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บนิไปกบั Nok Air   

              

 

 
 

วนัแรก    ดอนเมือง - โฮจิมนิห์ซิตี-้ Sand dune - Fairly stream - ทะเลทรายมุยเน่– ฟานเทยีต (-/L/D) 

เวยีดนามใต้ + โฮจิมนิห์ + มยุเน่ + ดาลัด 

พเิศษ.!!! ทานอาหาร....บุฟเฟ่ต์นานาชาติ  ชิมไวน์ดาลคั 



04.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสาร ช้ัน2 เคาน์เตอร์เช็คอนิสายการบนินกแอร์  โดยมีเจา้หนา้ท่ีของ

บริษทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่าน 

07.35 น. ออกเดินทางสู่โฮจิมนิห์โดย เทีย่วบินที ่DD3210หรือ สายการบิน แอร์เอเชีย  เทีย่วบินทีF่D65007.45-09.15) 

09.05น.เดินทางถึง  Tan Son Nhat International Airport หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยและศุลกากรแลว้ นาํ

ท่านเดินทางสู่ตวั เมอืงโฮจิมนิห์  เป็นเมืองท่ีเรียกไดว้า่ “มหานครแห่งแสงสี ” และ้ นาํคณะเราไปต่อสู่ เมืองมุย

เน่เมืองชายหาดริมทะเล (ระยะทางประมาณ 200 กม.ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 4- 5 ชม.)   

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร Tam Chauท่ีเมือง Dong Nai

หลงัจากนั้นนาํคณะท่าน ออกเดินทางไปยงั เมอืงฟานเทยีต ฟานเทยีต  เป็น

เมืองชายทะเลตากอากาศและแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความสวยงามและมีช่ือเสียง

ทางภาคใตข้องเวยีดนาม ระหวา่งการเดินทางผา่นชมธรรมชาติและวถีิชีวติ

ความเป็นอยูข่องชาวเวยีดนามถึง ฟานเทยีต นําท่านสัมผสัอากาศบริสุทธ์ิณ

ท่าเรือมุยเน่ท่ีอบอวนไปดว้ยบรรยากาศแบบชาวประมงเวยีดนามแท้ๆ ซ่ึงกลบั

เขา้ฝ่ังหลงัออกหาปลาในยามคํ่าคืนจากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายแดง ท่ี

เกิดจากการรวมตวักนัของทรายสีชมพแูดงจนเป็นลานทรายกวา้งท่ีมีช่ือเสียง

ของเมืองมุยเน่แลว้นาํท่านชม “แกรนด์แคนย่อนแห่งเวยีดนาม ”ลาํธาร FAIRY STREAMท่ีเกิดจากการกดัเซาะ

ของนํ้าและลมเป็นลาํธารลึกกวา่  20 เมตรเปิดใหเ้ห็นชั้นของดินและทรายหลากสีซ่ึงทั้งหมดลว้นเกิดข้ึนเองตาม

ธรรมชาติสมควรแก่เวลานาํท่านสู่ทะเลทรายขาวกองเนินภูเขาทรายสีขาวกระจ่างตากวา้งใหญ่สุดสายตามองไป

ทางไหนจะเห็นเพียงผนืทรายและทอ้งฟ้าเท่านั้นไม่ไกลกนัมีแหล่งนํ้าจืด  (โอเอซิส) สาํหรับใหน้กัท่องเท่ียวใช้

พกัผอ่นถ่ายรูปและชมววิท่ีท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบั กจิกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเช่ารถจ๊ีปหรือรถ  ATV 

ตะลุยเนินทรายหรือสนุกสนานกบัการเล่นแซนด์ดูนลืน่ไถลจากจากเนินทรายสูงกว่า  40 เมตร(ค่าใช้จ่ายในการ

กจิกรรมต่างๆไม่รวมในค่าบริการทวัร์) 

เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร Vietnam home Restaurantหลงัจากนั้นนาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั NOVELA 

RESORT เชิญท่านพกัผอ่นหรือท่องราตรีตามอธัยาศยั 

 

วนัทีส่อง   ฟานเทยีต  -นํา้ตกดาทนัลา -กระเช้าไฟฟ้า - วดัติ๊กลาม – พระราชวงัฤดูร้อน– วดั Van Hanh-  

ตลาดไนท์บาร์ซ่า  (B/L/D) 

เชา้ บริการอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรมหลงัอาหารนาํท่านเดินทางไปยงั เมือง ดาลดั  อยูใ่นจงัหวดัลาม

ดงดาลดัเป็นอีกหน่ึงเมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงอนัและโรแมนติคท่ีสุดและของเวยีดนาม

เน่ืองจากตั้งอยูบ่นท่ีสูงจากระดบันํ้าทะเลประมาณ 1,500 เมตร ทาํใหอ้ากาศเยน็สบาย

ตลอดทั้งปีแมก้ระทั้งในฤดูร้อน  อุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 15-25 องศาเซสเซียส แวดลอ้ม

ดว้ยขนุเขา ไร่กาแฟ และสวนดอกไม ้อาคารบา้นเรือนต่างๆปลูกสร้างรูปแบบ

สถาปัตยกรรมฝร่ังเศส เน่ืองจากในสมยัอาณานิคม  Alexdra Yersin  ไดค้น้พบเมืองดาลดั 

และเห็นวา่บรรยากาศค่อนขา้งดี ทางฝร่ังเศสจึงไดเ้ขา้มาพฒันาและสร้างเมืองดาลดั 

เพื่อใหเ้ป็นเมืองตากอากาศสาํหรับชาวฝร่ังเศส ถึงดาลทันาํท่าน น่ังรถราง  (Roller 

Coaster) ผา่นผนืป่าอนัร่มร่ืนเขียวชอุ่มลงสู่หุบเขาเบ้ืองล่างเพื่อชมและสัมผสักบัความ



สวยงามของนํา้ตกดาทนัลา  (ThacDatanla) นํ้าตกขนาดไม่ใหญ่มากแต่มีช่ือเสียงอีกหน่ึง

ในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมของดาลดัท่ีไม่ควรพลาด!! 

เท่ียง            บริการอาหารณ ภตัตาคาร หลงัอาหารสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้า เคเบิลคาร์ กระเช้าไฟฟ้า

แห่งนีเ้ป็นกระเช้าไฟฟ้าทีท่นัสมยัทีสุ่ดของประเทศเวยีดนาม   และมีความปลอดภยัสูง

ท่ีสุดท่านจะได ้ชมววิ ของเมืองดาลดั ท่ีมองเห็นได ้ทั้งเมือง ท่ีตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขาอนั

สวยงาม  จากนั้นนาํท่าน ชม วดัติ๊กกลาม  เป็นวดัท่ีสร้างอยูบ่นเนินเขาเหนือ ทะเลสาบเต

วยีนลาม แวดลอ้มไปดว้ยใบไมด้อกไม ้นานาพนัธ์ุ กบัทิวสนท่ียนืตน้ตระหง่านปกคลุม

ทุกหุบเขาจากนั้นนาํท่าน ชม พระราชวงัฤดูร้อน พระราชวงัตากอากาศของกษตัริยเ์บ๋าได๋จกัรพรรด์ิองคสุ์ดทา้ย

ของเวยีดนาม ซ่ึงสถานท่ีแห่งน้ีเป็นพระราชวงัสุดทา้ย ท่ีสร้างข้ึนในสมยัเรืองอาํนาจของฝร่ังเศส ก่อนท่ีจะเกิด

สงครามเวยีดนาม แลว้ทาํใหจ้กัรพรรด์ิบ๋าวไดต้อ้งล้ีภยัไปอยูฝ่ร่ังเศส แลว้ไม่ไดก้ลบัมาเหยยีบผนืแผน่ดินบา้น

เกิดอีกเลย ต่อไปจะนาํท่านเดินทางชม “หุบเขาแห่งรัก”(LoveValley)ท่ีแวดลอ้มไปดว้ยตน้ไมแ้ละดอกไมน้านา

พนัธ์ุ สัมผสับรรยากาศสุดแสนโรแมนติคของหุบเขาท่ีมีความงดงามและเป็นท่ียอดนิยมของคู่รักท่ีนิยมมาถ่ายรูป

คู่เก็บไวเ้ป็นภาพแห่งความทรงจาํท่านยงัไดเ้พลิดเพลินกบัสวนผกัและผลไมอี้กนานาชนิด ถ้ายงัมีเวลาจะทาํท่าน

ไปทาํบุณทวีดั Van Hanh )  

 เยน็             บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารHuong Rung Restaurant... พร้อมเสริฟไวน์ดาลดั...จากนัน่นาํท่านเดินทางสู่

ยา่น  ช้อปป้ิงตลาดไนท์บาร์ซ่า ของเมืองดาลดัใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ นานาชนิด ตามอธัยาศยั 

  ท่ีพกั Da LatPalaza Hotel เชิญท่านพกัผอ่นอธัยาศยั 

วนัทีส่าม ดาลดั – สวนดอกไม้เมืองหนาว- ท่องราตรี โฮจิมินห์(B/L/D) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม      

หลงัอาหาร นาํท่านเดินทาง ชม สวนดอกไม้เมืองหนาว  ของเมืองดาลทัสัมผสัดอกไมเ้มืองหนาวท่ีอวดโฉม 

รูปทรงและสีสันแปลกตา ซ่ึงเป็นสายพนัธ์ มาจากยโุรปสัมผสักบับรรยากาศท่ีแสนโรแมนติก จากนั้นนาํท่าน

เดินทางไปสู่ นคร โฮ่จิมนิห์ 

เท่ียง              รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร ระหวา่งทางหลงัจากนั้นนาํท่าน เดินทางไปสู่เมืองโฮจิมินห์ถึงเมือง

โฮจิมินห์ 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารบนเรือ ล่องไปตามแม่นํา้ไซ่ง่อน ชมบรรยากาศสอง

ฟากฝ่ังยามคํ่าคืนของเมืองโฮจิมินห์ซิต้ี  หรือจะเลือกสนุกสนานกบัวงดนตรี

พื้นเมืองท่ีบรรเลงเพลงอยา่ง สนุกสนาน จากนั้นนาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั   เ ชิญท่าน

พกัผอ่นหรือท่อง ราตรีตามอธัยาศยั 

 

 

วนัทีส่ี่   นครโฮจิมินห์  -ทาํเนียบอสิรภาพ -เจดย์ีหวงิเงียม-วดัเทยีนหาว- โบสถ์นอร์เทรอดาม - ไปรษณย์ีกลาง - พพิธิภณัฑ์
สงคราม – ตลาดเบนถงั –ดอนเมือง(B/L/-)  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมหลงัอาหารนาํท่านเดินทางท่าน ชม

ทาํเนียบอสิรภาพ เคยเป็นทาํเนียบของอดีตประธานาธิบดีเวยีดนามใต ้และทาํเนียบของ

ผูว้า่การฝร่ังเศสท่ีเรียกวา่ทาํเนียบโนโรโดม ถูกระเบิดทาํลายใน พ.ศ. 2506 แลว้ไดมี้การ

สร้างอาคารข้ึนใหม่ใหช่ื้อวา่ ทาํเนียบอิสรภาพ ออกแบบโดยโงเวยีดทู ทุกวนัน้ีเปิดเป็น



พิพิธภณัฑใ์หเ้ขา้ชมได ้ชั้นล่างเป็นหอ้งจดัเล้ียง หอ้งโถงใหญ่ท่ีรัฐบาลเวยีดนามใตป้ระกาศยอมแพ ้ชั้นสองเป็น

หอ้งรับรองของประธานาธิบดีตรันวนัเฮือง หอ้งพกัของประธานนาธิบดีเหงียนวนัเทียว หอ้งอาหาร หอ้งสวด

มนตค์าทอลิก ชั้นสามเป็นหอ้งรับรองของภริยาประธานาธิบดี ชั้นส่ีเป็นหอ้งฉายภาพยนตส่์วนตวัและลานจอด

เฮลิคอบเตอร์ซ่ึงมองลงไปขา้งล่างจะเห็นทิวทศัน์งดงามของถนนเลหยว่นไดช้ดัเจน   จากนั้น ชม เจดย์ีหวงิเงียม 

เจดยีเก่าแก่และคู่บา้นคู่เมืองของชาวเวยีดนาม เดินทางผา่น ย่านไชน่าทาวน์ ชมชีวติความเป็นอยู่ ของชาวจีนใน

เวยีดนาม ชมวดัเทยีนหาว  วดัจีนในเขตไชน่าทาวน์ท่ีสร้างอุทิศใหก้บัแม่พระผูค้รองชาวเรือหรือเทพีเทียนหาว 

โดยชาวพุทธกวางตุงใ้นช่วงปลายศตวรรษท่ี 18 ชาวเวยีดนามเช่ือวา่เทพองคค์นมีกอ้นเมฆเป็นพาหนะเพือ่ช่วย

คุม้ครองผูค้นใหร้อดพน้จากอนัตรายจากมหาสมุทรทั้งปวง 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร.... แบบบุฟเฟ่ต์ นานาชาต.ิ..... 

บ่าย นําท่านโบสถ์นอร์ทเทรอดามโบสถห์ลงัคาสูงท่ีสร้างในสมยัท่ีเวยีดนามยงัอยูใ่นอาณานิคมของ ฝร่ังเศส โดย

สร้างเพื่อให ้เป็นโบสถป์ระจาํเมืองไซ่ง่อนและไดส้ร้างตามตน้แบบของประเทศฝร่ังเศสนาํท่าน ชม ไปรษณย์ี

กลาง ซ่ึงถูกสร้างข้ึนอยา่งวจิิตรตระการตา ชมอนุสาวรีย์ ท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์  ตั้งอยูด่า้นหนา้ศาลากลาง

ก่อสร้างดว้ยสถาปัตยากรรมแบบฝร่ังเศส  จากนั้น นํา ท่านชม พพิธิภัณธ์ุสงครามชมเร่ืองราวประวตัิศาสตร์และ 

เคร่ืองมือ อาวุธ ปืน ระเบิด  ต่างๆ จากนั้น อิสระท่านชอ้ปป้ิง ตลาดเบนถนั ตามอธัยาศยัหลงัจากนั้นนาํคณะท่าน

ออกเดินทางไปทีTan Son Nhat International Airport เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ- ตรวจเช็คเอกสารและ

สัมภาระ  

20.45 น.  เดินทางสู่ กรุงเทพฯโดย สายการบินนกแอร์เทีย่วบินทิ่DD3219 

  (หรือ  สายการบิน แอร์เอเชีย  เทีย่วบินที ่ FD659  21.35-23.10) 

22.15 น.  ถึงสนามบินดอนเมือง  โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

--------------------------- ขอบคุณทุกท่านท่ีใชบ้ริการ ---------------------------  

กาํหนดการเดนิทาง ราคาทา่นละ(ไมม่รีาคาเด็ก) พกัเดีย่ว 

5– 8 พฤศจกิายน 2558 9,999.- 4,000.- 
6– 9 พฤศจกิายน 2558 9,999.- 4,000.- 

13– 16 พฤศจกิายน 2558 9,999.- 4,000.- 

 
 
 
 
 
 
 

 

อตัรานีร้วม 
1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิชัน้นักทอ่งเทีย่ว ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ 

(ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวนัจํานวนคนและมคีา่ใชจ้า่ยทีท่างสายการบนิกําหนด) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ํานาญเสน้ทาง 
4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  
5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 



6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง(วงเงนิประกนัอบุตัเิหตสุงูสดุ ทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บาทและ 
8. วงเงนิประกนัสขุภาพสงูสดุ ทา่นละไมเ่กนิ 1,500,000) 

อตัรานีไ้มร่วม 
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 
2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอาทเิชน่คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ ,คา่โทรศัพท,์คา่ซกัรดี,คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, 
คา่น้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 15 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิ้น,คา่รักษาพยาบาล 
กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว,คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทางเป็นตน้ 
3. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหักณทีจ่า่ย 3% 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
5. คา่ธรรมเนยีมนํา้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 
6. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และพนกังานขบัรถตลอดรายการเดนิทาง 
7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ มคัคเุทศก ์) 

 

เง ือ่นไขการจอง 
วางเงนิมดัจําทา่นละ 5,000บาท โดยโอนเขา้บญัช ี

 
ทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เทา่น ัน้ 

หมายเหต ุ
 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้  14 วันในกรณีทีไ่มส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย  15 ทา่นในกรณีนี้

บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดหรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ีเ้มือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละ

จะไมรั่บผดิชอบใดๆในกรณีทีส่ญูหายสญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุตัเิหตุ

สดุวสิยับางประการเชน่การนัดหยดุงาน,ภยัธรรมชาต,ิการจลาจลตา่งๆเป็นตน้ 

เงือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่ 
 กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมดัจํา  10,000 บาทพรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่

ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแลว้ 

 การชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเกบ็กอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ย

กอ่นกําหนดเนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตัว๋เครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการ

เดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

  หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที่

เกดิขึ้น 

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น ัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจาํตวั  

หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่4-5 ช ัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งให้

การดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวาม

จําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ ัง้หมด 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีน่ั่งพรอ้มชําระเงนิมดัจําคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มดัจําตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตั๋วเครือ่งบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็ 



      คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ 

กําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่  

สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น้ําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกายและ

อํานาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป  คนืเงนิทัง้หมด 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วนัขึน้ไป  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุ 

หรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจําทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ 

หรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight  

           จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจํา หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

4. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตาม

จํานวนทีบ่รษิทัฯกําหนดไว้  (15ทา่นขึน้ไป )

5. 

เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะ

เดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

กรณีเจ็บป่วย

6. 

จนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะทําการเลือ่นการเดนิทาง

ของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตัว๋และ

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บในกรณทีีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้ -ออกเมอืงได้ เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ  ก็ตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

ทางบรษัิทฯ  เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา  และการเดนิทางทีม่คีวามชํานาญ  โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก  อาหาร ยานพาหนะ  และสถานทีท่อ่งเทีย่ว

พรอ้มทัง้การสัมมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย  และเกดิประโยชนส์งูสดุในการเดนิทาง  ทัง้นีท้างบรษัิทฯ  ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบัุตเิหตหุรอื

ความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก  ยานพาหนะ ,  อันเนือ่งจากอบัุตเิหตรุวมถงึภัยธรรมชาติ , โจรกรรม , วนิาศกรรม , อัคคภีัย, การผละงาน , การ

จลาจล, สงครามการเมอืง , การผันผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ , การนัดหยดุงาน , ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ , สายการเดนิเรอื , 

รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทตู  รวมถงึผูม้อํีานาจทําการ

แทนประจําประเทศไทย  (โดยไมจํ่าตอ้งแสดงเหตผุล  เนือ่งจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทตู ) ซึง่อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ  หมายรวมถงึใน

ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน  หรอื ตา่งประเทศ  แตท่างบรษัิทฯ  มคีวามคุม้ครอง  และประกนัอบัุตเิหตุ  ตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ  ทีรั่บประกนัใน

กรณีทีผู่ร้ว่มเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย  และ /หรอื  ตา่งประเทศ  มใิหเ้ดนิทางออก  หรอื  เขา้ประเทศ  

เนือ่งมาจากความประพฤติ  พฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง  ไมป่ฏบัิตติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่

การเดนิทาง  รวมถงึมสีิง่ผดิกฎหมาย  บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ  รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง  อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจําเป็น  หรอื

เพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระสําหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ท ัง้นีก้ารขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษิทั จะยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชนต์ลอดจน

ความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นสําคญั 


	เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
	Uข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง

