันาํท่านเที�ยวชม พระราชวงัฤดูรอ้นบา๋วไดข๋องจกัรพรรดิ 
องคสุ์ดทา้ยของเวยีดนามประทบัของกษตัริยเ์บา๋ไดจ๋กัรพรรดอิงคสุ์ดทา้ยของประเทศ 
เวยีดนามในยามที�พระองคเ์สดจ็แปรพระราชฐานมา ณ เมอืงดาลดั ที�นี�นบัว่าเป็น 
พระราชวงัหลงัสุดทา้ยที�สรา้งขึ.นในสมยัฝร ั �งเศสเรอืงอาํนาจอกีดว้ย!!นาํท่านเดนิทางสู่นํ& าตกDATANLAซึ�งเป็นนํ.าตกที�ขนาดไม่
ใหญ่มาก แต่สวยงาม และสนุกสานกบักจิกรรมสุดพเิศษ!! ทกุท่านจะไดน้ั .งROLLER COASTER ลงไปชมนํ.าตก ท่านจะ
ไดร้บัประสบการณ์แปลกใหม่ที�ไมค่วรพลาด 

เที.ยง           บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นั .งกระเชา้ไฟฟ้า ชมววิทวิทศันเ์มอืงดาลดัจากมมุสูงและนาํท่านไหวพ้ระที�วดัต ัcกลมั (Truc Lam)วดัพทุธในนิกายเซน (ZEN) 
แบบญี�ปุ่น ภายในวดัตกแต่งสวยงามดว้ยสวนดอกไมน้าํท่านเที�ยวชม สวนดอกไมเ้มอืงหนาว 
ดาลดั ต ั.งอยู่ทางทศิใตข้องทะเลสาบชวนฮวางบนถนนฟูดงเตยีนหวุง ดาลดัไดร้บัการขนานนาม 
ว่าเป็นเมอืงแห่งดอกไม ้ที�นี�จะมดีอกไมบ้านสะพรั �งตลอดปี สวนดอกไมเ้มอืงหนาวแห่งนี.สรา้ง 
ขึ.นในปี พ.ศ. 2409 เพื�อใหป้รกึษาดา้นการเกษตรกรทางภาคใต ้ต่อมาไดท้าํการรวมรวบพรรณ 
ไมม้ากมายท ั.งไมด้อก ไมป้ระดบั ไมต้น้ และกลว้ยไมพ้นัธุต่์าง ๆ ซึ�งกลว้ยไมต้ดัดอกจาํนวน 
มากถกูส่งออกจากดาลดั นอกจากดอกไม ้พชืผกัเมอืงหนาวกอ้สามารถปลูกไดด้ไีมแ่พก้นั ทาํใหด้าลดัเป็นแหลง่ผลติพชืผกั
เมอืงหนาวของประเทศ 

คํ .า       บรกิารอาหารเยน็ที.หอ้งอาหาร ณ ภตัตาคาร 
หลงัอาหารนาํท่าน ชอ้ปปิ& งตลาดไนทบ์ารซ่์า ของเมอืงดาลทั ใหท่้านไดเ้ลอืกซื.อสนิคา้นานาชนิด อาท ิดอกไม,้ เสื.อกนัหนาว,
ผลไมฤ้ดูหนาวท ั.งสดและแหง้, ผกันานาชนิด, ขนมพื.นเมอืง, กาแฟและชา เป็นตน้ 
สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ที�พกั VIETSOVPETRO HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
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วนัที.สี. ดาลทั-โฮจมิินห-์จตัรุสัโฮจมิินห-์อนุสาวรยีป์ระธานาธิบดโีฮจมิินห-์โบสถน์อรธ์เธอดมั-ชอ้ปปิ& งตลาดเบนถนั–กรุงเทพฯ 
                   � (เชา้/กลางวนั/-)          

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
นาํท่านออกเดนิทางกลบัสู่นครโฮจมิินห ์โดยรถโคช้ปรบัอากาศจากดาลทัสูน่ครโฮจมิินท ์

เที.ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นาํท่านชมจตัรุสัโฮจมิินหแ์ละอนุสาวรยีป์ระธานาธิบดีโฮจมิินหโ์บสถน์อรธ์เธอดมั 
อายุกว่า100 ปีก่อสรา้งแบบNEO-ROMAN นบัเป็นสถาปตัยกรรมที�สมบูรณแ์บบที�สุด 
แห่งหนึ�งของโฮจมินิหซ์ติี.ชมความงดงามของสถาปตัยกรรมตะวนัตกปจัจบุนัใชเ้ป็นหอ 
สวดมนตส์าํหรบัผูท้ี�เป็นครสิตศ์าสนิกชนเชญิท่านถ่ายภาพไวเ้ป็นที�ระลกึนาํท่านชม 
ที.ทาํการไปรษณียก์ลางที�มลีกัษณะสถาปตัยกรรมแบบโคโลเนียลหลงัจากนั.นนาํท่าน 
ชอ้ปปิ. งที� ตลาดเบนถนัตลาดสนิคา้พื.นเมอืงเช่น รองเทา้ ครสิตลั กระเป๋า ของที�ระลกึ 
 สิ�งของเครื�องใชต่้าง ๆ มากมาย สมควรเวลาเดนิสู่ สนามบนิ Tan Son Nhat 

21.35 น.  ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชีย เที.ยวบนิที.  FD 659 

(บรกิารอาหารรอ้นและเครื.องดื.มบนเครื.อง) 
23.10 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจมรูิล้มื 

........................................................................................ 

 

 อตัราค่าบรกิารและเงื.อนไขรายการท่องเที.ยว 

ตารางวนัเดินทางราคาทวัรเ์วยีดนาม โฮจมิินห ์มุ่ยเน่ดาลทั 4 วนั 3 คนื บนิ FD 
เริ.มเดินทาง กลบัจากเดินทาง จาํนวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กมีเตยีง พกัเดี.ยว 

5 ม.ค.61 8 ม.ค.61 25 11,900 11,900 10,900 3,500 

12 ม.ค.61 15 ม.ค.61 25 11,900 11,900 10,900 3,500 

19 ม.ค.61 22 ม.ค.61 25 11,900 11,900 10,900 3,500 

26 ม.ค.61 29 ม.ค.61 25 11,900 11,900 10,900 3,500 

2 ก.พ.61 5 ก.พ.61 25 11,900 11,900 10,900 3,500 

9 ก.พ.61 12 ก.พ.61 25 11,900 11,900 10,900 3,500 

16 ก.พ.61 19 ก.พ.61 25 12,900 12,900 11,900 3,500 

23 ก.พ.61 26 ก.พ.61 25 12,900 12,900 11,900 3,500 

1 มี.ค.61 4 มี.ค.61 25 12,900 12,900 11,900 3,500 
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9 มี.ค.61 12 มี.ค.61 25 11,900 11,900 10,900 3,500 

16 มี.ค.61 19 มี.ค.61 25 11,900 11,900 10,900 3,500 

23 มี.ค.61 26 มี.ค.61 25 11,900 11,900 10,900 3,500 

30 มี.ค.61 2 เม.ย.61 25 11,900 11,900 10,900 3,500 

6 เม.ย.61 9 เม.ย.61 25 12,900 12,900 11,900 3,500 

13 เม.ย.61 16 เม.ย.61 25 13,900 13,900 12,900 3,500 

14 เม.ย.61 17 เม.ย.61 25 13,900 13,900 12,900 3,500 

20 เม.ย.61 23 เม.ย.61 25 11,900 11,900 10,900 3,500 

27 เม.ย.61 30 เม.ย.61 25 11,900 11,900 10,900 3,500 

28 เม.ย.61 1 พ.ค.61 25 11,900 11,900 10,900 3,500 

4 พ.ค.61 7 พ.ค.61 25 11,900 11,900 10,900 3,500 

11 พ.ค.61 14 พ.ค.61 25 11,900 11,900 10,900 3,500 

18 พ.ค.61 21 พ.ค.61 25 11,900 11,900 10,900 3,500 

25 พ.ค.61 28 พ.ค.61 25 11,900 11,900 10,900 3,500 

 
อตัราค่าบรกิารรวม 
- ตั Lวเครื.องบนิชั&นทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี.ยนแปลงตั Lว 
- ที.พกัโรงแรมตามรายการ 3 คนื (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ.มเงนิพกัหอ้งเดี.ยว) 
- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัมื&อหรอืเปลี.ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
- ค่าเขา้ชมสถานที.ตามรายการระบุ 
- ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที.ท่องเที.ยวตามรายการระบุ 
- ค่าไกดท์อ้งถิ.นและหวัหนา้ทวัรนํ์าเที.ยวตามรายการ 
- ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงื.อนไขตามกรมธรรม)์  
- ภาษีนํ& ามนัและภาษีต ั Lวทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ.มหากสายการบนิปรบัขึ&นกอ่นวนัเดินทาง) 
- ค่าระวางนํ& าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 
อตัราค่าบรกิารไม่รวม 
- ภาษีหกั ณ ที.จา่ย 3%และภาษีมลูค่าเพิ.ม 7% 

- ค่าทาํหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 
- ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื.องดื.มที.ส ั .งเพิ.มพเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรดีที.ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
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- ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ใหอ้อก
และเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที.ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที.กรมแรงงานทั&งที.เมืองไทยและต่างประเทศซึ.งอยู่นอกเหนือความควบคุมของ
บรษิทัฯ 

- ค่าทิปไกดท์อ้งถิ.น,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 600บาท/ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 
- ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนินํ& าใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิ.นและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

เงื.อนไขการสาํรองที.นั .ง 
    1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 5,000 บาทสว่นที.เหลอืชําระทนัทกีอ่นการเดินทางไม่นอ้ยกว่า15 วนั มิฉะนั&นถอื 
       ว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาชําระกอ่นเดินทาง 21 วนั) 

    2.กรณียกเลกิ 2.1 ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้ ั&งหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, 
       วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิtการคนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงื.อนไขใดๆทั&งสิ&น 

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

    3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ.งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะทาํการเลื.อนการเดินทางของท่านไปยงั 
       คณะต่อไปแต่ทั&งนี& ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยที.ไม่สามารถยกเลกิหรอืเลื.อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนักอ่น   
        ล่วงหนา้เพยีง 7 วนัทาํการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิtในการคนืเงนิทกุกรณี 

    4. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิtในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทั&งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลทําใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจาํนวนที.บรษิทัฯกาํหนด 
       ไว(้15 ท่านขึ&นไป)เนื.องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอื.นที.เดินทางในคณะเดียวกนั บรษิทัตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆ 
       ที.เกดิจากการยกเลกิของท่าน 
     5. คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 10 ท่านขึ&นไปจงึออกเดินทางในกรณีที.มีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านไม่มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไปดว้ยโดยทาง 
        บรษิทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 7 วนักอ่นการเดินทาง 
     6.กรณีที.ท่านตอ้งออกตั Lวภายใน เช่น (ต ั Lวเครื.องบนิ,ต ั Lวรถทวัร,์ต ั Lวรถไฟ) กรุณาสอบถามที.เจา้หนา้ที.ทกุคร ั&ง 
       กอ่นทาํการออกตั Lว เนื.องจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี.ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 
รายละเอยีดเพิ.มเติม 

- บรษิทัฯมีสทิธิtในการเปลี.ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที.เกดิเหตสุุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
- เที.ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที.ยว สามารถเปลี.ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

- หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื.อท่องเที.ยวเท่านั&น (หนังสอื 
เดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั&งสิ&น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีท่านถกูปฎเิส
ธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที.ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที.กรมแรงงานทั&งจากไทยและต่างประเทศซึ.งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ
บรษิทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัิทางธรรมชาต(ิซึ.งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื.อนไขนี& ในกรณีที.เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ.งอาจจะปรบัเปลี.ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม) 
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- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั&งสิ&น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ.งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการท่องเที.ยว
(ซึ.งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื.อนไขนี& ในกรณีที.เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ.งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 
- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั&งสิ&น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที.ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื&อ,เพราะค่าใชจ้า่ย
ทกุอย่างทางบรษิทัฯไดชํ้าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด 
- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั&งสิ&น หากเกดิสิ.งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุี.เกดิจากความประมาทของนักท่องเที.ยวเอง
หรอืในกรณีที.กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืชํารุดจากสายการบนิ 

- กรณีที.การตรวจคนเขา้เมืองทั&งที.กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที.ระบไุวใ้นรายการเดินทาง บรษิทัฯขอ
สงวนสทิธิtที.จะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทั&งสิ&น 
- ต ั Lวเครื.องบนิเป็นตั Lวราคาพเิศษ กรณีที.ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลื.อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลี.ยนชื.อได ้
- เมื.อท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าท ั&งหมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัใน
เงื.อนไขขอ้ตกลงต่างๆที.ไดร้ะบไุวข้า้งตน้นี& แลว้ท ั&งหมด 
- กรุป๊ที.เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที.ตอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึเที.ยวบนิพเิศษ เช่น 
Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงนิมดัจาํหรือค่าทวัรท์ ั&งหมด 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงื.อนไขการเดินทางอย่างถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพื.อประโยชน์ของท่านเอง** 

 

 

 
 
 


