
 

 

รหัสทัวร 1900063 
ทัวรเวียดนามใต  ดาลัด  มุยเน  โฮจิมินห  4 วัน 3 คืน (VZ) 
น้ําตกดาลันทา   สวนดอกไฮเดรนเยีย   สวนดอกไมเมืองหนาว   พระราชวังฤดูรอน    
บานเพี้ยน   น่ังรถจิ๊ปตะลุยทะเลทราย   โบสถนอรทเทรอดาม 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินเมืองดาลดั – น่ังรถราง – น้ําตกดาลนัทา – เคเบลิคาร – 

วัดตัก๊ลาม – สวนดอกไฮเดรนเยีย – บฟุเฟ�ห BBQ ปم�งยาง 
08.00 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคารเตอรสายการบินเวียดเจ็ทแอร 

(VZ) เจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและบัตรขึ้น
เคร่ือง 

11.20 น.  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติเมืองดาลัด โดยเที่ยวบินที่ VZ940 สายการบิน 
VIETJET AIR ราคาทัวรน้ียังไมรวมอาหารรอนและเคร่ืองเดิมบนเคร่ือง  

***สายการบิน VIET JET  ไมอนุญาตใหเลือกที่น่ัง ระบบจะเปนระบบสุมที่น่ัง ไมสามารถรีเควสที่น่ัง
กอนได*** 
13.05 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเมืองดาลัด  ประเทศเวียดนาม หลังผานพิธีการ

ตรวจคนเขาเมอืงและรับสัมภาระเรียบรอยแลว อิสระใหทุกทานไดทาํภารกิจสวนตวัตาม
อัธยาศัย  

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

เวียดนามเน่ืองจากต้ังอยูบนที่สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 1,500 เมตร ทําใหอากาศ
เย็นสบายตลอดทั้งปแมกระทั้งในฤดูรอน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 15-25 องศาเซลเซียส 
แวดลอมดวยขุนเขา ไร กาแฟ และสวนดอกไม อาคารบานเรือนตางๆปลูกสรางรูปแบบ
สถาปตยกรรมฝร่ังเศส เน่ืองจากในสมัยอาณานิคม Alexdra Yersin ไดคนพบเมือง
ดาลัด และเห็นวาบรรยากาศคอนขางดี ทางฝร่ังเศสจึงได เขามาพัฒนาและสรางเมือง
ดาลัด เพื่อใหเปนเมืองตากอากาศสําหรับชาวฝร่ังเศส ถึงดาลัด นําทาน น่ังรถราง 
(Roller Coaster) ผานผืนป�าอันรมร่ืนเขียวชอุมลงสูหุบเขาเบ้ืองลาง เพื่อชมและสัมผัส
กับความสวยงามของ น้ําตกดาทันลา  น้ําตกขนาดไมใหญมากแตมีช่ือเสียง นําทานสู 
สถานีกระเชาไฟฟ�าเคเบิลคาร กระเชาไฟฟ�าแหงน้ีเปนกระเชาไฟฟ�าที่ทันสมัยที่สุดของ
ประเทศเวียดนาม และมีความปลอดภัยสูงที่สุดทานจะได ชมวิวของเมืองดาลัด ที่
มองเห็นได ทั้งเมือง ที่ต้ังอยูทามกลางหุบเขาอันสวยงาม  นําทานชม วัดต๊ิกกลาม เปนวัด
ที่สรางอยูบนเนินเขาเหนือ ทะเลสาบเตวียนลาม แวดลอมไปดวยใบไมดอกไม นานาพันธุ 
กับทิวสนที่ยืนตนตระหงานปกคลุมทุกหุบเขาจากน้ัน นําทานเดินทางสู สวนดอกไฮเดรน
เยีย เปนสวนดอกไมทีม่ีดอกไฮเดรนเยียสีสันสวยสดใสเบงบานสะพร่ังไปทั่วสวน และเปน
อีกหน่ึงสัญลักษณของเมืองดาลัดที่ดึงดูดนักทองเที่ยวที่มาเยือนเมืองแหงน้ี ใหทานได
สัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายของสวนดอกไม ถายรูปตามอัธยาศัย 



 

 

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

จากน่ันนําทานเดินทางสูยาน ชอปปم�งตลาดไนทบารซา ของเมืองดาลัดใหทานไดเลือกซื้อ
สินคา นานาชนิด และยังมีอาหารพื้นเมืองใหทานไดลิ้มลองอีกมากมาย อาทิ น้ําเตาหู 
ปาทองโก เขากับบรรยากาศเย็นๆยามคํ่าคืน ณ เมืองดาลัด อีกดวย 
พักที่ La Sapinette Hotel, Dalat  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา เมืองดาลัด 

 
วันที่ 2 ดาลดั – สวนดอกไมเมืองหนาว – พระราชวังฤดูรอน – บานเพ้ียน – 

สวนกาแฟขีช้ะมด 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (3)  

นําทานเดินทางชม สวนดอกไมเมืองหนาว  ของเมืองดาลัดสัมผัสดอกไมเมืองหนาวที่
อวดโฉม รูปทรงและสีสันแปลกตาซึ่งเปนสายพันธมาจากยุโรปสัมผัสกับบรรยากาศที่
แสนโรแมนติก จากน้ันนําทานชม พระราชวังฤดูรอน พระราชวังตากอากาศของกษัตริย
เบาได จักรพรรด์ิองคสุดทายของเวียดนาม ซึ่งสถานที่แหงน้ีเปนพระราชวังสุดทาย ที่
สรางขึ้นในสมัยเรืองอํานาจของฝร่ังเศส กอนที่จะเกิดสงครามเวียดนาม แลวทําให
จักรพรรดิ์บาวไดตองลี้ภัยไปอยูฝร่ังเศส แลวไมไดกลับมาเหยียบผืนแผนดินบานเกิดอกี 
นําทานเขาชม บานเพี้ยน (Crazy House) บานสไตลแปลกๆที่ออกแบบโดยฝมือลกู
สาวประธานาธิบดีคนที ่2 ของเวียดนาม ซึ่งเรียนจบสถาปตยกรรมมาจากฝรัง เศสโดยได
แรงบันดาลใจจากนิยายเร่ืองดัง “Alice in Wonderland”  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทาน ชมสวนกาแฟขี้ชะมด ใหทานไดเที่ยว
ชมทดลองทํากาแฟ และถายรูปตาอัธยาศัยนําทานเดินทางสู เมืองมุยเน  ในจังหวัด ฟาน
เทียต เปนเมืองชายทะเลตากอากาศและแหลงทองเที่ยวที่มีความสวยงามและมีช่ือเสียง
ทางภาคใตของเวียดนาม ระหวางการเดินทางผานชมธรรมชาติและวิถีชีวิตความเปนอยู
ของชาวเวียดนาม นําทานสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ณ ทาเรือมุยเน ที่อบอวนไปดวย
บรรยากาศแบบชาวประมงเวียดนามแทๆ ซึ่งกลับเขาฝم�งหลังออกหาปลาในยามค่ําคืน 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (5) พรอมบริการเสริฟไวนดาลัดกับทกุทาน 
พักที ่Peace Resort, Muine (ติดริมทะเล)  หรือเทียบเทา ระดับ 3 ดาว เมอืงมุยเน 
 

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 !!! ฟรีคารถจิป๊ตะลุยทะเลทราย 1 คัน 
6 ทาน หรือสามารถเชาขับรถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกับการเลนแซนด
ดูนลื่นไถลจากจากเนินทรายสูงกวา 40 เมตร นําทานชม ทะเลทรายแดง  ที่เกิดจากการ
รวมตัวกันของทรายสีชมพูแดงจนเปนลานทรายกวางที่มีช่ือเสียงของเมืองมุยเน แลวนํา
ทาน ชม “แกรนดแคนยอนแหงเวียดนาม”ลําธาร FAIRY STREAM  ที่เกิดจากการ
กัดเซาะของน้ําและลมเปนลําธารลึกกวา 20 เมตร เปดใหเห็นช้ันของดินและทราย
หลากส ีซึ่งทั้งหมดลวนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) 
นําทานเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศสู นครโฮจิมินห เมืองศูนยการเศรษฐกิจของประเทศ
เวียดนาม (ระยะทางประมาณ 200 กม.ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชม.) 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนเรือรองแมน้ําไซงอน (8)   ชมบรรยากาศสอง
ฟากฝم�งยามค่ําคืนของเมืองโฮจิมินหซิต้ี หรือจะเลือกสนุกสนานกับวงดนตรีพื้นเมืองที
บรรเลงเพลงอยางสนุกสนาน  
พักที ่ THIEN TUNG HOTEL  หรือเทียบเทา ระดับ 3 ดาว เมืองโฮจมิินห 
 

วันที่ 4 เมืองโฮจิมินห – โบสถนอรทเทรอดาม – ไปรษณียกลาง – ชมอนุสาวรียทาน
ประธานาธบิดโีฮจิมินห – ตลาดเบนถัน – พิเศษ !!! บฟุเฟตนานาชาติ  

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (9)  
นําทานชม โบสถนอรทเทรอดาม โบสถหลังคาสูงที่สรางในสมัยที่เวียดนามยังอยูใน
อาณานิคมของ ฝร่ังเศส โดยสรางเพื่อใหเปนโบสถประจําเมืองไซงอนและไดสรางตาม
ตนแบบของประเทศฝร่ังเศสนําทาน ชม ไปรษณียกลาง ซึ่งถูกสรางขึ้นอยางวิจิตร
ตระการตา ชมอนุสาวรียทานประธานาธิบดีโฮจิมินห ต้ังอยูดานหนาศาลากลาง กอสราง
ดวย สถาปตยากรรมแบบฝร่ังเศส นําทานชมทําเนียบอิสรภาพ เคยเปนทําเนียบของ
อดีตประธานาธิบดเีวยีดนามใต และทําเนียบของผูวาการฝร่ังเศสที่เรียกวาทําเนียบโนโร
โดม ถูกระเบิดทําลายใน พ.ศ. 2506 แลวไดมีการสรางอาคารขึ้นใหมใหช่ือวาทําเนียบ
อิสรภาพ ออกแบบโดยโงเวยีดทู ทุกวันน้ีเปดเปนพิพิธภัณฑใหเขาชมได ช้ันลางเปนหอง
จัดเล้ียง หองโถงใหญที่รัฐบาลเวียดนามใตประกาศยอมแพ ช้ันสองเปนหองรับรองของ
ประธานาธิบดีตรันวนัเฮอืง หองพักของประธานนาธบิดีเหงียนวันเทียว หองอาหาร หอง
สวดมนตคาทอลิก ช้ันสามเปนหองรับรองของภริยาประธานาธิบดี ช้ันสี่เปนหองฉาย
ภาพยนตสวนตัวและลานจอดเฮลิคอบเตอรซึ่งมองลงไปขางลางจะเห็นทิวทัศนงดงาม



 

 

ของถนนเลหยวนไดชัดเจน จากน้ันเดินทางผานยานไชนาทาวน ชมชีวติความเปนอยูของ
ชาวจีนในเวียดนาม ชมวัดเทียนหาว วัดจีนในเขตไชนาทาวนที่สรางอุทิศใหกับ แมพระผู
ครองชาวเรือหรือเทพีเทียนหาว โดยชาวพุทธกวางตุงในชวงปลายศตวรรษที่ 18 ชาว
เวียดนามเช่ือ วาเทพองคคนมีกอนเมฆเปนพาหนะเพื่อชวยคุมครองผูคนใหรอดพนจาก
อันตรายจากมหาสมุทรทั้งปวง 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10) พิเศษ !!! บุฟเฟตนานาชาต ิ 
นําทานอิสระทานชอปปم�ง ตลาดเบนถนั  ตามอัธยาศัย เลือซื้อของฝาก ของพิ้นเมือง และ
สิ้นคาตางๆ เชน เส้ือ รองเทา กระเป�า เปนตน จากน้ันนําทานเดินทางไปสูสนามบินโฮจิ
มินห เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 

17.35 น.  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยเที่ยวบินที่ VJ805 สายการบิน VIETJET 
AIR ราคาทัวรน้ียังไมรวมอาหารรอนและเคร่ืองเดิมบนเคร่ือง  
***สายการบิน VIET JET  ไมอนุญาตใหเลือกที่น่ัง ระบบจะเปนระบบสุมที่นัง่ ไม
สามารถรีเควสที่น่ังกอนได*** 

19.05 น. เดินทางถึง ทาอากาศสุวรรณภมูิ อาคารผูโดยสารขาเขา  โดยสวัสดิภาพ 
***กอนตัดสินใจจองทวัร ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท  

แลวจึงวางมดัจําเพื่อประโยชนของทานเอง*** 
 

การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมผีูเดินทางจํานวน 20 ทานขึน้ไป 
ถาผูเดินทางไมครบจาํนวนดังกลาว บริษทัฯ  

ขอสงวนสิทธิ์ในการ เล่ือนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา 
 

เดินทางโดย 
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 วันกอนเดินทางหากทานตองการจองต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศ กรุณา
สอบถามเที่ยวบินคอนเฟรมกับเจาหนาที่กอน กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่
สามารถเล่ือนวันและเวลาในการเดินทางไดและหากกรณีเกิดความผิดพลาดจากสายการบิน เชน 



 

 

 
อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ 1 ทาน 
พักหองละ 2 ทาน 

พักเด่ียว 

::ราคาโปรโมช่ัน 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 
15 – 18 มถิุนายน 2562 12,900 3,500 

29 มถิุนายน – 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 (วันเฉลมิฯ ร.10) 13,900 3,500 
03 – 06 สงิหาคม 2562 12,900 3,500 

11 – 14 สงิหาคม 2562  (วันแมแหงชาติ) 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 (วันคลายวันสวรรคต ร.9) 13,900 3,500 

ความลาชาของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการ
เปลี่ยนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือ
เหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผลทางดานความปลอดภยัเปนตน เหตุผลตางๆทีอ่ยูเหนือความควบคุม
ของบริษัท ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆไดในทุกกรณี 



 

 

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 

ราคาอ่ืนๆ  
1. เด็กทารก INFANT (อายต่ํุากวา 2 ป) ราคา 6,900 บาท 
2. จอยแลนดไมใชต๋ัวเคร่ืองบิน 7,900 บาท/ทาน 

 
ยังไมรวมคาทปิไกด และคนขับรถทานละ 1,000 บาท ตลอดทริป  

หัวหนาทวัรแลวแตความพอใจในการบริการของแตละทาน 
กรุณาชําระมดัจาํทานละ 5,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากทีท่ําการจอง  
หากไมชําระภายในวันทีก่ําหนด ทางบริษัทขออนุญาตตดัที่น่ังตามเงื่อนไข 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการทองเที่ยว 
  คาภาษีสนามบิน ภาษีน้ํามัน 
  คาหองพักโรงแรม (หองละ 2 หรือ 3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการทองเที่ยวหรือระดบั

เดียวกัน 
  คาอาหาร คาเขาชม และคายานพาหนะทกุชนิดตามที่ระบุในรายการทองเที่ยว 
  คาใชจายมัคคุเทศก / หวัหนาทวัร ทีค่อยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
  คาประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุมครองในระหวางการเดินทาง วงเงิน 

1,000,000 บาท 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

  คาธรรมเนียมในการทําหนังสอืเดินทาง หรือเอกสารตางดาวตางๆ 
  คาระวางกระเป�าน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 
  คาธรรมเนียมวีซา 
  คาใชจายสวนตัว เชน อาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการทองเที่ยว คาซกัรีด คา

โทรศัพท มินิบารและทวีีชองพิเศษของโรงแรม เปนตน 
  คาภาษมีูลคาเพิม่และภาษหีัก ณ ที่จายของแตละประเทศ 
  ทิปไกดและคนขับรถ ทานละ 1,000 บาท / ทาน / ทริป (หวัหนาทัวรแลวแตจะพอใจใน

การบริการ) 



 

 

เงื่อนไขการชําระเงิน 
  ชําระคามดัจํา ทานละ 5,000 บาท หลงัจากทําการจองภายใน 3 วัน 
  ชําระเงินคาทวัรสวนที่เหลือภายใน 21 วัน กอนออกเดินทาง 

 
เงื่อนไขการยกเลิก 

  ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมดัจําเต็มจํานวน 
  ยกเลิกกอนการเดินทาง 21 วนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจาย 100% ของราคา

ทัวรทั้งหมด 
  กรณีกรุปที่เดินทางชวงวันหยดุ เทศกาลตางๆ เชน ปใหม สงกรานต เปนตน ทางบริษัทฯ 

ตองมกีารการันตีมัดจาํที่น่ังกับทางสายการบิน รวมถงึเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter 
Flight และโรงแรมที่พกัตางๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคามดัจํา หรอื คาทวัร
ทั้งหมด ไมวายกเลิกกรณีใดกต็าม 

  เมื่อออกต๋ัวแลว หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมได ไมสามารถขอคืนคาต๋ัวได 
เน่ืองจากเปนนโยบายของสายการบิน 

 
หมายเหต ุ

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา ในกรณีที่ผูเดินทางไม
ถึง 30 คนขึ้นไป 

  ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ํามนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาภาษีน้ํามันเพิม่ตามความเปนจริง 

  ต๋ัวเคร่ืองบินที่ออกเปนกรุปไมสามารถเล่ือนวนัเดินทางหรือขอคืนเงินได 
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลง หรือสลับรายการทองเที่ยวตามความเหมาะสม ใน

กรณีที่เกิดเหตุสดุวิสัย หรือเหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษทัฯ จะ
คํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนหลัก 

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

  กรณีที่สถานที่ทองเที่ยวใดๆ ที่ไมสามารถเขาชมไดเน่ืองจากเหตุสดุวิสัย สภาพอากาศ 
เหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เปนตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจาย
ใดๆ ทั้งสิ้น 



 

 

  กรณีทีท่านสละสิทธิ์ในการใชบริการใดๆ หรือไมเขาชมสถานที่ใดๆ กต็ามทีร่ะบุในรายการ
ทองเที่ยว หรือไมเดินทางพรอมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจายไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น 

  กรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองทั้งในประเทศไทย และในตางประเทศมีปฏิเสธมิใหเดิน
ทางเขา-ออกตามประเทศที่ระบุไว  เน่ืองจากการครอครองสิ่งผดิกฎหมาย สิ่งของตองหาม 
เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคนื
คาทวัรไมวากรณีใดกต็าม 

  กรณีทีท่านใชหนังสอืเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกบัคณะทวัร 
หากทานถกูปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคา
ทัวรและรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น 

  เมื่อทานตกลงชําระเงนิมดัจําหรือคาทัวรทัง้หมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับ
เงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

 
 


