
 

 

รหัสทัวร  ZAT1900536 
ทัวรเวียดนามใต  ดาลัด ไซงอน  พัก 4 ดาว  4 วนั 3 คืน (VZ) 
น้ําตกดาลันทา – เคเบิลคาร     วัดต๊ักลาม – สวนดอกไฮเดรนเยีย  
สวนดอกไมเมืองหนาว – พระราชวังฤดูรอน     บานเพี้ยน – สวนกาแฟข้ีชะมด  
ทะเลทรายขาว / แดง     โบสถนอรทเทรอดาม – ไปรษณียกลาง  
ชมอนุสาวรียทานประธานาธิบดีโฮจิมินห 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

***พักโรงแรมหรู 4 ดาว สุดโรแมนติกเมืองดาลัด*** 
เดินทางโดยสายการบิน VIETJET AIRLINES บินตรงดาลัด - กลับโฮจิมินห 
พิเศษ !!! ลองเรือสุดพิเศษแมนํ้าไซงอน และ อิ่มอรอยเมนูบุฟเฟ�ตนานาชาต ิ
ฟรี !!! คารถจิ๊ปตะลุยทะเลทราย รม ถุงผารักษโลก ตุกตาที่ระลึกเวียดนาม 

 
อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ 1 ทาน 
พักหองละ 2 ทาน 

พักเด่ียว 

::ราคาโปรโมชั่น ไมมีราคาเด็ก:: 
20 – 23 เมษายน 2562 11,900 3,500 
24 – 27 เมษายน 2562 11,900 3,500 

04 – 07 พฤษภาคม 2562 11,900 3,500 
11 – 14 พฤษภาคม 2562 11,900 3,500 
01 – 04 มิถุนายน 2562 12,900 3,500 

สายการบินเวียดเจ็ทแอรไลน VIETJET AIRLINES (VZ) 
ขาไป VZ940 BKK-DLI 11.20 - 13.05 

สายการบินเวียดเจ็ทแอรไลน VIETJET AIRLINES (VJ) 
ขากลับ VJ805 SGN-BKK 17.35 – 19.05 

 
หากทานตองซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ แตละกรุปน้ันจะคอนเฟร
มกอนประมาณ 10 วันกอนเดินทาง 
หากทานตองการจองต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเที่ยวบินคอนเฟรมกับเจาหนาท่ี
กอน กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาในการเดินทาง
ไดและหากกรณีเกิดความผิดพลาดจากสายการบิน เชน ความลาชาของเที่ยวบิน การยกเลิก
เท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลีย่นแปลง เนื่องจากสายการบิน
พิจารณาสถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผล
ทางดานความปลอดภัยเปนตน เหตุผลตางๆท่ีอยู 
เหนือความควบคุมของบริษัท ผูจัดจะไมรับผดิชอบและไมสามารถคนืคาใชจายตางๆไดในทุกกรณี 



 

 

15 – 18 มิถุนายน 2562 12,900 3,500 
29 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2562 12,900 3,500 

06 – 09 กรกฎาคม 2562 12,900 3,500 
20 – 23 กรกฎาคม 2562 12,900 3,500 

28 – 31 กรกฎาคม 2562 (วันเฉลิมฯ ร.10) 13,900 3,500 
03 – 06 สิงหาคม 2562 12,900 3,500 

11 – 14 สิงหาคม 2562 (วันแมแหงชาต)ิ 13,900 3,500 
17 – 20 สิงหาคม 2562 11,900 3,500 

31 สิงหาคม – 03 กันยายน 2562 11,900 3,500 
04 – 07 กันยายน 2562 9,900 3,500 
11 – 14 กันยายน 2562 10,900 3,500 
14 – 17 กันยายน 2562 11,900 3,500 

28 กันยายน – 01 ตุลาคม 2562 11,900 3,500 
02 – 05 ตุลาคม 2562 11,900 3,500 
05 – 08 ตุลาคม 2562 12,900 3,500 

13 – 16 ตุลาคม 2562 (วันคลายวัน
สวรรคต ร.9) 13,900 3,500 

16 – 19 ตุลาคม 2562 11,900 3,500 
19 – 22 ตุลาคม 2562 12,900 3,500 

20 – 23 ตุลาคม 2562 (วันปยมหาราช) 13,900 3,500 
27 – 30 ตุลาคม 2562 11,900 3,500 

ราคาอื่นๆ  
1. เด็กทารก INFANT (อายุตํ่ากวา 2 ป) ราคา 6,900 บาท 
2. จอยแลนดไมใชตั๋วเครื่องบิน 7,900 บาท/ทาน 

 
 
 
 



 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินเมืองดาลัด – นั่งรถราง – นํ้าตกดาลันทา – เคเบิลคาร – วัดตั๊ก
ลาม – สวนดอกไฮเดรนเยีย – บุฟเฟ�ห BBQ ปم�งยาง 

 
08.00 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคารเตอรสายการบินเวียดเจ็ทแอร 

(VZ) เจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและบัตรขึ้น
เครื่อง 

11.20 น.  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติเมืองดาลัด โดยเที่ยวบินที่ VZ940 สายการ
บิน VIETJET AIR ราคาทัวรนี้ยังไมรวมอาหารรอนและเคร่ืองเดิมบนเคร่ือง  

***สายการบิน VIET JET  ไมอนุญาตใหเลือกที่นั่ง 
ระบบจะเปนระบบสุมที่นั่ง ไมสามารถรีเควสที่นั่งกอนได*** 

 
 
 
 
 
13.05 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเมืองดาลัด  ประเทศเวียดนาม หลังผานพิธีการ

ตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระเรียบรอยแลว อิสระใหทุกทานไดทําภารกิจสวนตัวตาม
อัธยาศัย  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) เมนูเฝ�อเวียดนามแสนอรอย 
 นําทานเดินทางสู เมืองดาลัด  เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงอันและโรแมนติกที่สุดและ

ของเวียดนามเน่ืองจากตั้งอยูบนที่สูงจากระดับน้ําทะเล
ประมาณ 1,500 เมตร ทําใหอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปแม
กระทั้งในฤดูรอน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 15-25 องศา
เซลเซียส แวดลอมดวยขุนเขา ไร กาแฟ และสวนดอกไม 
อาคารบานเรือนตางๆปลูกสรางรูปแบบสถาปตยกรรมฝรั่งเศส เน่ืองจากในสมัยอาณา
นิคม Alexdra Yersin ไดคนพบเมืองดาลัด และเห็นวาบรรยากาศคอนขางดี ทาง
ฝรั่งเศสจึงได เขามาพัฒนาและสรางเมืองดาลัด เพื่อใหเปนเมืองตากอากาศสําหรับชาว
ฝรั่งเศส ถึงดาลัด นําทาน นั่งรถราง (Roller Coaster) ผานผืนป�าอันรมรื่นเขียวชอุม



 

 

ลงสูหุบเขาเบื้องลาง เพื่อชมและสัมผัสกับความสวยงามของ นํ้าตกดาทันลา  น้ําตก
ขนาดไมใหญมากแตมีชื่อเสียง นําทานสู สถานีกระเชาไฟฟ�าเคเบิลคาร กระเชาไฟฟ�า
แหงน้ีเปนกระเชาไฟฟ�าท่ีทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนาม และมีความปลอดภัยสูงที่สุด
ทานจะได ชมวิวของเมืองดาลัด ที่มองเห็นได ทั้งเมือง ที่ตั้งอยูทามกลางหุบเขาอัน
สวยงาม  นําทานชม วัดติ๊กกลาม เปนวัดที่สรางอยูบนเนินเขาเหนือ ทะเลสาบเตวียน
ลาม แวดลอมไปดวยใบไมดอกไม นานาพันธุ กับทิวสนที่ยืนตนตระหงานปกคลุมทุกหุบ
เขา 

 
 
 

 
 

 
จากน้ัน นําทานเดินทางสู สวนดอกไฮเดรนเยีย เปนสวนดอกไมที่มีดอกไฮเดรนเยียสีสัน
สวยสดใสเบงบานสะพรั่งไปทั่วสวน และเปนอีกหน่ึงสัญลักษณของเมืองดาลัดที่ดึงดูด
นักทองเที่ยวที่มาเยือนเมืองแหงน้ี ใหทานไดสัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายของสวน
ดอกไม ถายรูปตามอัธยาศัย 
 
 

 
 
 
 
เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2) เมนูบุฟเฟ�ต BBQ ปم�งยาง 
 
 
 



 

 

จากน่ันนําทานเดินทางสูยาน ชอปปم�งตลาดไนทบารซา ของเมืองดาลัดใหทานไดเลือก
ซื้อสินคา นานาชนิด  
และยังมีอาหารพื้นเมืองใหทานไดลิ้มลองอีกมากมาย อาทิ น้ําเตาหู ปาทองโก เขากับ
บรรยากาศเย็นๆยามคํ่าคืน ณ เมืองดาลัด อีกดวย 
พักที่ La Sapinette Hotel, Dalat  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา เมืองดาลัด 
 

 
 
 

 

วันที่ 2 ดาลัด – สวนดอกไมเมืองหนาว – พระราชวังฤดูรอน – บานเพ้ียน – 
สวนกาแฟขีช้ะมด  

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (3)  
นําทานเดินทางชม สวนดอกไมเมืองหนาว  ของเมืองดาลัดสัมผัสดอกไมเมืองหนาวที่
อวดโฉม รูปทรงและสีสันแปลกตาซึ่งเปนสายพันธมาจากยุโรปสัมผัสกับบรรยากาศที่
แสนโรแมนติก จากน้ันนําทานชม พระราชวังฤดูรอน พระราชวังตากอากาศของกษัตริย
เบาได จักรพรรดิ์องคสุดทายของเวียดนาม ซึ่งสถานที่แหงน้ีเปนพระราชวังสุดทาย ที่
สรางขึ้นในสมัยเรืองอํานาจของฝรั่งเศส กอนที่จะเกิดสงครามเวียดนาม แลวทําให
จักรพรรดิ์บาวไดตองลี้ภัยไปอยูฝร่ังเศส แลวไมไดกลับมาเหยียบผืนแผนดินบานเกิดอีก 
 

 
 

 
นําทานเขาชม บานเพี้ยน (Crazy House) บานสไตลแปลกๆที่ออกแบบโดยฝมือลูก
สาวประธานาธิบดีคนที ่2 ของเวียดนาม ซึ่งเรียนจบสถาปตยกรรมมาจากฝรัง เศสโดยได
แรงบันดาลใจจากนิยายเร่ืองดัง “Alice in Wonderland”  
 

 



 

 

 
 
 
 

 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 

นําทาน ชมสวนกาแฟขี้ชะมด ใหทานไดเที่ยวชมทดลองทํากาแฟ และถายรูปตาม
อัธยาศัย 
นําทานเดินทางสู เมืองมุยเน  ในจังหวัด ฟานเทียต เปนเมืองชายทะเลตากอากาศและ
แหลงทองเท่ียวที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงทางภาคใตของเวียดนาม ระหวางการเดิน
ทางผานชมธรรมชาติและวิถีชีวติความเปนอยูของชาวเวียดนาม นําทานสัมผัสอากาศ
บริสุทธิ ์ณ ทาเรือมุยเน ที่อบอวนไปดวยบรรยากาศแบบชาวประมงเวียดนามแทๆ ซึ่ง
กลับเขาฝم�งหลังออกหาปลาในยามค่ําคืน 
 
 

 
 

 
เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (5) พรอมบริการเสริฟไวนดาลัดกับทุกทาน 

พักที่ Peace Resort, Muine (ติดริมทะเล)  หรือเทียบเทา ระดับ 3 ดาว  
เมืองมุยเน 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 3 มุยเน – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง – เมืองโฮจิมินห 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (6)  

นําทานสู ทะเลทรายขาว กองเนินภูเขาทรายสีขาวกระจางตากวางใหญสุดสายตา มอง
ไปทางไหนจะเห็นเพียงผืนทรายและทองฟ�าเทาน้ันไมไกลกันมีแหลงน้ําจืด (โอเอซิส) 
สําหรับใหนักทองเที่ยวใชพักผอน  ถายรูป และชมวิว ที่ทานจะไดเพลิดเพลินกับ
กิจกรรมหลากหลายไมวาจะเปน น่ังรถจี๊ป พิเศษ !!! ฟรีคารถจิ๊ปตะลุยทะเลทราย 1 
คัน 6 ทาน หรือสามารถเชาขับรถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกับการเลน
แซนดดูนลื่นไถลจากจากเนินทรายสูงกวา 40 เมตร นําทานชม ทะเลทรายแดง  ที่เกิด
จากการรวมตัวกันของทรายสีชมพูแดงจนเปนลานทรายกวางที่มีชื่อเสียงของเมืองมุยเน 
แลวนําทาน ชม “แกรนดแคนยอนแหงเวียดนาม”ลําธาร FAIRY STREAM  ที่เกิด
จากการกัดเซาะของน้ําและลมเปนลําธารลึกกวา 20 เมตร เปดใหเห็นชั้นของดินและ
ทรายหลากส ีซึ่งทั้งหมดลวนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
 
 
 

 
 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) 

นําทานเดินทางโดยรถบัสปรบัอากาศสู นครโฮจิมินห เมืองศูนยการเศรษฐกิจของประเทศ
เวียดนาม (ระยะทางประมาณ 200 กม.ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชม.) 
 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนเรือรองแมนํ้าไซงอน (8)   ชมบรรยากาศ
สองฟากฝم�งยามคํ่าคืนของเมืองโฮจิมินหซิตี ้หรือจะเลือกสนุกสนานกับวงดนตรี
พื้นเมืองทีบรรเลงเพลงอยางสนุกสนาน  
 
พักที ่ THIEN TUNG HOTEL  หรือเทียบเทา ระดับ 3 ดาว เมืองโฮจิมินห 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 

วันที่ 4 เมืองโฮจิมินห – โบสถนอรทเทรอดาม – ไปรษณียกลาง – ชมอนุสาวรียทาน
ประธานาธิบดีโฮจิมินห – ตลาดเบนถัน – พิเศษ !!! บุฟเฟตนานาชาติ  

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (9)  
นําทานชม โบสถนอรทเทรอดาม โบสถหลังคาสูงที่สรางในสมัยที่เวียดนามยังอยูใน
อาณานิคมของ ฝรั่งเศส โดยสรางเพื่อใหเปนโบสถประจําเมืองไซงอนและไดสรางตาม
ตนแบบของประเทศฝรั่งเศสนําทาน ชม ไปรษณียกลาง ซึ่งถูกสรางขึ้นอยางวิจิตร
ตระการตา ชมอนุสาวรียทานประธานาธิบดีโฮจิมินห ตั้งอยูดานหนาศาลากลาง 
กอสรางดวย สถาปตยากรรมแบบฝรั่งเศส นําทานชมทําเนียบอิสรภาพ เคยเปน
ทําเนียบของอดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต และทําเนียบของผูวาการฝรั่งเศสท่ีเรียกวา
ทําเนียบโนโรโดม ถูกระเบิดทําลายใน พ.ศ. 2506 แลวไดมีการสรางอาคารขึ้นใหมให
ชื่อวาทําเนียบอิสรภาพ ออกแบบโดยโงเวียดทู ทุกวันน้ีเปดเปนพิพิธภัณฑใหเขาชมได 
ชั้นลางเปนหองจัดเลี้ยง หองโถงใหญที่รัฐบาลเวียดนามใตประกาศยอมแพ ชั้นสองเปน
หองรับรองของประธานาธิบดีตรันวันเฮือง หองพักของประธานนาธิบดีเหงียนวันเทียว 
หองอาหาร หองสวดมนตคาทอลิก ชั้นสามเปนหองรับรองของภริยาประธานาธิบดี ชั้นสี่
เปนหองฉายภาพยนตสวนตัวและลานจอดเฮลิคอบเตอรซึ่งมองลงไปขางลางจะเห็น
ทิวทัศนงดงามของถนนเลหยวนไดชัดเจน จากน้ันเดินทางผานยานไชนาทาวน ชมชีวิต
ความเปนอยูของชาวจีนในเวียดนาม ชมวัดเทียนหาว วัดจีนในเขตไชนาทาวนที่สราง
อุทิศใหกับ แมพระผูครองชาวเรือหรือเทพีเทียนหาว โดยชาวพุทธกวางตุงในชวงปลาย
ศตวรรษที่ 18 ชาวเวียดนามเชื่อ วาเทพองคคนมีกอนเมฆเปนพาหนะเพื่อชวยคุมครอง
ผูคนใหรอดพนจากอันตรายจากมหาสมุทรทั้งปวง 
 

 



 

 

 
 

 
 
 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10) พิเศษ !!! บุฟเฟตนานาชาติ  
 
 
 
 
 

นําทานอิสระทานชอปปم�ง ตลาดเบนถัน  ตามอัธยาศัย เลือซือ้ของฝาก ของพ้ินเมือง 
และสิ้นคาตางๆ เชน เสื้อ รองเทา กระเป�า เปนตน จากน้ันนําทานเดินทางไปสูสนามบิน
โฮจิมินห เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 

 
17.35 น.  ออกเดินทางสู  ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยเที่ยวบินที่  VJ805 สายการบิน 

VIETJET AIR ราคาทัวรนี้ยังไมรวมอาหารรอนและเคร่ืองเดิมบนเคร่ือง  
***สายการบิน VIET JET  ไมอนุญาตใหเลือกที่น่ัง 

ระบบจะเปนระบบสุมที่นั่ง ไมสามารถรีเควสที่นั่งกอนได*** 
 
19.05 น. เดินทางถึง ทาอากาศสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาเขา  โดยสวัสดิภาพ 
 
***กอนตัดสินใจจองทัวร ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท แลวจึงวางมัดจําเพ่ือ
ประโยชนของทานเอง*** 
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทานขึ้นไป 

 ถาผูเดินทางไมครบจํานวนดงักลาว บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ เลื่อนการเดินทาง หรือ   
 เปลี่ยนแปลงราคา 
 



 

 

ยังไมรวมคาทิปไกด และคนขับรถทานละ 1,000 บาท ตลอดทริป  
หัวหนาทัวรแลวแตความพอใจในการบริการของแตละทาน 

กรุณาชําระมัดจําทานละ 5,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากที่ทําการจอง  
หากไมชําระภายในวันที่กําหนด ทางบริษัทขออนุญาตตัดที่นั่งตามเงื่อนไข 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั ตามเท่ียวบินที่ระบุในรายการทองเท่ียว 
 คาภาษีสนามบิน ภาษีน้ํามัน 
 คาหองพักโรงแรม (หองละ 2 หรือ 3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการทองเที่ยวหรือระดับ

เดียวกัน 
 คาอาหาร คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการทองเท่ียว 
 คาใชจายมัคคเุทศก / หัวหนาทัวร ท่ีคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 คาประกันอุบัติเหตปุระเภท Medical Insurance คุมครองในระหวางการเดินทาง วงเงิน 

1,000,000 บาท 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง หรือเอกสารตางดาวตางๆ 
 คาระวางกระเป�าน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 
 คาธรรมเนียมวีซา 
 คาใชจายสวนตัว เชน อาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการทองเที่ยว คาซักรีด คา

โทรศัพท มินิบารและทีวีชองพิเศษของโรงแรม เปนตน 
 คาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จายของแตละประเทศ 
 ทิปไกดและคนขับรถ ทานละ 1,000 บาท / ทาน / ทริป (หัวหนาทัวรแลวแตจะพอใจ

ในการบริการ) 
 
เงื่อนไขการชําระเงิน 

 ชําระคามัดจํา ทานละ 5,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน 
 ชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือภายใน 21 วัน กอนออกเดินทาง 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจําเต็มจํานวน 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจาย 100% ของราคา

ทัวรทั้งหมด 
 กรณีกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด เทศกาลตางๆ เชน ปใหม สงกรานต เปนตน ทางบริษัทฯ 

ตองมีการการันตีมัดจําท่ีน่ังกับทางสายการบนิ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter 
Flight และโรงแรมท่ีพักตางๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคามัดจํา หรือ คาทัวร
ทั้งหมด ไมวายกเลิกกรณีใดกต็าม 

 เม่ือออกตั๋วแลว หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมได ไมสามารถขอคืนคาตัว๋
ได เน่ืองจากเปนนโยบายของสายการบิน 
 

หมายเหต ุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผูเดินทางไม

ถึง 30 คนขึ้นไป 
 ในกรณีที่สายการบินประการปรบัขึ้นภาษีน้ํามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ

คาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปนจริง 
 ตั๋วเครื่องบินที่ออกเปนกรุปไมสามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการทองเท่ียวตามความเหมาะสม ใน

กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะ
คํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนหลัก 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย เชน ความลาชาจากสาย
การบิน การยกเลิกเท่ียวบิน การเมือง การประทวง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล ปญหา
จราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพยสินสูญหายอันเน่ืองมาจากความประมาทของตัว
ทานเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวทานเอง 

 กรณีที่สถานที่ทองเที่ยวใดๆ ที่ไมสามารถเขาชมไดเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ 
เหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เปนตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาใชจาย
ใดๆ ทั้งสิ้น 



 

 

 กรณีที่ทานสละสิทธิ์ในการใชบริการใดๆ หรือไมเขาชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการ
ทองเที่ยว หรือไมเดินทางพรอมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจายไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น 

 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งในประเทศไทย และในตางประเทศมีปฏิเสธมิใหเดิน
ทางเขา-ออกตามประเทศที่ระบุไว  เน่ืองจากการครอครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของตองหาม 
เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืน
คาทัวรไมวากรณีใดก็ตาม 

 กรณีที่ทานใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคา
ทัวรและรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 

 เม่ือทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับ
เงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

 
 


