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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) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรมทวัร ์   VN02 HOJIMIN MUNE 3D2N SEP17-DD-W05 

 
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 

 

วนัที่สอง มยุเน่ - โฮจมิินห–์พพิธิภณัฑส์งคราม - ลอ่งเรอืชมทศันียภาพแม่น ้าไซงอ่นพรอ้มชมโชว ์ (เชา้/กลางวนั/ค า่) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรมทวัร ์   VN02 HOJIMIN MUNE 3D2N SEP17-DD-W05 

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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ตารางวนัเดินทาง ราคาทวัรเ์วยีดนาม โฮจมิินหซิ์ตี้  มยุเน่ทะเลทราย 3 วนั บนิDD 

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง กรุป๊ ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

12 พ.ค.60 14 พ.ค.60 31 9,900 9,900 8,900 2,500 

26 พ.ค.60 28 พ.ค.60 31 9,900 9,900 8,900 2,500 

9 มิ.ย.60 11 มิ.ย.60 31 9,900 9,900 8,900 2,500 

23 มิ.ย.60 25 มิ.ย.60 31 9,900 9,900 8,900 2,500 

30 มิ.ย.60 2 ก.ค.60 31 9,900 9,900 8,900 2,500 

6 ก.ค.60 8 ก.ค.60 31 9,900 9,900 8,900 2,500 

7 ก.ค.60 9 ก.ค.60 31 10,900 10,900 9,900 2,500 

8 ก.ค.60 10 ก.ค.60 31 11,900 11,900 10,900 2,500 

21 ก.ค.60 23 ก.ค.60 31 9,900 9,900 8,900 2,500 

11 ส.ค.60 13 ส.ค.60 31 10,900 10,900 9,900 2,500 

12 ส.ค.60 14 ส.ค.60 31 11,900 11,900 10,900 2,500 

25 ส.ค.60 27 ส.ค.60 31 9,900 9,900 8,900 2,500 

8 ก.ย.60 10 ก.ย.60 31 9,900 9,900 8,900 2,500 

 
อัตราค่าบริการรวม 

- ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว 

- ที่พักโรงแรมตามรายการ2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพ่ิมเงินพักห้องเดี่ยว) 

- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 

- ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

- ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตามรายการ 

- ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  
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- ภาษีน้ ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 

- ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

- ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้

ระบุไว้ในรายการ 

- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,

การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย

และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถผู้ช่วยคนขับรถ ใน อัตราวันละ 150บาท/วัน/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (ตามระเบียบธรรม

เนียมของประเทศค่ะ) 

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 

เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง 

1.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาทส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่

น้อย 

กว่า15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วัน) 

2.กรณียกเลิก 2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณี

วันหยุดเทศกาล, 

       วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

  2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 

2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณี

ใดๆทั้งสิ้น 

3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการ 

       เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตาม

ความเป็นจริง ในกรณี 

       เจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

 4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม 

       จ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว้(15 ท่านขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางใน

คณะ 

        เดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
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5. คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทาง

ไป 

        ด้วยโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

- บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

- เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นส าคัญ 

- หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือ

ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึง

และไม่สามารถเดินทางได้ ) 

- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล 

หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ

ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับใน

เงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจาก

อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทาน

อาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน

เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ

ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

- กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ใน

รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

- ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ

เปล่ียนชื่อได้ 

- เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ

จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

- กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 

รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 


