
 

 

 

 

 

\โปรแกรม 3 วนั 2คนื :เดินทางโดยสายการบนินกแอร.์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

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

Nok Air (DD)ป้ายตอ้นรบัทีส่นามบนิ “เวยีดนามจิ๊บจิ๊บ”โดยมเีจา้หนา้ทีอ่  านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน 

07.35 น. ออกเดนิทางสู่นครโฮจมิินห ์ โดยเทีย่วบนิ DD 3210 

09.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ Tan Son Nhatนครโฮจมิินห ์ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  

(เวลาทอ้งถิน่ที่เวียดนาม เท่ากบัประเทศไทย) น าท่านเดนิทางดว้ยรถโคช้ปรบัอากาศจากนัน้พาทกุท่านเดนิทางสู่ 

เมอืงมุย่เน่โดยรถโคช้ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง 

เที่ยง           บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชมความงดงามของ ทะเลทรายแดง (Red Sand  Dune) สถานทีท่่องเทีย่วทีม่ี

ชื่อเสยีงมากและอยู่ใกลช้ายทะเลเมด็ทรายละเอยีดสแีดงละเอยีดราวกบัแป้ง เนินทราย

จะเปลีย่นรูปร่างไปตามแรงลมทีพ่ดัผ่านมา ชมและสมัผสั ความยิง่ใหญ่เมด็ทราย

ละเอยีดสแีดงของ ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) หรอืทีเ่รยีกว่าทะเลทรายขาว

ทะเลทรายทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเวยีดนามหรอื ซาฮาร่า แห่งเวยีดนามแถมฟรี ค่ารถจิ๊บ

เทีย่วชมทะเลทราย พาชม ลาํธารนางฟ้า Fairy Stream ล าธารน า้สายเลก็ๆทีไ่หล

ลดัเลาะผ่านโตรกหนา้ผาไปยงัทะเล ดนิในบรเิวณล าธารทีน่ า้ไหลผ่านไปมลีกัษณะ

เน้ือละเอยีดเป็นดนิสแีดงอมสม้ ตดักบัเมฆขาว 

คํา่ บรกิารอาหารเยน็ที่หอ้งอาหารณภตัตาคาร 

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั NOVELA MUINE/EMERALD RESORT /รสีอรท์ตดิรมิทะเลหรอืเทยีบเท่า 

 
 
 
 

 

 

วนัที่สอง มยุเน่ - โฮจมิินห–์พพิธิภณัฑส์งคราม - ลอ่งเรอืชมทศันียภาพแม่น้ําไซงอ่นพรอ้มชมโชว ์ (เชา้/กลางวนั/คํา่) 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

เวยีดนาม ชาวบา้นจะประกอบอาชพี ท าไร่ ท าสวน เป็นวถิชิวีติทีเ่รยีบงา่ย สิง่ทีท่่านจะไดส้มัผสัคือ การจราจรทีค่บัค ัง่เตม็  

ไปดว้ยจกัรยานยนต ์ในเมอืงโฮจมินิหซ์ติี้ทีม่มีาทีสุ่ดในโลก ประมาณ 7 ลา้นคนั สิง่แรกทีจ่ะตดิตราตรงึใจและคงอยู่ใน

โสตประสาทคุณมรูิล้มืคือ "เสยีงแตรรถ"  



 

เที่ยง           บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั้น   พาทกุท่านเทีย่วชมพพิธิภณัฑส์งครามซึง่เป็นพพิธิภณัฑส์งครามซึง่จดัแสดงเครื่องมอืการรบและภาพถ่ายการปกป้อง

ประเทศการเสยีสละเลอืดเน้ือของ 

ชาวเวยีดนาม 

คํา่ บรกิารอาหารเยน็พเิศษ รบัประทานอาหารคํา่พรอ้มชมโชวบ์นเรอืล่องเรอืชมความงามของแม่น้ําไซงอ่นแมน่ า้สาย

หลกัของนครโฮจมินิหพ์รอ้มขบักลอ่มดว้ยเสยีงเพลงจากนกัรอ้งชาวพื้นเมอืงชมโชวก์ารแสดงจากสาวเวยีดนาม ใหผ้่อน

คลายสบายอารมณ ์โดยโชวต่์างๆจะผลดัเปลีย่นกนัไปในแต่ละวนั  เป็นภตัตาคารลอยน า้ ทีอ่ยู่บนเรอืขนาดใหญ่  2-3 ช ัน้ 

ใชเ้วลาลอ่งตามล าแมน่ า้ไซ่งอ่นชมทศันียภาพสองฝัง่ทีส่วยงามยามค า่คืน ประมาณ 1 ช ัว่โมง 

เขา้สูท่ี่พกั**โรงแรมHOANG PHU GIA HOTELหรอืเทยีบเท่าระดบั 3 ดาว** 

วนัที่สาม โฮจมิินห ์-โบสถน์อรท์เธอรด์าม–กรมไปรษณียก์ลาง-ไชน่าทาวน์–วดัเทียนหาว–ม้ือกลางวนัแบบบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิ

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

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

เขา้สู่ตวัเมอืงนครโฮจมินิหน์ าท่านชม นครโฮจมินิหเ์ทีย่วชม กรมไปรษณียก์ลางก่อ 

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

ฝรัง่เศสและไดร้บัการออกแบบตกแต่งอย่างงดงามดว้ยกระจกส ี เป็นไปรษณียท์ีใ่หญ่ 

ทีสุ่ดในเวยีดนาม มคีวามโอ่โถงและอ่อนชอ้ยทว่าม ัน่คง จนท าใหน้กัออกแบบมากมาย 

ตอ้งมาศึกษาเรยีนรูเ้กี่ยวกบัการออกแบบตกแต่งอาคารแห่งน้ี ภายในตวัอาคารมกีารระดบัภาพแผนทีท่ างทะเลโบราณ และ 

ภาพของอดตีผูน้ าประเทศโฮจมินิห ์มกีารบรกิารท ัง้การส่งจดหมาย แสตมป์เพือ่ การสะสม โปสการด์ โทรศพัทร์ะหว่าง

ประเทศในอตัราค่าบรกิารมาตรฐาน  ชม โบสถน์อรท์เธอดามไดจ้  าลองมาจากโบสถน์อเธอรด์ามในฝรัง่เศสมาสรา้งไวท้ีน่ี่ 

หรอืเรยีกอกีอย่างว่า “โบสถพ์ระแม่มาร”ี บรเิวณกลางเมอืง บนถนน Han Thuyenไดร้บัการก่อสรา้งต ัง้แต่ปี พ .ศ. 2420 

ใชร้ะยะเวลาการสรา้ง 6 ปี โบสถน้ี์ไมม่กีารประดบัดว้ยกระจกสเีหมอืนโบสถค์รสิตท์ีอ่ื่น เพราะไดร้บัความเสยีหายจาก

สงครามโลกครัง้ที ่2 ส าหรบัโบสถแ์ห่งน้ีไดร้บัการยกย่องว่ามคีวามงดงามมากที่ สุดแห่งหน่ึงในเวยีดนาม โดยในแต่ละวนัมี

นกัท่องเทีย่วมาเยอืนมากมาย ลกัษณะของตวัโบสถเ์ป็นรูปแบบของสมยัอาณานิคม มหีอคอยคู่สีเ่หลีย่มอยู่ดา้นบนสูง 40 

เมตร เป็นเอกลกัษณท์ีง่ดงามของโบสถแ์ห่งน้ี ดา้นหนา้โบสถม์รูีปปัน้ขนาดใหญ่สขีาวเด่นเป็นสงา่ของพระแมม่าร ี



 

นกัท่องเทีย่วนิยมเขา้มาชมกนัมาก เพราะเป็นเสมอืนสญัลกัษณร่์วม อนัหมายถงึการเขา้มาของตะวนัตก และ เป็น

สญัลกัษณท์ีส่  าคญัอย่างหน่ึงของโฮจมินิห์พาทกุท่านชมวถิชีีวติย่านไชน่าทาวน์น าท่านเทีย่วชม วดัเทยีนหาววดัจนีใน 

เขตไชน่าทาวนท์ีส่รา้งอทุศิใหก้บัแมพ่ระผูคุ้ม้ครองชาวเรอืหรอืเทพเีทยีนหาว โดยชาวเวยีดนามเชื่อว่าเทพอีงคช่์วยคุม้ครอง

ผูค้นใหร้อดพน้จากอนัตรายจากมหาสมทุร 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนัพเิศษ !!! แบบบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิณPALACE SAIGON 

น าท่านชม โรงละครโฮจมิินหอ์นุสาวรยีล์งุโฮและอดีตทาํเนียบประธานาธิบดีตัง้อยู่ 

ในบรเิวณทีเ่คยเป็นท าเนียบของผูว้่าการชาวฝร ัง่เศสทีเ่รยีกว่า ท าเนียบนโรดม  

(Norodom Palace) ซึง่มอีายุยอ้นหลงัไปถงึปีพ.ศ. 2411หลงัจากทีข่อ้ตกลงเจนีวาน าจดุจบมาสู่การยดึครองของฝร ัง่เศส 

โงดนิหเ์ดยีม ประธานาธบิดขีองเวยีดนามใตไ้ดพ้  านกัอยู่ในท าเนียบแห่งน้ี เป็นอาคารทนัสมยัขนาดให ญ่ทีม่สีวนใหญ่

ลอ้มรอบทีน่ี่เคยเป็นกองบญัชาการทางทหารสมยัสงครามเวยีดนาม และเคยเป็นท าเนียบของอดตีประธานาธบิดเีวยีดนาม

ใต ้ ชมหอ้งต่างๆทีไ่ดร้บัการตกแต่งไวอ้ย่างหรูหรา เช่นหอ้งประชมุ  เป็นตน้ ท าเนียบของอดตีประธานาธบิด ีปจัจบุนัเรยีก

กนัว่า  ทองยดั และเปิดเป็นพิพธิภณัฑใ์หเ้ขา้ชมได ้โดยทกุสิง่ทกุอย่างถกูทิ้งไวใ้หเ้สมอืนสภาพเดมิ หลงัอาหารน าท่านชอ้ป

ป้ิงที ่ตลาดเบนถนัสรา้งขึ้นเมือ่ปี พ.ศ. 2457 บนพื้นทีป่ระมาณ 1 ตารางกโิลเมตร ซึง่มหีอนาฬกิาอยู่ดา้นหนา้เป็น

สญัลกัษณ ์ตลาดแห่งน้ีไดร้บัความนิยมอย่างมากท ัง้จากคนพื้นเมอืงและนกัท่องเทีย่วต่างชาต ิเป็นตลาดขายสนิคา้ขนาด

ใหญ่ เพราะมสีนิคา้จ าหน่ายมากมาย ตัง้แต่ รองเทา้ ครสิตลั กระเป๋า เสื้อผา้ กางเกงยนีส ์กระเป๋าเดนิทาง เป้นาฬกิา ของ

ทีร่ะลกึ อาหาร เครื่องเทศ เครื่องใชไ้ฟฟ้า เครื่องส าอาง ของทีร่ะลกึ สิง่ของเครื่องใชต่้างๆ  ผลไมต้ามฤดูกาล อาหารสด 

และดอกไม ้จนไปถงึสนิคา้งานหตักรรมพื้นบา้น 

สมควรเวลาเดนิสู่ สนามบนิTan Son Nhat 

20.45น.  ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบนินกแอร ์เที่ยวบนิที่ DD 3219 

22.15 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจมรูิล้มื 

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

  

 

 

 

 

 



 

อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

ตารางวนัเดินทาง ราคาทวัรเ์วยีดนาม โฮจมิินหซิ์ตี้มยุเน่ทะเลทราย 3 วนั บนิDD 

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง กรุป๊ ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตยีง พกัเดี่ยว 

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 

 

อตัราค่าบรกิารรวม 

- ตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

- ที่พกัโรงแรมตามรายการ2 คนื (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

- ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

- ค่าไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรนํ์าเที่ยวตามรายการ 

- ประกนัอบุตัเิหตวุงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

- ภาษีน้ํามนัและภาษีต ัว๋ทกุชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิม่หากสายการบนิปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง) 

- ค่าระวางน้ําหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

- ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%และภาษีมลูค่าเพิม่ 7% 

- ค่าทาํหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

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



 

- ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธ

ไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือ

ความควบคุมของบรษิทัฯ 

- ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 450บาท/ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ท่าน(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

- ค่าทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน้ําใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ ) 

เงือ่นไขการสาํรองที่นัง่ 

1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 5,000 บาทสว่นที่เหลอืชําระทนัทกีอ่นการเดินทางไม่นอ้ย 

กว่า15 วนั มิฉะนั้นถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิ(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระกอ่นเดินทาง 21 วนั) 

2.กรณียกเลกิ 2.1 ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, 

       วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทัง้สิ้น 

  2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจาํท ัง้หมด 

2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะทาํการเลื่อนการ 

       เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยที่ไม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณี 

       เจบ็ป่วยกะทนัหนักอ่นล่วงหนา้เพยีง 7 วนัทาํการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการคนืเงนิทกุกรณี 

 4.บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม  

       จาํนวนที่บรษิทัฯกาํหนดไว(้15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอืน่ที่ เดินทางในคณะ 

        เดียวกนั บรษิทัตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

5. คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 10 ท่านข้ึนไปจงึออกเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านไม่มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไป 

        ดว้ยโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 7 วนักอ่นการเดินทาง 

6.กรณีที่ท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เครือ่งบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุคร ัง้ 

กอ่นทาํการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

- บรษิทัฯมีสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้  

- เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

- หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสอื

เดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้ ) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบิน,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีท่าน

ถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ



 

รบัผิดชอบของบรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาติ (ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยน

โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการ

ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร ์) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะ

ค่าใชจ้า่ยทกุอย่างทางบรษิทัฯไดชํ้าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขา ด กอ่นเดินทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุี่เกดิจากความประมาทของ

นักท่องเที่ยวเองหรอืในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืชํารุดจากสายการบนิ 

- กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบไุวใ้นรายการเดินทาง บรษิทัฯ

ขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

- ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได ้

- เม่ือท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านได้

ยอมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

- กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึเที่ยวบนิพเิศษ 

เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงนิมดัจาํหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 
** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดินทางอย่างถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 

 


