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เวียดนาม...จิ๊บจิ๊บ บินนกแอร์  
ในราคาจิ๊บจิ๊บ 

เวยีดนามใต ้โฮจมิินหซ์ิตี้  ทะเลทรายมุ่ยเน่ 3 วนั 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
พกัโรงแรมสดุหรู 4ดาวริมทะเล พิเศษ บฟุเฟ่ตน์านาชาติ+Wifi on bus+ชดุซินจ่าว 1 ชดุ 
จุดเด่นของโปรแกรม 

 เท่ียวชมเมือง เศรษฐกิจ โฮจิมินหซ์ิต้ี 
         ชมความงาม ของโบสถน์อรท์เธอรด์าม สไตน์ฝรัง่เศษ 

      เท่ียวชม พิพิธภณัฑส์งคราม  
          ชอ้ปป้ิงแบบจุใจ ตลาดเบนถนั  
      พิเศษ !! ทานอาหารแบบบุฟเฟ่นานาชาติหลากหลายเมนู 
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      พิเศษ !! พาทุกท่านชม  กรมไปรษณียก์ลางสไตน์ฝรัง่เศส 
  พกัโรงแรมสุดหรู 4ดาวริมทะเล 
 เท่ียวชม ทะเลทรายขาว+ทะเลทรายแดง สุดแสนอลงัการ 
         ฟรี!!นั่งรถจิ๊ป ตะลยุทะเลทราย 

      แถมฟรี!!ชดุซินจ่าวสุดพิเศษ (เสื้อยืดซินจ่าว+กระเป๋าถือ+พดัซินจ่าว+ขนมปงัเวยีดนาม) 

 
 

โปรแกรม 3 วนั 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินนกแอร ์
 

วนัแรก กรุงเทพฯ-โฮจมิินหซ์ิตี้–ฟานเทยีด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง  ( - /กลางวนั/เย็น) 

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

Nok Air (DD) ป้ายตอ้นรบัท่ีสนามบนิ “เวยีดนามจิ๊บ จิ๊บ” โดยมเีจา้หนา้ท่ีอ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

07.35 น. ออกเดินทางสู่นครโฮจิมินห ์  โดยเท่ียวบนิ DD 3210 

09.05 น. เดินทางถึง สนามบิน Tan Son Nhatนครโฮจิมินห ์ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมอืงเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

(เวลาทอ้งถิ่นท่ีเวยีดนาม เท่ากบัประเทศไทย) น าท่านเดินทางดว้ยรถโคช้ปรบัอากาศ จากนัน้พาทุกท่านไปเมอืง มุย่เน่ โดยรถ 

ใชเ้วลาประมาณ 4 ช ัว่โมง  

เท่ียง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

น าท่านชมความงดงามของ ทะเลทรายแดง (Red Sand  Dune) สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมี

ชื่อเสียงมากและอยู่ใกลช้ายทะเล เมด็ทรายละเอยีด สีแดงละเอยีดราวกบัแป้ง เนินทราย

จะเปลี่ยนรูปร่างไปตามแรงลมท่ีพดัผา่นมา ชมและสมัผสั ความยิ่งใหญ่ เมด็ทราย

ละเอยีดสีแดงของ ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) หรือท่ีเรียกว่าทะเลทรายขาว

ทะเลทรายท่ีใหญ่ท่ีสุดของเวียดนามหรือ ซาฮาร่า แห่งเวียดนาม แถมฟรี ค่า

รถจิ๊ฟเท่ียวชมทะเลทราย พาชม ล าธารนางฟ้า Fairy Stream ล  าธารน า้

สายเล็กๆท่ีไหลลดัเลาะผา่นโตรกหนา้ผาไปยงัทะเล ดินในบริเวณล  าธารท่ีน า้

ไหลผา่นไปมลีกัษณะเน้ือละเอยีดเป็นดินสีแดงอมสม้ ตดักบัเมฆขาว 

ค ่า บริการอาหารเย็นท่ีหอ้งอาหารณภตัตาคาร 

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั MUONG THANH /NOVELA MUINE/EMERALD RESORT รีสอรท์ติดริมทะเล หรือเทียบเท่า 
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วนัที่สอง มุยเน่ - โฮจมิินห ์– พิพิธภณัฑส์งคราม - ล่องเรือชมทศันียภาพแม่น ้าไซงอ่นพรอ้มชมโชว ์ (เชา้/กลางวนั/ค า่) 

07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าทุกท่านเดินทางกลบัโฮจิมินห ์ ใชเ้วลานัง่รถประมาณ 4 ช ัว่โมง ระหว่างทางท่านจะไดช้มธรรมชาติ วิถีชีวิตของชาวเวียดนาม 

ชาวบา้นจะประกอบอาชีพ ท าไร่ ท าสวน เป็นวิถิชีวิตท่ีเรียบง่าย สิ่งท่ีท่านจะไดส้มัผสัคือ การจราจรท่ีคบัคัง่เต็มไปดว้ย

จกัรยานยนต ์ในเมอืงโฮจิมนิหซ์ต้ีิท่ีมมีาท่ีสุดในโลก ประมาณ 7 ลา้นคนั สิ่งแรกท่ีจะติดตราตรึงใจและคงอยู่ในโสตประสาทคุณ

มรูิล้ืมคือ "เสียงแตรรถ"  

เท่ียง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

จากนั้น พาทุกท่านเท่ียวชม พิพิธภณัฑส์งคราม ซึง่เป็นพิพิธภณัฑส์งครามซึง่จดั

แสดงเคร่ืองมอืการรบและภาพถ่ายการปกป้องประเทศการเสียสละเลือดเน้ือของชาว

เวียดนาม 

ค ่า บริการอาหารเย็น พิเศษ รบัประทานอาหารค ่าพรอ้มชมโชวบ์นเรือลอ่งเรือชมความงามของแม่น ้าไซง่อน แมน่ า้สายหลกั

ของนครโฮจิมนิหพ์รอ้มขบักล่อมดว้ยเสียงเพลงจากนกัรอ้งชาวพื้นเมืองชมโชวก์ารแสดงจากสาวเวียดนาม ใหผ้อ่นคลายสบาย 

อารมณ ์โดยโชวต่์างๆจะผลดัเปลี่ยนกนัไปในแต่ละวนั เป็นภตัตาคารลอยน า้ ท่ีอยู่บนเรือขนาดใหญ่ 2-3 ชัน้ ใชเ้วลาล่องตามล  า

แมน่ า้ไซง่่อนชมทศันียภาพสองฝัง่ ท่ีสวยงามยามค า่คืน ประมาณ 1 ชัว่โมง 

เขา้สูท่ี่พกั **โรงแรม HOANG PHU GIA HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว** 

 

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

PALACESAIGON–อนุสาวรียลุ์งโฮ-ตลาดเบนถนั – กรุงเทพ  (เชา้/กลางวนั/-) 
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07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 เขา้สู่ตวัเมอืงนครโฮจิมนิห ์ น าท่านชม นครโฮจิมนิห ์ น าท่านเท่ียวชม กรมไปรษณียก์ลางก่อสรา้งขึ้นเมือ่ ปี พ.ศ. 2439 เสร็จใน

ปี พ.ศ. 2444 มกีารออกแบบและก่อสรา้งในสไตล ์ ฝรัง่เศสและไดร้บัการออกแบบตกแต่งอย่างงดงามดว้ยกระจกสี เป็น

ไปรษณียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในเวียดนาม มคีวามโอโ่ถงและออ่นชอ้ยทว่าม ัน่คง จนท าใหน้กัออกแบบมากมายตอ้งมาศึกษาเรียนรู ้

เกี่ยวกบัการออกแบบตกแต่งอาคารแห่งน้ี ภายในตวัอาคารมกีารระดบัภาพแผนท่ีทางทะเลโบราณ และภาพของ 

อดีตผูน้  าประเทศโฮจิมนิห ์ มกีารบริการทัง้การส่งจดหมาย แสตมป์เพื่อ การสะสม 

โปสการด์ โทรศพัทร์ะหว่างประเทศในอตัราค่าบริการมาตรฐาน  ชม โบสถน์อรท์เธอ

ดามไดจ้  าลองมาจากโบสถน์อเธอรด์ามในฝรัง่เศสมาสรา้งไวท่ี้น่ี หรือเรียกอกีอย่างว่า 

“โบสถพ์ระแมม่ารี” บริเวณกลางเมอืง บนถนน Han Thuyenไดร้บัการก่อสรา้งตัง้แต่ปี 

พ.ศ. 2420 ใชร้ะยะเวลาการสรา้ง 6 ปี โบสถน้ี์ไมม่กีารประดบัดว้ยกระจกสีเหมอืนโบสถ ์

คริสตท่ี์อืน่ เพราะไดร้บัความเสียหายจากสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ส  าหรบัโบสถแ์ห่งน้ีไดร้บัการยกย่องว่ามคีวามงดงามมากท่ีสุดแห่ง

หน่ึงในเวียดนาม โดยในแต่ละวนัมนีกัท่องเท่ียวมาเยือนมากมาย ลกัษณะของตวัโบสถเ์ป็นรูปแบบของสมยัอาณานิคม มี

หอคอยคู่สี่เหลี่ยมอยู่ดา้นบนสูง 40 เมตร เป็นเอกลกัษณท่ี์งดงามของโบสถแ์ห่งน้ี ดา้นหนา้โบสถม์รูีปปัน้ขนาดใหญ่สีขาวเด่น

เป็นสง่าของพระแมม่ารี นกัท่องเท่ียวนิยมเขา้มาชมกนัมาก เพราะเป็นเสมอืนสญัลกัษณร่์วม อนัหมายถึงการเขา้มาของตะวนัตก 

และ เป็นสญัลกัษณท่ี์ส  าคญัอย่างหน่ึงของโฮจิมนิห ์

พาทุกท่านชมวถิีชีวติย่านไชน่าทาวน์น าท่านเท่ียวชม วดัเทียนหาว วดัจีนในเขตไชน่าทาวนท่ี์สรา้งอทิุศใหก้บัแมพ่ระผูคุ้ม้ครอง

ชาวเรือหรือเทพีเทียนหาว โดยชาวเวียดนามเชื่อว่าเทพีองคช์่วยคุม้ครองผูค้นใหร้อดพน้จากอนัตรายจากมหาสมทุร  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนัพิเศษ !!! แบบบุฟเฟ่ตน์านาชาติ ณPALACE SAIGON 

น าท่านชม โรงละครโฮจมิินหอ์นุสาวรียลุ์งโฮและอดีตท าเนียบประธานาธิบดี 

ตัง้อยู่ในบริเวณท่ีเคยเป็นท าเนียบของผูว้่าการชาวฝรัง่เศสท่ีเรียกว่า ท าเนียบนโรดม

(Norodom Palace) ซึง่มอีายุยอ้นหลงัไปถึงปีพ.ศ. 2411หลงัจากท่ีขอ้ตกลงเจนีวาน า

จุดจบมาสู่การยึดครองของฝรัง่เศส โงดินหเ์ดียม ประธานาธิบดีของเวียดนามใตไ้ดพ้  านกัอยู่ในท าเนียบแห่งน้ี เป็นอาคาร

ทนัสมยัขนาดใหญ่ท่ีมสีวนใหญ่ลอ้มรอบท่ีน่ีเคยเป็นกองบญัชาการทางทหารสมยัสงครามเวียดนาม และเคยเป็นท าเนียบของ

อดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต ้  ชมหอ้งต่างๆท่ีไดร้บัการตกแต่งไวอ้ย่างหรูหรา เช่นหอ้งประชุม  เป็นตน้ ท าเนียบของอดีต

ประธานาธิบดี ปจัจุบนัเรียกกนัว่า  ทองยดั และเปิดเป็นพิพิธภณัฑใ์หเ้ขา้ชมได ้ โดยทุกสิ่งทุกอย่างถูกท้ิงไวใ้หเ้สมอืนสภาพเดิม 

หลงัอาหารน าท่านชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดเบนถนัสรา้งขึ้นเมือ่ปี พ.ศ. 2457 บนพื้นท่ีประมาณ 1 ตารางกิโลเมตร ซึง่มหีอนาฬิกาอยู่

ดา้นหนา้เป็นสญัลกัษณ ์ ตลาดแห่งน้ีไดร้บัความนิยมอย่างมากทัง้จากคนพื้นเมอืงและนกัท่องเท่ียวต่างชาติ เป็นตลาดขายสินคา้

ขนาดใหญ่ เพราะมสีินคา้จ าหน่ายมากมาย ตัง้แต่ รองเทา้ คริสตลั กระเป๋า เสื้อผา้ กางเกงยีนส ์กระเป๋าเดินทาง เป้  

นาฬิกา ของท่ีระลึก อาหาร เคร่ืองเทศ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เคร่ืองส  าอาง ของท่ีระลึก สิ่งของเคร่ืองใชต่้างๆ  ผลไมต้ามฤดูกาล 

อาหารสด และดอกไม ้ จนไปถึงสินคา้งานหตักรรมพื้นบา้น 
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สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินTan Son Nhat 

20.45น.  ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินนกแอร ์เท่ียวบินท่ี DD 3219 

22.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจมรูิล้ืม 
........................................................................................ 

 

 อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเท่ียว 

ตาราง วนัเดินทางราคา ทวัรเ์วียดนามโฮจมิินหซ์ติี้  มุยเน่ ทะเลทราย 3 วนั บินDD 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง กรุป๊ ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเด่ียว 

21 ต.ค.59 23 ต.ค.59 31 10,900 10,900 9,900 2,500 

22 ต.ค.59 24 ต.ค.59 31 10,900 10,900 9,900 2,500 

28 ต.ค.59 30 ต.ค.59 31 9,900 9,900 8,900 2,500 

4 พ.ย.59 6 พ.ย.59 31 9,900 9,900 8,900 2,500 

11 พ.ย.59 13 พ.ย.59 31 9,900 9,900 8,900 2,500 

18 พ.ย.59 20 พ.ย.59 31 9,900 9,900 8,900 2,500 

25 พ.ย.59 27 พ.ย.59 31 9,900 9,900 8,900 2,500 

2 ธ.ค.59 4 ธ.ค.59 31 10,900 10,900 9,900 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 10,900 10,900 9,900 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 9,900 9,900 8,900 2,500 

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

29 ธ.ค.59 31 ธ.ค.59 31 10,900 10,900 9,900 2,500 
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30 ธ.ค.59 1 ม.ค.60 31 11,900 11,900 10,900 2,500 

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

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

13 ม.ค.60 15 ม.ค.60 31 9,900 9,900 8,900 2,500 

24 ก.พ.60 26 ก.พ.60 31 9,900 9,900 8,900 2,500 

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

17 มี.ค.60 19 มี.ค.60 31 9,900 9,900 8,900 2,500 

 
อตัราค่าบริการรวม 

- ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

- ท่ีพกัโรงแรมตามรายการ2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงินพกัหอ้งเด่ียว) 

- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

- ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

- ค่าไกดท์อ้งถิ่นและหวัหน้าทวัรน์ าเท่ียวตามรายการ 

- ประกนัอบุติัเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)์  

- ภาษีน ้ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง) 

- ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

- ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

- ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้ือพาสปอรต์ต่างชาติ 

- ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีส ัง่เพิ่มพิเศษ,โทรศพัท์-โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรีดท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

- ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากความลา่ชา้ของสายการบิน,อบุติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ใหอ้อก

และเขา้เมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทัง้ท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของ

บริษัทฯ 

- ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น, คนขบัรถผูช่้วยคนขบัรถ ใน อตัราวนัละ 150 บาท/วนั/คน(บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

- ค่าทิปหวัหน้าทวัรต์ามสนิน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทิปค่ะ) 
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เงื่อนไขการส ารองท่ีนั่ง 

1.กรุณาจองทวัรล์ว่งหน้า ก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาทสว่นท่ีเหลอืช าระทนัทีก่อนการเดินทางไม่น้อย 

กวา่15 วนั มิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมติั(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

2.กรณียกเลกิ 2.1 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษัทฯจะคืนเงินค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, 

       วนัหยุดนักขตัฤกษ์  

  2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และริบเงินมดัจ าทัง้หมด 

2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์การคืนเงินค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิ้น 

3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการ  

       เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจริง ในกรณี 

       เจ็บป่วยกะทนัหนัก่อนลว่งหน้าเพียง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

 4.บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม 

       จ านวนท่ีบริษัทฯก าหนดไว(้15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกิดความเสยีหายต่อทางบริษัทฯและผูเ้ดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะ 

        เดียวกนั บริษัทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน 

5. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไปจึงออกเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่านไม่มีหวัหน้าทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไป 

        ดว้ยโดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท่้านทราบลว่งหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง 

รายละเอยีดเพิ่มเติม 

- บริษัทฯมีสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้  

- เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

- หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดือน และบริษัทฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น (หนั งสอืเดินทาง

ตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่น้อยกวา่ 6 เดือน บริษัทฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได ้ ) 

- ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดความลา่ชา้ของสายการบิน,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเส

ธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ

บริษัทฯหรือเหตุภยัพิบติัทางธรรมชาติ(ซึ่งลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่ อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 

- ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใชจ้่าย

ทุกอย่างทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด  

- ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอบุติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง

หรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

- กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการเดิน ทาง บริษัทฯขอ

สงวนสทิธิ์ ท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิ้น 
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- ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได้ 

- เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่นผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรบัใน

เงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทัง้หมด 

- กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมัดจ ากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น 

Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ ัง้หมด 

** ก่อนตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแทแ้ลว้จึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**  

 

 
 


