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เวียดนาม...จิ๊บจิ๊บ บนินกแอร ์ในราคาจิ๊บจิ๊บ 

เวยีดนามใต ้โฮจมิินหซิ์ตี้  ทะเลทรายมุ่ยเน่ 3 วนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
พกัโรงแรมสดุหรู 4ดาวรมิทะเลพเิศษ บฟุเฟ่ตน์านาชาติ+Wifi on bus+ชดุซินจา่ว 1 ชดุ 

จุดเด่นของโปรแกรม 

 เที่ยวชมเมือง เศรษฐกจิ โฮจมิินหซ์ิตี้  
      ชมความงาม ของโบสถน์อรท์เธอรด์าม สไตน์ฝร ัง่เศษ 

      เที่ยวชม พพิธิภณัฑส์งคราม  
      ชอ้ปป้ิงแบบจุใจ ตลาดเบนถนั  

      พเิศษ !! ทานอาหารแบบบฟุเฟ่นานาชาติหลากหลายเมนู 

      พเิศษ !! พาทกุท่านชม  กรมไปรษณียก์ลางสไตน์ฝร ัง่เศส 
 พกัโรงแรมสุดหรู 4ดาวริมทะเล 
 เที่ยวชม ทะเลทรายขาว+ทะเลทรายแดงสุดแสนอลงัการ 
        ฟรี!!นัง่รถจิ๊ปตะลุยทะเลทราย 

      แถมฟรี!!ชดุซินจา่วสุดพเิศษ (เสื้อยดืซินจา่ว+กระเป๋าถอื+พดัซินจา่ว+ขนมปงัเวยีดนาม) 
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โปรแกรม 3 วนั 2 คนื : เดินทางโดยสายการบนินกแอร ์
 

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

05.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 2 เคาทเ์ตอรส์ายการบนินกแอร ์ ประตู 6 

Nok Air (DD)ป้ายตอ้นรบัที่สนามบนิ “เวยีดนามจิ๊บจิ๊บ”โดยมเีจา้หนา้ทีอ่  านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน 

07.35 น. ออกเดนิทางสู่นครโฮจมิินห ์ โดยเที่ยวบนิ DD 3210 

09.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ Tan Son Nhatนครโฮจมิินห ์ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รียบรอ้ยแลว้ 

(เวลาทอ้งถิน่ที่เวยีดนาม เท่ากบัประเทศไทย) น าท่านเดนิทางดว้ยรถโคช้ปรบัอากาศจากนัน้พาทุกท่านไปเมอืง มุย่เน่ โดยรถ ใช ้

เวลาประมาณ 4 ช ัว่โมง 

เที่ยง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชมความงดงามของ ทะเลทรายแดง (Red Sand  Dune) สถานที่ท่องเที่ยวทีม่ี

ชื่อเสยีงมากและอยู่ใกลช้ายทะเลเมด็ทรายละเอียดสแีดงละเอียดราวกบัแป้ง เนินทราย

จะเปลีย่นรูปร่างไปตามแรงลมที่พดัผ่านมา ชมและสมัผสั ความยิง่ใหญ่เมด็ทราย

ละเอยีดสแีดงของ ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) หรอืทีเ่รียกว่าทะเลทรายขาว

ทะเลทรายทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเวยีดนามหรอื ซาฮาร่า แห่งเวยีดนามแถมฟร ีค่า

รถจิ๊บ เทีย่วชมทะเลทราย พาชม ล าธารนางฟ้า Fairy Stream ล าธารน า้

สายเลก็ๆทีไ่หลลดัเลาะผ่านโตรกหนา้ผาไปยงัทะเล ดนิในบรเิวณล าธารทีน่ า้

ไหลผ่านไปมลีกัษณะเน้ือละเอยีดเป็นดนิสแีดงอมสม้ ตดักบัเมฆขาว 

ค า่ บรกิารอาหารเยน็ที่หอ้งอาหารณภตัตาคาร 

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั MUONG THANH /NOVELA MUINE/EMERALD RESORT รสีอรท์ตดิรมิทะเลหรอืเทยีบเท่า 
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วนัที่สอง มยุเน่ - โฮจมิินห–์พพิธิภณัฑส์งคราม - ลอ่งเรอืชมทศันียภาพแม่น ้าไซงอ่นพรอ้มชมโชว ์ (เชา้/กลางวนั/ค า่) 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าทกุท่านเดินทางกลบัโฮจมิินห ์ใชเ้วลานัง่รถประมาณ 4 ช ัว่โมงระหว่างทางท่านจะไดช้มธรรมชาต ิวถิชีวีติของชาวเวยีดนาม 

ชาวบา้นจะประกอบอาชพี ท าไร่ ท าสวน เป็นวถิชิวีติทีเ่รียบงา่ย สิง่ทีท่่านจะไดส้มัผสัคือ การจราจรทีค่บัค ัง่เต็มไปดว้ย

จกัรยานยนต ์ในเมอืงโฮจมินิหซ์ติี้ทีม่มีาทีสุ่ดในโลก ประมาณ 7 ลา้นคนั สิง่แรกทีจ่ะตดิตราตรงึใจและคงอยู่ในโสตประสาทคุณ

มรูิล้มืคือ "เสยีงแตรรถ"  

เที่ยง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั้น พาทกุท่านเที่ยวชม พพิธิภณัฑส์งครามซึง่เป็นพพิธิภณัฑส์งครามซึง่จดั

แสดงเครื่องมอืการรบและภาพถ่ายการปกป้องประเทศการเสยีสละเลอืดเน้ือของชาว

เวยีดนาม 

ค า่ บริการอาหารเยน็พเิศษ รบัประทานอาหารค า่พรอ้มชมโชวบ์นเรอืล่องเรอืชมความงามของแม่น ้ าไซงอ่นแมน่ า้สายหลกัของ

นครโฮจมินิหพ์รอ้มขบักลอ่มดว้ยเสยีงเพลงจากนกัรอ้งชาวพื้นเมอืงชมโชวก์ารแสดงจากสาวเวยีดนาม ใหผ้่อนคลายสบาย 

อารมณ ์โดยโชวต่์างๆจะผลดัเปลีย่นกนัไปในแต่ละวนั เป็นภตัตาคารลอยน า้ ทีอ่ยู่บนเรอืขนาดใหญ่ 2-3 ช ัน้ ใชเ้วลาลอ่งตามล า

แมน่ า้ไซ่งอ่นชมทศันียภาพสองฝัง่ทีส่วยงามยามค า่คืน ประมาณ 1 ช ัว่โมง 

เขา้สูท่ี่พกั**โรงแรมHOANG PHU GIA HOTELหรือเทยีบเท่าระดบั 3 ดาว** 

 

วนัที่สาม โฮจมิินห ์-โบสถน์อรท์เธอรด์าม–กรมไปรษณียก์ลาง-ไชน่าทาวน์–วดัเทียนหาว–ม้ือกลางวนัแบบบุฟเฟ่ตน์านาชาต ิณ

PALACESAIGON–อนุสาวรยีล์งุโฮ-ตลาดเบนถนั – กรุงเทพ  (เชา้/กลางวนั/-) 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 เขา้สู่ตวัเมอืงนครโฮจมินิหน์ าท่านชม นครโฮจมินิห ์น าท่านเทีย่วชม กรมไปรษณียก์ลางก่อสรา้งขึ้นเมือ่ ปี พ.ศ. 2439เสรจ็ในปี 

พ.ศ. 2444 มกีารออกแบบและก่อสรา้งในสไตล ์ฝร ัง่เศสและไดร้บัการออกแบบตกแต่งอย่างงดงามดว้ยกระจกส ีเป็นไปรษณีย์

ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเวยีดนาม มคีวามโอ่โถงและอ่อนชอ้ยทว่าม ัน่คง จนท าใหน้กัออกแบบมากมายตอ้งมาศึกษาเรยีนรูเ้กี่ยวกบัการ

ออกแบบตกแต่งอาคารแห่งน้ี ภายในตวัอาคารมกีารระดบัภาพแผนทีท่างทะเลโบราณ และภาพของ 
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อดตีผูน้ าประเทศโฮจมินิห ์มกีารบรกิารท ัง้การส่งจดหมาย แสตมป์เพือ่ การสะสม 

โปสการด์ โทรศพัทร์ะหว่างประเทศในอตัราค่าบรกิารมาตรฐาน  ชม โบสถน์อรท์เธอ

ดามไดจ้  าลองมาจากโบสถน์อเธอรด์ามในฝรัง่เศสมาสรา้งไวท้ี่น่ี หรอืเรยีกอีกอย่างว่า 

“โบสถพ์ระแมม่ารี” บรเิวณกลางเมอืง บนถนน Han Thuyenไดร้บัการก่อสรา้งต ัง้แต่ปี 

พ.ศ. 2420 ใชร้ะยะเวลาการสรา้ง 6 ปี โบสถน้ี์ไมม่กีารประดบัดว้ยกระจกสเีหมอืนโบสถ์

ครสิตท์ีอ่ื่น เพราะไดร้บัความเสยีหายจากสงครามโลกครัง้ที ่2 ส าหรบัโบสถแ์ห่งน้ีไดร้บัการยกย่องว่ามคีวามงดงามมากที่สุดแห่ง

หน่ึงในเวยีดนาม โดยในแต่ละวนัมนีกัท่องเทีย่วมาเยอืนมากมาย ลกัษณะของตวัโบสถเ์ป็นรูปแบบของสมยัอาณานิคม มี

หอคอยคู่สี่เหลีย่มอยู่ดา้นบนสูง 40 เมตร เป็นเอกลกัษณ์ทีง่ดงามของโบสถแ์ห่งน้ี ดา้นหนา้โบสถม์รูีปปัน้ขนาดใหญ่สขีาวเด่น

เป็นสงา่ของพระแมม่าร ีนกัท่องเทีย่วนิยมเขา้มาชมกนัมาก เพราะเป็นเสมอืนสญัลกัษณร่์วม อนัหมายถงึการเขา้มาของตะวนัตก 

และ เป็นสญัลกัษณ์ทีส่  าคญัอย่างหน่ึงของโฮจมินิห ์

พาทกุท่านชมวิถชีีวติย่านไชน่าทาวน์น าท่านเทีย่วชม วดัเทียนหาววดัจนีในเขตไชน่า

ทาวนท์ีส่รา้งอทุศิใหก้บัแมพ่ระผูคุ้ม้ครองชาวเรอืหรอืเทพเีทยีนหาว โดยชาวเวยีดนาม

เชื่อว่าเทพอีงคช่์วยคุม้ครองผูค้นใหร้อดพน้จากอนัตรายจากมหาสมทุร 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนัพเิศษ !!! แบบบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิณPALACE SAIGON 

น าท่านชม โรงละครโฮจมิินหอ์นุสาวรยีล์งุโฮและอดีตท าเนียบประธานาธิบดีตัง้อยู่ในบรเิวณทีเ่คยเป็นท าเนียบของผูว้่าการชาว

ฝร ัง่เศสที่เรยีกว่า ท าเนียบนโรดม(Norodom Palace) ซึง่มอีายุยอ้นหลงัไปถงึปีพ.ศ. 2411หลงัจากทีข่อ้ตกลงเจนีวาน าจดุจบมา

สู่การยดึครองของฝร ัง่เศส โงดินหเ์ดยีม ประธานาธิบดขีองเวยีดนามใตไ้ดพ้  านกัอยู่ในท าเนียบแห่งน้ี เป็นอาคารทนัสมยัขนาด

ใหญ่ทีม่สีวนใหญ่ลอ้มรอบทีน่ี่เคยเป็นกองบญัชาการทางทหารสมยัสงครามเวยีดนาม และเคยเป็นท าเนียบของอดตี

ประธานาธิบดเีวยีดนามใต ้ ชมหอ้งต่างๆที่ไดร้บัการตกแต่งไวอ้ย่างหรูหรา เช่นหอ้งประชมุ  เป็นตน้ ท าเนียบของอดตี

ประธานาธิบด ีปจัจบุนัเรียกกนัว่า  ทองยดั และเปิดเป็นพพิธิภณัฑใ์หเ้ขา้ชมได ้โดยทกุสิง่ทกุอย่างถกูทิ้งไวใ้หเ้สมอืนสภาพเดมิ 

หลงัอาหารน าท่านชอ้ปป้ิงที ่ตลาดเบนถนัสรา้งขึ้นเมือ่ปี พ.ศ. 2457 บนพื้นทีป่ระมาณ 1 ตารางกิโลเมตร ซึง่มหีอนาฬกิาอยู่

ดา้นหนา้เป็นสญัลกัษณ ์ตลาดแห่งน้ีไดร้บัความนิยมอย่างมากท ัง้จากคนพื้นเมอืงและนกัท่องเที่ยวต่างชาต ิเป็นตลาดขายสนิคา้

ขนาดใหญ่ เพราะมสีนิคา้จ าหน่ายมากมาย ตัง้แต่ รองเทา้ คริสตลั กระเป๋า เสื้อผา้ กางเกงยนีส ์กระเป๋าเดนิทาง เป้ 

นาฬกิา ของทีร่ะลกึ อาหาร เครื่องเทศ เครื่องใชไ้ฟฟ้า เครื่องส าอาง ของทีร่ะลกึ สิง่ของเครื่องใชต่้างๆ  ผลไมต้ามฤดูกาล 

อาหารสด และดอกไม ้จนไปถงึสนิคา้งานหตักรรมพื้นบา้น 

สมควรเวลาเดินสู่ สนามบนิTan Son Nhat 

20.45น.  ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบนินกแอร ์เที่ยวบนิที่ DD 3219 

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

 

 อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 
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เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

6 เม.ย.60 8 เม.ย.60 10,900 10,900 9,900 2,500 

7 เม.ย.60 9 เม.ย.60 10,900 10,900 9,900 2,500 

13 เม.ย.60 15 เม.ย.60 12,900 12,900 11,900 2,500 

14 เม.ย.60 16 เม.ย.60 13,900 13,900 12,900 2,500 

5 พ.ค.60 7 พ.ค.60 11,900 11,900 10,900 2,500 

12 พ.ค.60 14 พ.ค.60 9,900 9,900 8,900 2,500 

26 พ.ค.60 28 พ.ค.60 9,900 9,900 8,900 2,500 

9 มิ.ย.60 11 มิ.ย.60 9,900 9,900 8,900 2,500 

23 มิ.ย.60 25 มิ.ย.60 9,900 9,900 8,900 2,500 

30 มิ.ย.60 2 ก.ค.60 9,900 9,900 8,900 2,500 

6 ก.ค.60 8 ก.ค.60 9,900 9,900 8,900 2,500 

7 ก.ค.60 9 ก.ค.60 10,900 10,900 9,900 2,500 

8 ก.ค.60 10 ก.ค.60 11,900 11,900 10,900 2,500 

21 ก.ค.60 23 ก.ค.60 9,900 9,900 8,900 2,500 

11 ส.ค.60 13 ส.ค.60 10,900 10,900 9,900 2,500 

12 ส.ค.60 14 ส.ค.60 11,900 11,900 10,900 2,500 

25 ส.ค.60 27 ส.ค.60 9,900 9,900 8,900 2,500 

8 ก.ย.60 10 ก.ย.60 9,900 9,900 8,900 2,500 

 
อตัราค่าบรกิารรวม 

- ตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

- ที่พกัโรงแรมตามรายการ2 คนื (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 
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- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

- ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

- ค่าไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเที่ยวตามรายการ 

- ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

- ภาษีน ้ ามนัและภาษีต ัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบนิปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง) 

- ค่าระวางน ้ าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

- ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 

- ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

- ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื่องด่ืมที่ส ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรดีที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

- ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ใหอ้อก

และเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของ

บรษิทัฯ 

- ค่าทิปไกดท์อ้งถิน่, คนขบัรถผูช่้วยคนขบัรถ ใน อตัราวนัละ 150บาท/วนั/ลูกทวัร ์1 ท่าน (ตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

- ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้ าใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาทสว่นที่เหลอืช าระทนัทีกอ่นการเดินทางไม่นอ้ย 

กว่า15 วนั มิฉะนั้นถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดินทาง 21 วนั) 

2.กรณียกเลกิ 2.1 ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, 

       วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทัง้สิ้น 

  2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลื่อนการ 

       เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยที่ไม่สามารถยกเลิกหรอืเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณี 

       เจบ็ป่วยกะทนัหนักอ่นล่วงหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการคนืเงนิทกุกรณี 

 4.บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม 

       จ านวนที่บรษิทัฯก าหนดไว(้15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอืน่ที่เดินทางในคณะ 

        เดียวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

5. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไปจงึออกเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านไม่มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไป 

        ดว้ยโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 7 วนัก่อนการเดินทาง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รหสัโปรแกรมทวัร ์VN-02 HO MUI 3D2N SEP17-DD-W05 

รายละเอยีดเพิ่มเติม 

- บรษิทัฯมีสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

- เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

- หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสอืเดินทาง

ตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีท่านถกูปฎเิส

ธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ

บรษิทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัิทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการท่องเที่ยว

(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใชจ้า่ย

ทกุอย่างทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุี่เกดิจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

หรอืในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

- กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบไุวใ้นรายการเดินทาง บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธ์ิที่จะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

- ต ัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได ้

- เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัใน

เงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

- กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึเที่ยวบนิพเิศษ เช่น 

Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงนิมดัจ าหรือค่าทวัรท์ ัง้หมด 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดินทางอย่างถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 


