
 

 

 

 

  



 

\โปรแกรม 3 วนั 2คนื :เดินทางโดยสายการบนินกแอร.์ 

วนัแรก กรุงเทพฯ-โฮจมิินหซิ์ตี้–ฟานเทยีด(มยุเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง ( - /กลางวนั/เยน็) 

05.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 3 เคาทเ์ตอรส์ายการบนินกแอร ์ ประตู 6 

Nok Air (DD)ป้ายตอ้นรบัทีส่นามบนิ “เวยีดนามจิ๊บจิ๊บ”โดยมเีจา้หนา้ทีอ่  านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน 

07.35 น. ออกเดินทางสู่นครโฮจมินิห ์ โดยเทีย่วบนิ DD 3210 

09.05 น. เดินทางถงึ สนามบนิ Tan Son Nhatนครโฮจมินิห ์ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รียบรอ้ยแลว้ 

(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่วยีดนาม เทา่กบัประเทศไทย) น าท่านเดินทางดว้ยรถโคช้ปรบัอากาศจากน ัน้พาทกุท่านเดินทางสู่ 

เมอืงมุ่ยเน่โดยรถโคช้ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ช ัว่โมง 

เทีย่ง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชมความงดงามของ ทะเลทรายแดง (Red Sand  Dune) สถานทีท่่องเทีย่วทีม่ ี

ชือ่เสยีงมากและอยู่ใกลช้ายทะเลเมด็ทรายละเอยีดสแีดงละเอยีดราวกบัแป้ง เนินทราย

จะเปลีย่นรูปร่างไปตามแรงลมทีพ่ดัผ่านมา ชมและสมัผสั ความยิ่งใหญ่เมด็ทราย

ละเอยีดสแีดงของ ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) หรือทีเ่รียกว่าทะเลทรายขาว

ทะเลทรายทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเวยีดนามหรือ ซาฮาร่า แห่งเวยีดนามแถมฟรี คา่รถจิ๊บ

เทีย่วชมทะเลทราย พาชม ล าธารนางฟ้า Fairy Stream ล  าธารน า้สายเลก็ๆทีไ่หล

ลดัเลาะผ่านโตรกหนา้ผาไปยงัทะเล ดินในบริเวณล  าธารทีน่  า้ไหลผ่านไปมลีกัณณะ

เนื้อละเอยีดเป็นดินสแีดงอมสม้ ตดักบัเมฆขาว 

ค า่ บริการอาหารเยน็ทีห่อ้งอาหารณภตัตาคาร 

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั NOVELA MUINE/EMERALD RESORT /รีสอรท์ตดิริมทะเลหรือเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สอง มุยเน่ - โฮจมินิห–์พพิธิภณัฑส์งคราม - ลอ่งเรือชมทศันียภาพแม่น ้าไซงอ่นพรอ้มชมโชว ์ (เชา้/กลางวนั/ค า่) 

07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

เวยีดนาม ชาวบา้นจะประกอบอาชพี ท าไร่ ท าสวน เป็นวถิชิวีติทีเ่รียบง่าย สิง่ทีท่่านจะไดส้มัผสัคือ การจราจรทีค่บัค ัง่เตม็  

ไปดว้ยจกัรยานยนต ์ในเมอืงโฮจมินิหซ์ติี้ทีม่มีาทีสุ่ดในโลก ประมาณ 7 ลา้นคนั สิง่แรกทีจ่ะตดิตราตรึงใจและคงอยู่ใน

โสตประสาทคุณมรูิล้มืคือ "เสยีงแตรรถ"  

เทีย่ง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

จากนั้น   พาทกุท่านเทีย่วชมพิพิธภณัฑส์งครามซึง่เป็นพพิธิภณัฑส์งครามซึง่จดัแสดง

เครื่องมอืการรบและภาพถ่ายการปกป้องประเทศการเสยีสละเลอืดเนื้อของ 

ชาวเวยีดนาม 

ค า่ บริการอาหารเยน็พิเศษ รบัประทานอาหารค า่พรอ้มชมโชวบ์นเรือลอ่งเรือ

ชมความงามของแมน่ ้ าไซงอ่นแม่น า้สายหลกัของนครโฮจมินิหพ์รอ้มขบักลอ่ม

ดว้ยเสยีงเพลงจากนกัรอ้งชาวพื้นเมอืงชมโชวก์ารแสดงจากสาวเวยีดนาม ใหผ้่อนคลายสบายอารมณ์ โดยโชวต่์างๆจะ

ผลดัเปลีย่นกนัไปในแต่ละวนั เป็นภตัตาคารลอยน า้ ทีอ่ยู่บนเรือขนาดใหญ่ 2-3 ช ัน้ ใชเ้วลาลอ่งตามล  าแม่น า้ไซ่ง่อนชม

ทศันียภาพสองฝัง่ทีส่วยงามยามค า่คืน ประมาณ 1 ช ัว่โมง 

เขา้สูท่ีพ่กั**โรงแรมHOANG PHU GIA HOTELหรือเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว** 

วนัที่สาม โฮจมินิห ์-โบสถน์อรท์เธอรด์าม–กรมไปรษณียก์ลาง-ไชน่าทาวน–์วดัเทยีนหาว–มื้อกลางวนัแบบบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิ

ณPALACESAIGON–อนุสาวรียล์งุโฮ-ตลาดเบนถนั – กรุงเทพ  (เชา้/กลางวนั/-) 

07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

เขา้สู่ตวัเมอืงนครโฮจมินิหน์ าท่านชม นครโฮจมินิหเ์ทีย่วชม กรมไปรษณียก์ลางก่อ 

สรา้งขึ้นเมือ่ ปี พ.ศ. 2439เสร็จในปี พ.ศ. 2444 มกีารออกแบบและก่อสรา้งในสไตล ์ 

ฝร ัง่เศสและไดร้บัการออกแบบตกแต่งอย่างงดงามดว้ยกระจกส ีเป็นไปรณณียท์ีใ่หญ่ 

ทีสุ่ดในเวยีดนาม มคีวามโอโ่ถงและอ่อนชอ้ยทว่าม ัน่คง จนท าใหน้กัออกแบบมากมาย 

ตอ้งมาศึกณาเรียนรูเ้กี่ยวกบัการออกแบบตกแต่งอาคารแห่งนี้  ภายในตวัอาคารมกีารระดบัภาพแผนทีท่างทะเลโบราณ และ 

ภาพของอดีตผูน้  าประเทศโฮจิมนิห ์มีการบริการท ัง้การส่งจดหมาย แสตมป์เพือ่ การสะสม โปสการด์ โทรศพัทร์ะหว่าง

ประเทศในอตัราค่าบริการมาตรฐาน  ชม โบสถน์อรท์เธอดามไดจ้  าลองมาจากโบสถน์อเธอร์ดามในฝร ัง่เศสมาสรา้งไวท้ี่นี่ 

หรือเรียกอกีอย่างว่า “โบสถพ์ระแม่มารี” บริเวณกลางเมอืง บนถนน Han Thuyenไดร้บัการก่อสรา้งต ัง้แต่ปี พ.ศ. 2420 

ใชร้ะยะเวลาการสรา้ง 6 ปี โบสถน์ี้ ไม่มีการประดบัดว้ยกระจกสีเหมอืนโบสถค์ริสตท์ี่อื่น เพราะไดร้บัความเสียหายจาก

สงครามโลกคร ัง้ที ่2 ส าหรบัโบสถแ์ห่งนี้ ไดร้บัการยกย่องว่ามคีวามงดงามมากทีสุ่ดแห่งหนึ่งในเวยีดนาม โดยในแต่ละวนัมี

นกัท่องเที่ยวมาเยือนมากมาย ลกัณณะของตวัโบสถเ์ป็นรูปแบบของสมยัอาณานิคม มีหอคอยคู่สีเ่หลีย่มอยู่ดา้นบนสูง 40 

เมตร เป็นเอกลกัณณ์ที่งดงามของโบสถแ์ห่งนี้  ดา้นหนา้โบสถม์ีรูปปั้นขนาดใหญ่สีขาวเด่นเป็นสง่าของพระแม่มารี 

นกัท่องเที่ยวนิยมเขา้มาชมก ันมาก เพราะเป็นเสมือนสญัลกัณณ์ร่วม อนัหมายถึงการเขา้มาของตะวนัตก และ เป็น

สญัลกัณณ์ทีส่  าคญัอย่างหนึ่งของโฮจมินิหพ์าทกุท่านชมวถิชีีวติยา่นไชน่าทาวน์น าท่านเทีย่วชม วดัเทยีนหาววดัจนีใน 



 

เขตไชน่าทาวนท์ีส่รา้งอทุศิใหก้บัแม่พระผูคุ้ม้ครองชาวเรือหรือเทพเีทยีนหาว โดยชาวเวยีดนามเชือ่ว่าเทพอีงคช่์วยคุม้ครอง

ผูค้นใหร้อดพน้จากอนัตรายจากมหาสมทุร 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนัพิเศษ !!! แบบบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิณPALACE SAIGON 

น าท่านชม โรงละครโฮจมิินหอ์นุสาวรยีล์งุโฮและอดตีท าเนียบประธานาธิบดตี ัง้อยู่ 

ในบริเวณทีเ่คยเป็นท าเนียบของผูว้่าการชาวฝร ัง่เศสทีเ่รียกวา่ ท าเนียบนโรดม 

(Norodom Palace) ซึ่งมอีายุยอ้นหลงัไปถึงปีพ.ศ. 2411หลงัจากทีข่อ้ตกลงเจนีวาน าจุดจบมาสู่การยึดครองของฝร ัง่เศส 

โงดินหเ์ดียม ประธานาธิบดีของเวียดนามใตไ้ดพ้  านกัอยู่ในท าเนียบแห่งนี้  เป็นอาคารทนัสมยัขนาดใหญ่ที่มีสวนใหญ่

ลอ้มรอบทีน่ี่เคยเป็นกองบญัชาการทางทหารสมยัสงครามเวยีดนาม และเคยเป็นท าเนียบของอดีตประธานาธิบดีเวยีดนาม

ใต ้ ชมหอ้งต่างๆทีไ่ดร้บัการตกแต่งไวอ้ย่างหรูหรา เช่นหอ้งประชมุ  เป็นตน้ ท าเนียบของอดีตประธานาธิบดี ปจัจบุนัเรียก

กนัว่า  ทองยดั และเปิดเป็นพพิธิภณัฑใ์หเ้ขา้ชมได ้โดยทกุสิง่ทกุอย่างถูกทิ้งไวใ้หเ้สมอืนสภาพเดิมหลงัอาหารน าท่านชอ้ป

ป้ิงที่ ตลาดเบนถนัสรา้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2457 บนพื้นที่ประมาณ 1 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีหอนาฬิกาอยู่ดา้นหนา้เป็น

สญัลกัณณ์ ตลาดแห่งนี้ ไดร้บัความนิยมอย่างมากท ัง้จากคนพื้นเมืองและนกัท่องเทีย่วต่างชาต ิเป็นตลาดขายสนิคา้ขนาด

ใหญ่ เพราะมีสนิคา้จ าหน่ายมากมาย ต ัง้แต่ รองเทา้ คริสตลั กระเป๋า เสื้อผา้ กางเกงยีนส ์กระเป๋าเดินทาง เป้นาฬกิา ของ

ทีร่ะลกึ อาหาร เครื่องเทศ เครื่องใชไ้ฟฟ้า เครื่องส าอาง ของที่ระลกึ สิ่งของเครื่องใชต่้างๆ  ผลไมต้ามฤดูกาล อาหารสด 

และดอกไม ้จนไปถงึสนิคา้งานหตักรรมพื้นบา้น 

สมควรเวลาเดนิสู่ สนามบนิTan Son Nhat 

20.45น.  ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD 3219 

22.15 น. เดินทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจมรูิล้มื 

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

 อตัราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเท่ียว 

ตารางวนัเดินทาง ราคาทวัรเ์วียดนาม โฮจมิินหซ์ิตี้มยุเน่ทะเลทราย 3 วนั บนิDD 

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง กรุป๊ ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตยีง พกัเด่ียว 

3 พ.ย.60 5 พ.ย.60 31 9,900 8,900 2,500 2,500 

1 ธ.ค.60 3 ธ.ค.60 31 9,900 8,900 2,500 2,500 

3 ธ.ค.60 5 ธ.ค.60 31 9,900 8,900 2,500 2,500 

8 ธ.ค.60 10 ธ.ค.60 31 9,900 8,900 2,500 2,500 

9 ธ.ค.60 11 ธ.ค.60 31 11,900 11,900 10,900 2,500 

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 

 

อตัราคา่บริการรวม 

- ต ัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุ ๊ป อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลี่ยนแปลงต ัว๋ 

- ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ2 คนื (กรณีมาไมค่รบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงนิพกัหอ้งเดีย่ว) 

- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  

- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

- คา่รถโคช้รบั-สง่สถานที่ทอ่งเที่ยวตามรายการระบุ 

- คา่ไกดท์อ้งถิน่และหวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 

- ประกนัอบุตัิเหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

- ภาษีน ้ ามนัและภาษีต ัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบนิปรบัข้ึนกอ่นวนัเดนิทาง) 

- คา่ระวางน ้ าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 

อตัราคา่บริการไมร่วม 

- ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษีมูลคา่เพิ่ม 7% 

- คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาติ 

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิ่มพิเศษ,โทรศพัท -์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิิบาร,์ซกัรีดทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

- คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถูกปฏเิสธ

ไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หน้าทีก่รมแรงงานท ัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือ

ความควบคุมของบริษทัฯ 

- คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 450บาท/ทริป/ลูกทวัร ์1 ทา่น(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศคะ่) 

- คา่ทปิหวัหน้าทวัรต์ามสนิน ้ าใจของทุกทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแตไ่ม่บงัคบัทปิคะ่) 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ัง่ 

1.กรุณาจองทวัรล์ว่งหน้า กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาทสว่นทีเ่หลอืช าระทนัทีกอ่นการเดนิทางไมน่้อย 



 

กวา่15 วนั มฉิะนั้นถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดนิทาง 21 วนั) 

2.กรณียกเลกิ 2.1 ยกเลิกการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 45 วนั บริษทัฯจะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุเทศกาล, 

       วนัหยดุนักขตัฤกษ ์ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์การคนืเงนิมดัจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆท ัง้สิ้น 

  2.2 ยกเลิกการเดนิทาง 30-45 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทวัร ์50%และริบเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

2.3 ยกเลิกภายใน 29 วนั กอ่นการเดนิทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์การคนืเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้สิ้น 

3. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทัฯจะท าการเลือ่นการ 

       เดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแต่ท ัง้น้ีทา่นจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลิกหรือเลือ่นการเดนิทางไดต้ามความเป็นจริง ในกรณี 

       เจบ็ป่วยกะทนัหนักอ่นลว่งหน้าเพียง 7 วนัท าการ ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิทุกกรณี 

 4.บริษทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตาม 

       จ านวนทีบ่ริษทัฯก าหนดไว(้15 ทา่นข้ึนไป)เน่ืองจากเกดิความเสียหายตอ่ทางบริษทัฯและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะ 

        เดยีวกนั บริษทัตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลิกของทา่น 

5. คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 10 ทา่นข้ึนไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่ีผูเ้ดนิทางไมถ่ึง 10 ทา่นไมม่หีวัหน้าทวัรไ์ทยร่วมเดนิทางไป 

        ดว้ยโดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหน้า 7 วนักอ่นการเดนิทาง 

6.กรณีที่ทา่นตอ้งออกต ัว๋ภายใน เช่น (ต ัว๋เครือ่งบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หน้าทีท่กุคร ัง้ 

กอ่นท าการออกต ัว๋ เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 
รายละเอยีดเพิ่มเตมิ 

- บริษทัฯมสีทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

- เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

- หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่้อยกวา่ 6 เดอืน และบริษัทฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพื่อทอ่งเทีย่วเทา่นั้น (หนังสอื

เดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่้อยกวา่ 6 เดอืน บริษทัฯไมร่บัผิดชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้)  

- ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆท ัง้สิ้น หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่จลาจล หรือกรณีทา่น

ถูกปฎเิสธการเขา้หรือออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรือ เจา้หน้าทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความ

รบัผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตภุยัพิบตัทิางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิยั ซ่ึงอาจจะปรบัเปลีย่น

โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

- ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆท ัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไมไ่ดเ้กิดจากอบุตัเิหตใุนรายการ

ทอ่งเที่ยว(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กิดเหตสุุดวสิยั ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัทวัร)์ 

- ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆท ัง้สิ้น หากทา่นใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไมท่านอาหารบางมื้อ,เพราะ

คา่ใชจ้า่ยทุกอยา่งทางบริษทัฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

- ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆท ัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอบุตัเิหตุทีเ่กิดจากความประมาทของ

นักทอ่งเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบนิ 

- กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ที่กรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎิเสธมใิหเ้ดนิทางออกหรือเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บริษทัฯ

ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมค่นืคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆท ัง้สิ้น 



 

- ต ัว๋เครื่องบนิเป็นต ัว๋ราคาพิเศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรือคนืเงนิและไมส่ามารถเปลีย่นช่ือได  ้

- เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรือบางสว่นผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษทัฯจะถอืวา่ทา่นได ้

ยอมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

- กรุป๊ทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพิเศษ 

เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรือคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 
** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพื่อประโยชน์ของทา่นเอง** 

 


