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เวียดนาม..จิ๊บจิ๊บ บินนกแอร์  
ในราคาจิ๊บจิ๊บ 

เวยีดนามใต ้โฮจมินิห ์มยุเน่ ดาลดั 3 วนั 
พิเศษสุด พกัริมทะเล..สุดหรู ตะลุยทะเลทรายมุ่ยเน่ 

 
 

 
 

 
 

 
พกัรีสอรท์ริมทะเล+เมนูพิเศษ บฟุเฟ่ตน์านาชาติ+Wifi on bus+ชดุซินจ่าว 1 ชดุ 

จุดเด่นของโปรแกรม 

 เท่ียวชม เมืองเศรษฐกิจ โฮจิมินหซ์ิต้ี เมืองดอกไม ้ดาลดั  
      ชมความงาม ของโบสถน์อรท์เธอรด์าม ชม กรมไปรษณียก์ลางสไตน์ฝรัง่เศษ 

      น าท่านเขา้ชมบา้นเพี้ยน (Crazy House)บา้นสไตลแ์ปลกๆ 

 ตะลยุเมืองทะเลทราย มุยเน่ 
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      ชอ้ปป้ิงแบบจุใจ ตลาดเบนถนั 
      นั่งกระเชา้ไฟฟ้าชมววิทิวทศัน์เมืองดาลดัไหวพ้ระท่ี วดัตัก๊ลมั (Truc Lam) 
      พิเศษ !! ทานอาหารแบบบุฟเฟ่นานาชาติหลากหลายเมนู 
      พิเศษ Wifion Busเลน่ไดส้ะใจทุกเวลา 
      แถมฟรี!!ชดุซินจ่าวสุดพิเศษ (เสื้อยืดซินจ่าว+กระเป๋าถือซินจ่าว+ขนมปงัเวยีดนาม) 

โปรแกรม 3 วนั 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินนกแอร ์
 
วนัแรก กรุงเทพฯ-เมืองดาลดั-Crazy house-ชอ้ปป้ิงตลาดราตรีดาลทั       (-/กลางวนั/เย็น)          

05.00 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 2 เคาทเ์ตอรส์ายการบินนกแอร ์  ประตู 6 

Nok Air (DD)ป้ายตอ้นรบัท่ีสนามบนิ “เวยีดนามจิ๊บจิ๊บ”โดยมเีจา้หนา้ท่ีอ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

07.35 น. ออกเดินทางสู่นครโฮจิมินห ์  โดยเท่ียวบนิ DD 3210 

09.05 น. เดินทางถึง สนามบิน Tan Son Nhatนครโฮจิมินห ์ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมอืงเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

(เวลาทอ้งถิ่นท่ีเวยีดนาม เท่ากบัประเทศไทย) น าท่านเดินทางดว้ยรถโคช้ปรบัอากาศเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองนครโฮจิมินห ์

ออกเดินทางสู่เมอืง ดาลดั (ประมาณ 8 ชม.) ระหว่างทางท่านจะไดส้มัผสับรรยากาศ 

รอบๆขุนเขา ไปเร่ือยๆ ซึง่ท่านจะเห็น ไร่แกว้มงักร ไร่กาแฟ ซึง่เสน้ทางท่ีน าท่านไปจะ 

ผา่นเขาหลายลูกเป็นเสน้ทางท่ีสะดวกสบาย 

เท่ียง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เดินทางถึง ดาลทั ซึง่เป็นเมอืงท่ีถูกกล่าวขานว่าเป็นเมอืงแห่ง “ปารีสตะวนัออก” เมอืง 

แห่งดอกไม ้ เมอืงแห่งดอกไมผ้ลิ เมอืงแห่งความรกั “ ท่านจะไดส้มัผสักบับรรยากาศอนัหนาวเย็น เพราะเมอืงน้ีอยู่บนเขาสูงถึง 

1500 เมตรจากระดบัน า้ทะเล เลยไดเ้ป็นสถานท่ีพกัรอ้นของชาวฝรัง่เศส ตัง้แต่สมยัอาณานิคมฝรัง่เศสเป็น 100 ปี แลว้ ท่านจะ

ไดส้มัผสักบัธรรมชาติสวยงามและชมสถาปตัยกรรมแบบทัง้สมยัเก่าและสมยัใหมล่อ้มรอบดว้ยทิวทศันส์น เป็นหมูบ่า้นท่ีเต็มไป

ดว้ยสีสนัสวยงาม หลายหลากสีเหมอืนลูกกวาด เป็นเมอืงแห่งโรแมนติค เหมาะส  าหรบัคู่รกั หรือท่านท่ีตอ้งการไปพกัในเมอืงท่ี

สงบ บรรยากาศดีๆ เมอืงดาลทั อากาศจะหนาวตลอดทัง้ปีโดยเฉพาะ ช่วงเดือน ตุลาคม – มนีาคม และจะมกีารจดัเทศกาล

ดอกไม ้ทุกๆเดือน ธนัวาคมของทุกปี บางเดือนท่านจะเห็นดอก ซากุระ ท่ีเมอืงดาลทัน าท่านเขา้ชม บา้นเพี้ยน (Crazy House)

บา้นสไตลแ์ปลกๆท่ีออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนท่ี 2 ของเวียดนาม ซึง่เรียนจบสถาปตัยกรรมมาจากฝรัง่เศสโดย

ไดแ้รงบนัดาลใจจากนิยายเร่ืองดงั “Alice in Wonderland” 

ค ่า       บริการอาหารเย็นท่ีหอ้งอาหาร ณ ภตัตาคาร 
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หลงัอาหารน าท่าน ชอ้ปป้ิงตลาดไนทบ์ารซ์่าของเมอืงดาลทั ใหท่้านไดเ้ลือกซื้อสินคา้นานาชนิด อาทิ ดอกไม,้ เสื้อกนัหนาว,

ผลไมฤ้ดูหนาวทัง้สดและแหง้, ผกันานาชนิด, ขนมพื้นเมอืง, กาแฟและชา เป็นตน้ 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ท่ีพกั NGOC PHAT HOTELหรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สอง ดาลดั-พระราชวงัฤดูรอ้น-นัง่กระเชา้ไฟฟ้า-วดัต ัก๊ลมั-สวนดอกไม-้มุ่ยเน่-พกัรีสอรท์หรูรมิชายทะเล 

 (เชา้/กลางวนั/เย็น)          

07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

เท่ียวชม พระราชวงัฤดูรอ้นบ๋าวได๋ (DinhBao Dai)ของจกัรพรรดิองคสุ์ดทา้ยของ 

เวียดนามประทบัของกษตัริยเ์บา๋ไดจ๋กัรพรรดิองคสุ์ดทา้ยของประเทศเวียดนามใน 

ยามท่ีพระองคเ์สด็จแปรพระราชฐานมา ณ เมอืงดาลดั ท่ีน่ีนบัว่าเป็นพระราชวงัหลงั 

สุดทา้ยท่ีสรา้งขึ้นในสมยัฝรัง่เศสเรืองอ  านาจอกีดว้ย!!น าท่าน นั่งกระเชา้ไฟฟ้า ชม 

วิวทิวทศันเ์มอืงดาลดัจากมมุสูงและน าท่านไหวพ้ระท่ีวดัตัก๊ลมั (Truc Lam)วดั 

พุทธในนิกายเซน (ZEN) แบบญี่ปุ่น ภายในวดัตกแต่งสวยงามดว้ยสวนดอกไม ้

เท่ียง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเท่ียวชม สวนดอกไมเ้มอืงหนาวดาลดั ตัง้อยู่ทางทิศใตข้องทะเลสาบชวนฮวาง 

 บนถนนฟูดงเตียนหวุง ดาลดัไดร้บัการขนานนามว่าเป็นเมอืงแห่งดอกไม ้ ท่ีน่ีจะมดีอก  

ไมบ้านสะพรัง่ตลอดปี สวนดอกไมเ้มอืงหนาวแห่งน้ีสรา้งขึ้นในปี พ.ศ. 2409 เพื่อให ้

ปรึกษาดา้นการเกษตรกรทางภาคใต ้ ต่อมาไดท้  าการรวมรวบพรรณไมม้ากมายทัง้ไม  ้

ดอก ไมป้ระดบั ไมต้น้ และกลว้ยไมพ้นัธุต่์าง ๆ ซึง่กลว้ยไมต้ดัดอกจ านวนมากถูกส่งออกจากดาลดั นอกจากดอกไม ้ พืชผกั

เมอืงหนาวกอ้สามารถปลูกไดดี้ไมแ่พก้นั ท าใหด้าลดัเป็นแหล่งผลิตพืชผกัเมอืงหนาวของประเทศ 

น าท่านออกเดินทางสู่ มุยเน่จงัหวดัฟานเทียด (PhanThiet) ระยะทางประมาณ 250 ก.ม. (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชม.คร่ึง) 

ระหว่างทางท่านจะไดช้มธรรมชาติ วิถีชีวิตของชาวเวียดนาม ชาวบา้นจะประกอบอาชีพ ท าไร่ ท าสวน เป็นวิถิชีวิตท่ีเรียบง่าย สิ่ง
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ท่ีท่านจะไดส้มัผสัคือ การจราจรท่ีคบัคัง่เต็มไปดว้ยจกัรยานยนต ์ ในเมอืงโฮจิมนิหซ์ต้ีิท่ีมมีาท่ีสุดในโลก ประมาณ 7 ลา้นคนั สิ่ง

แรกท่ีจะติดตราตรึงใจและคงอยู่ในโสตประสาทคุณมรูิล้ืมคือ "เสียงแตรรถ" หลงัจากนัน้เมือ่เดินทางถึงจงัหวดัฟานเทียด หรือ

เรียกอกี ชื่อว่า “มยุเน่”บรรยากาศคลา้ย ๆเกาะชา้งในเมอืงไทย 

ค ่า       บริการอาหารเย็นท่ีหอ้งอาหาร ณ ภตัตาคาร   

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั MUONG THANH HOTELรีสอรท์ติดริมทะเลหรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สอง ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-โฮจมิินท-์กรมไปรษณียก์ลาง-โบสถน์อรธ์เธอดมั-ชอ้ปป้ิงตลาดเบนถนั–กรุงเทพฯ

 (เชา้/กลางวนั/-) 

07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

จากนั้น  น าท่านชมความงดงามของ ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) หรือท่ีเรียก 

ว่าทะเลทรายขาวทะเลทรายท่ีใหญ่ท่ีสุดของเวียดนามหรือ ซาฮาร่า แห่งเวียดนาม 

 **ไม่รวมค่ารถจิ๊บ**เท่ียวชมทะเลทรายตามอธัยาศยั  

น าท่านออกเดินทางกลบัสู่ นครโฮจิมินห ์ 

เท่ียง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร **พิเศษ!!อาหารบุฟเฟ่ตน์านาชาติ 

น าท่าน ชมโบสถน์อรธ์เธอดมั อายุกว่า100 ปีก่อสรา้งแบบNEO-ROMAN นบัเป็น 

สถาปตัยกรรมท่ีสมบูรณแ์บบท่ีสุดแห่งหน่ึงของโฮจิมนิห์ซต้ีิชมความงดงามของสถา 

ปตัยกรรมตะวนัตกปจัจุบนัใชเ้ป็นหอสวดมนตส์  าหรบัผูท่ี้เป็นคริสตศ์าสนิกชนเชิญท่าน 

ถ่ายภาพไวเ้ป็นท่ีระลึกน าท่านชมท่ีท าการไปรษณียก์ลางท่ีมลีกัษณะสถาปตัยกรรม 

แบบโคโลเนียลหลงัจากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดเบนถนัตลาดสินคา้พื้นเมอืงเช่น  

รองเทา้ คริสตลั กระเป๋า ของท่ีระลึก สิ่งของเคร่ืองใชต่้าง ๆ มากมาย  

สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินTan Son Nhat 

20.45น.  ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินนกแอร ์เท่ียวบินท่ี  DD 3219 
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22.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจมรูิล้ืม 
........................................................................................ 

 

 อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเท่ียว 

ตารางวนัเดินทางราคาทวัรเ์วียดนาม โฮจมิินห ์มุ่ยเน่ ดาลดั 3 วนั 2 คืน บิน DD 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กมีเตียง พกัเด่ียว 

21 ต.ค.59 23 ต.ค.59 31 11,900 11,900 10,900 2,500 

22 ต.ค.59 24 ต.ค.59 31 11,900 11,900 10,900 2,500 

28 ต.ค.59 30 ต.ค.59 31 10,900 10,900 9,900 2,500 

4 พ.ย.59 6 พ.ย.59 31 10,900 10,900 9,900 2,500 

11 พ.ย.59 13 พ.ย.59 31 10,900 10,900 9,900 2,500 

18 พ.ย.59 20 พ.ย.59 31 10,900 10,900 9,900 2,500 

25 พ.ย.59 27 พ.ย.59 31 10,900 10,900 9,900 2,500 

2 ธ.ค.59 4 ธ.ค.59 31 11,900 11,900 10,900 2,500 

3 ธ.ค.59 5 ธ.ค.59 31 11,900 11,900 10,900 2,500 

9 ธ.ค.59 11 ธ.ค.59 31 11,900 11,900 10,900 2,500 

10 ธ.ค.59 12 ธ.ค.59 31 11,900 11,900 10,900 2,500 

16 ธ.ค.59 18 ธ.ค.59 31 10,900 10,900 9,900 2,500 

23 ธ.ค.59 25 ธ.ค.59 31 10,900 10,900 9,900 2,500 

29 ธ.ค.59 1 ม.ค.60 31 11,900 11,900 10,900 2,500 

30 ธ.ค.59 1 ม.ค.60 31 12,900 12,900 11,900 2,500 

 
อัตราค่าบริการรวม 

- ตัว๋เครื่องบินช้ันทัศนาจรไป -กลับพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ 

- ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงินพักหอ้งเดี่ยว) 
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- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

- ค่ารถโคช้รับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

- ค่าไกดท์อ้งถ่ินและหัวหนา้ทัวรน์  าเท่ียวตามรายการ 

- ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)์  

- ภาษีน ้ามันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้ นก่อนวันเดินทาง) 

- ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

- ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

- ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ 

- ค่าใชจ่้ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มท่ีสัง่เพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซักรีดท่ี

ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

- ค่าใชจ่้ายอันเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน

,การถูกปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทย

และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

- ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขับรถผูช่้วยคนขับรถ ใน อัตราวันละ 150บาท/วัน/คน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียม

ของประเทศค่ะ) 

- ค่าทิปหัวหนา้ทัวรต์ามสินน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)  

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

1.กรุณาจองทัวรล่์วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระมัดจ า 5,000 บาทส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่

นอ้ย 

กว่า15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วัน) 

2.กรณียกเลิก 2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าใหท้ั้งหมด ยกเวน้ในกรณี

วันหยุดเทศกาล, 

       วันหยุดนักขัตฤกษ ์  

  2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร ์50%และริบเงินมัดจ าท้ังหมด 

2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวรท้ั์งหมดไม่ว่ากรณี

ใดๆท้ังส้ิน 

3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการ 
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       เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้ังนี้ ท่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดต้าม

ความเป็นจริง ในกรณี 

       เจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหนา้เพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

  4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใชจ่้ายท้ังหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม 

       จ านวนท่ีบริษัทฯก าหนดไว(้15 ท่านขึ้ นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผูเ้ดินทางอื่นท่ีเดินทางใน

คณะ 

        เดียวกัน บริษัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 6. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านขึ้ นไปจึงออกเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่านไม่มีหัวหนา้ทัวรไ์ทยร่วม

เดินทางไป 

        ดว้ยโดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

- บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้  

- เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผู้

เดินทางเป็นส าคัญ 

- หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อ

ท่องเท่ียวเท่านั้น (หนังสือ 

เดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได ้ )  

-ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล 

หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและ

ต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับใน

เง่ือนไขนี้ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทาน

อาหารบางม้ือ,เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่างทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน

เดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความ

ประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

- กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเข ้าประเทศท่ีระบุไวใ้น

รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆท้ังส้ิน 
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- ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ

เปล่ียนช่ือได ้

- เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริ ษัทฯ ทางบริษัทฯ

จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้นี้ แลว้ท้ังหมด 

- กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 

รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวรท้ั์งหมด 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแทแ้ลว้จึงมัดจ าเพื่อประโยชนข์องท่าน เอง** 

 

 
 

 

 


