
 

 

รหัสทัวร ZAT1902725 
ทัวรเวียดนาม บินเขาดาลดั บินออกโฮจิมินห 4 วัน 3 คืน (VZ) 
น้ําตกดาทันลา สวนดอกไฮเดรนเยีย ชอปปم�งตลาดไนทบารซา พระราชวังฤดูรอนเบาได  
บานเพ้ียน (Crazy House) ชมสวนกาแฟข้ีชะมด ทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง   
ลําธาร FAIRY STREAM  โบสถนอรทเทรอดาม วดัเทียนหาว 
พักโรงแรมหรู 4 ดาว สุดโรแมนติกเมืองดาลัด 
พิเศษ !!! ลองเรือสุดพิเศษแมน้ําไซงอน และ อ่ิมอรอยเมนูบุฟเฟ�ตนานาชาติ 
ฟรี !!! คารถจิป๊ตะลุยทะเลทราย รม ถุงผารักษโลก ตุกตาท่ีระลกึเวยีดนาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินเมืองดาลัด – น่ังรถราง – น้ําตกดาลันทา – เคเบิลคาร – วดัตั๊กลาม – 
สวนดอกไฮเดรนเยีย  

 
08.00 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิช้ัน 4 เคารเตอรสายการบินเวียดเจ็ท

แอร (VZ) เจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและ
บัตรข้ึนเคร่ือง 

11.20 น.  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติเมืองดาลัด โดยเท่ียวบินที่ VZ940 สาย
การบิน VIETJET AIR ราคาทัวรน้ียังไมรวมอาหารรอนและเครื่องเดิมบนเคร่ือง  

***สายการบิน VIET JET  ไมอนุญาตใหเลือกที่น่ัง ระบบจะเปนระบบสุมท่ีน่ัง ไมสามารถรี
เควสที่น่ังกอนได*** 
 
 
 
 
 
13.05 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเมืองดาลัด  ประเทศเวียดนาม หลังผานพิธี

การตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระเรียบรอยแลว อิสระใหทุกทานไดทําภารกิจ
สวนตัวตามอัธยาศัย  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) เมนูเฝ�อเวียดนามแสนอรอย 
 นําทานเดินทางสู เมืองดาลัด  เมืองตากอากาศที่มีช่ือเสียงอันและโรแมนติกที่สุด

และของเวียดนามเน่ืองจากตั้งอยูบนที่สูงจากระดับน้ําทะเล
ประมาณ 1,500 เมตร ทําใหอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปแม
กระทั้งในฤดูรอน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 15-25 องศา
เซลเซียส แวดลอมดวยขุนเขา ไร กาแฟ และสวนดอกไม 
อาคารบานเรือนตางๆปลูกสรางรปูแบบสถาปตยกรรม
ฝร่ังเศส เน่ืองจากในสมัยอาณานิคม Alexdra Yersin ไดคนพบเมืองดาลัด และ
เห็นวาบรรยากาศคอนขางดี ทางฝร่ังเศสจึงได เขามาพัฒนาและสรางเมืองดาลัด 
เพ่ือใหเปนเมืองตากอากาศสําหรับชาวฝร่ังเศส ถึงดาลัด นําทาน น่ังรถราง (Roller 
Coaster) ผานผืนป�าอันรมร่ืนเขียวชอุมลงสูหุบเขาเบ้ืองลาง เพ่ือชมและสัมผัสกับ
ความสวยงามของ น้ําตกดาทันลา  น้ําตกขนาดไมใหญมากแตมีชื่อเสียง นําทานสู 
สถานีกระเชาไฟฟ�าเคเบิลคาร กระเชาไฟฟ�าแหงน้ีเปนกระเชาไฟฟ�าที่ทันสมัยที่สุด



 

 

ของประเทศเวียดนาม และมีความปลอดภัยสูงที่สุดทานจะได ชมวิวของเมืองดาลัด 
ท่ีมองเห็นได ทั้งเมือง ที่ต้ังอยูทามกลางหุบเขาอันสวยงาม  นําทานชม วัดต๊ิกกลาม 
เปนวัดที่สรางอยูบนเนินเขาเหนือ ทะเลสาบเตวียนลาม แวดลอมไปดวยใบไม
ดอกไม นานาพันธุ กับทิวสนที่ยืนตนตระหงานปกคลมุทุกหุบเขา 
 
 

 
 
 

 
จากน้ัน นําทานเดินทางสู สวนดอกไฮเดรนเยีย เปนสวนดอกไมท่ีมีดอกไฮเดรนเยีย
สีสันสวยสดใสเบงบานสะพรั่งไปท่ัวสวน และเปนอีกหน่ึงสัญลักษณของเมืองดาลัด
ท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวท่ีมาเยือนเมืองแหงน้ี ใหทานไดสัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอาย
ของสวนดอกไม ถายรูปตามอัธยาศัย 
 
 

 
 
 
 
 

นําทานแวะซื้อสินคาโอทอป ของพื้นเมืองของดาลัด อาทิ กาแฟข้ีชะมด ชาอาติโชค 
ขนมตางๆ รวมถึงไวนแดงดาลัด อีกดวย 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2)  
จากน่ันนําทานเดินทางสูยาน ชอปปم�งตลาดไนทบารซา ของเมืองดาลัดใหทานได

เลือกซื้อสินคา นานาชนิด  
และยังมีอาหารพ้ืนเมืองใหทานไดลิ้มลองอีกมากมาย อาทิ น้ําเตาหู ปาทองโก เขา
กับบรรยากาศเย็นๆยามคํ่าคืน ณ เมืองดาลัด อีกดวย 
 
พักที่ TTC HOTEL PREMUIM DALAT  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา เมืองดาลัด 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

วันที่ 2 ดาลัด – สวนดอกไมเมอืงหนาว – พระราชวังฤดูรอน – บานเพ้ียน –สวนกาแฟข้ีชะมด  

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (3)  
นําทานเดินทางชม สวนดอกไมเมืองหนาว  ของเมืองดาลัดสัมผัสดอกไมเมือง
หนาวที่อวดโฉม รูปทรงและสีสันแปลกตาซึ่งเปนสายพันธมาจากยุโรปสัมผัสกับ
บรรยากาศที่แสนโรแมนติก จากน้ันนําทานชม พระราชวังฤดรูอน พระราชวังตาก
อากาศของกษัตริยเบาได จักรพรรด์ิองคสุดทายของเวียดนาม ซึ่งสถานที่แหงน้ีเปน
พระราชวังสุดทาย ที่สรางขึ้นในสมัยเรืองอํานาจของฝร่ังเศส กอนที่จะเกิดสงคราม
เวียดนาม แลวทําใหจักรพรรด์ิบาวไดตองลี้ภัยไปอยูฝร่ังเศส แลวไมไดกลับมา
เหยียบผืนแผนดินบานเกิดอีก 
 

 
 
 
 

นําทานเขาชม บานเพี้ยน (Crazy House) บานสไตลแปลกๆที่ออกแบบโดยฝมือ
ลูกสาวประธานาธิบดีคนท่ี 2 ของเวียดนาม ซึง่เรียนจบสถาปตยกรรมมาจากฝรัง 
เศสโดยไดแรงบันดาลใจจากนิยายเร่ืองดัง “Alice in Wonderland”  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) เมนูบุฟเฟ�ต BBQ ปم�งยาง 
 
 
 
 
 
 

นําทาน ชมสวนกาแฟขี้ชะมด ใหทานไดเที่ยวชมทดลองทํากาแฟ และถายรูปตาม
อัธยาศัย 

นําทานเดินทางสู เมืองมุยเน  ในจังหวัด ฟานเทียต เปนเมืองชายทะเลตากอากาศ
และแหลงทองเที่ยวท่ีมีความสวยงามและมีชื่อเสียงทางภาคใตของเวียดนาม 
ระหวางการเดินทางผานชมธรรมชาติและวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวเวียดนาม นํา
ทานสัมผัสอากาศบริสุทธ์ิ ณ ทาเรือมุยเน ที่อบอวนไปดวยบรรยากาศแบบ
ชาวประมงเวียดนามแทๆ ซึ่งกลับเขาฝم�งหลังออกหาปลาในยามค่ําคืน 
 
 

 
 
 
 
เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (5) พรอมบริการเสริฟไวนดาลัดกับทุกทาน 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

พักที ่Peace Resort, Muine (ติดริมทะเล)  หรือเทียบเทา ระดับ 3 ดาว เมือง
มุยเน 

 
 
 
 
 

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

นําทานสู ทะเลทรายขาว กองเนินภูเขาทรายสีขาวกระจางตากวางใหญสุดสายตา 
มองไปทางไหนจะเห็นเพียงผืนทรายและทองฟ�าเทาน้ันไมไกลกันมีแหลงน้ําจืด 
(โอเอซิส) สําหรับใหนักทองเที่ยวใชพักผอน  ถายรูป และชมวิว ที่ทานจะได
เพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายไมวาจะเปน น่ังรถจี๊ป พิเศษ !!! ฟรีคารถจิป๊
ตะลุยทะเลทราย 1 คัน 6 ทาน หรือสามารถเชาขับรถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือ
สนุกสนานกับการเลนแซนดดูนลื่นไถลจากจากเนินทรายสูงกวา 40 เมตร นําทาน
ชม ทะเลทรายแดง  ท่ีเกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีชมพูแดงจนเปนลานทราย
กวางท่ีมีช่ือเสียงของเมืองมุยเน แลวนําทาน ชม “แกรนดแคนยอนแหง
เวียดนาม”ลําธาร FAIRY STREAM  ที่เกิดจากการกดัเซาะของน้ําและลมเปน
ลําธารลึกกวา 20 เมตร เปดใหเห็นช้ันของดนิและทรายหลากส ีซึ่งทั้งหมดลวน
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
 
 
 

 
 
 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) 

นําทานเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศสู นครโฮจิมินห เมืองศูนยการเศรษฐกิจของ
ประเทศเวียดนาม (ระยะทางประมาณ 200 กม.ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 4 
ชม.) 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนเรือรองแมน้ําไซงอน (8)   ชมบรรยากาศ
สองฟากฝم�งยามคํ่าคืนของเมืองโฮจิมินหซิต้ี หรือจะเลือกสนุกสนานกับวงดนตรี
พ้ืนเมืองทีบรรเลงเพลงอยางสนุกสนาน  



 

 

พักที ่ Hoang Phu Gia hotel หรือเทียบเทา ระดับ 3 ดาว เมืองโฮจิมินห 
 
 
 
 

 
 

วันที่ 4 เมืองโฮจิมินห – โบสถนอรทเทรอดาม – ไปรษณียกลาง – ชมอนุสาวรียทานประธานาธิบดี
โฮจิมินห – ตลาดเบนถัน – พิเศษ !!! บุฟเฟตนานาชาติ  

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (9)  
นําทานชม โบสถนอรทเทรอดาม โบสถหลังคาสูงที่สรางในสมัยที่เวียดนามยังอยู
ในอาณานิคมของ ฝร่ังเศส โดยสรางเพ่ือใหเปนโบสถประจําเมืองไซงอนและได
สรางตามตนแบบของประเทศฝรั่งเศสนําทาน ชม ไปรษณียกลาง ซึ่งถูกสรางขึ้น
อยางวิจิตรตระการตา ชมอนุสาวรียทานประธานาธิบดีโฮจิมินห ต้ังอยูดานหนา
ศาลากลาง กอสรางดวย สถาปตยากรรมแบบฝรั่งเศส นําทานชมทําเนียบอิสรภาพ 
เคยเปนทําเนียบของอดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต และทําเนียบของผูวาการ
ฝร่ังเศสที่เรียกวาทําเนียบโนโรโดม ถูกระเบิดทําลายใน พ.ศ. 2506 แลวไดมีการ
สรางอาคารข้ึนใหมใหช่ือวาทําเนียบอิสรภาพ ออกแบบโดยโงเวียดท ูทุกวันนี้เปด
เปนพิพิธภัณฑใหเขาชมได ช้ันลางเปนหองจดัเลี้ยง หองโถงใหญท่ีรัฐบาล
เวียดนามใตประกาศยอมแพ ชั้นสองเปนหองรับรองของประธานาธิบดีตรัน
วันเฮือง หองพักของประธานนาธิบดีเหงียนวันเทยีว หองอาหาร หองสวดมนต
คาทอลิก ช้ันสามเปนหองรับรองของภริยาประธานาธิบดี ชั้นส่ีเปนหองฉาย
ภาพยนตสวนตัวและลานจอดเฮลิคอบเตอรซึ่งมองลงไปขางลางจะเห็นทิวทัศน
งดงามของถนนเลหยวนไดชัดเจน จากน้ันเดินทางผานยานไชนาทาวน ชมชีวติ
ความเปนอยูของชาวจีนในเวียดนาม ชมวัดเทียนหาว วัดจีนในเขตไชนาทาวนที่
สรางอุทิศใหกับ แมพระผูครองชาวเรือหรือเทพีเทียนหาว โดยชาวพุทธกวางตุง
ในชวงปลายศตวรรษท่ี 18 ชาวเวียดนามเชื่อ วาเทพองคคนมีกอนเมฆเปนพาหนะ
เพ่ือชวยคุมครองผูคนใหรอดพนจากอันตรายจากมหาสมุทรท้ังปวง 
 
 

 
 



 

 

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

นําทานอิสระทานชอปปم�ง ตลาดเบนถัน  ตามอัธยาศัย เลือซื้อของฝาก ของพ้ินเมือง 
และส้ินคาตางๆ เชน เส้ือ รองเทา กระเป�า เปนตน จากน้ันนําทานเดินทางไปสู
สนามบินโฮจิมนิห เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ตรวจเชค็เอกสารและสัมภาระ 

 
17.35 น.  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยเที่ยวบินที่ VJ805 สายการบิน 

VIETJET AIR ราคาทัวรน้ียังไมรวมอาหารรอนและเครื่องเดิมบนเครื่อง  
***สายการบิน VIET JET  ไมอนุญาตใหเลือกที่น่ัง ระบบจะเปนระบบสุมท่ีน่ัง ไมสามารถรี
เควสที่น่ังกอนได*** 
 
19.05 น. เดินทางถึง ทาอากาศสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาเขา  โดยสวัสดิภาพ 
 
 

อัตราคาบริการ 
กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ 1 ทาน 

พักหองละ 2 ทาน 
พักเด่ียว 

::ราคาโปรโมช่ัน ไมมรีาคาเด็ก:: 
30 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน 2562 11,900 3,500 
03 – 06 พฤศจิกายน 2562 9,900 3,500 
06 – 09 พฤศจิกายน 2562 11,900 3,500 
13 – 16 พฤศจกิายน 2562 11,900 3,500 
20 – 23 พฤศจิกายน 2562 11,900 3,500 
24 – 27 พฤศจิกายน 2562 11,900 3,500 
27 – 30 พฤศจิกายน 2562 11,900 3,500 
01 – 04 ธันวาคม 2562 12,900 3,500 



 

 

04 – 07 ธันวาคม 2562 (วันพอ
แหงชาติ) 12,900 3,500 

11 – 14 ธันวาคม 2562 12,900 3,500 
15 – 18 ธันวาคม 2562 12,900 3,500 
18 – 21 ธันวาคม 2562 12,900 3,500 
25 – 28 ธันวาคม 2562 13,900 3,500 
ราคาอ่ืนๆ  

1. เด็กทารก INFANT (อายุต่ํากวา 2 ป) ราคา 3,500 บาท 
2. จอยแลนดไมใชต๋ัวเครือ่งบิน 7,900 บาท/ทาน 

 
***กอนตัดสินใจจองทัวร ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท แลวจึงวางมัดจําเพ่ือ
ประโยชนของทานเอง*** 
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทานขึ้นไป 

ถาผูเดินทางไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ เล่ือนการเดินทาง หรือ 
เปลี่ยนแปลงราคา 
ยังไมรวมคาทิปไกด และคนขับรถทานละ 1,000 บาท ตลอดทรปิ  
หัวหนาทัวรแลวแตความพอใจในการบริการของแตละทาน 
กรุณาชําระมัดจําทานละ 5,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากที่ทําการจอง  
หากไมชําระภายในวันท่ีกําหนด ทางบริษัทขออนุญาตตัดที่น่ังตามเงื่อนไข 
 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั ตามเท่ียวบินที่ระบุในรายการทองเที่ยว 
 คาภาษีสนามบิน ภาษน้ํีามัน 
 คาหองพักโรงแรม (หองละ 2 หรือ 3 ทาน) ตามท่ีระบุในรายการทองเท่ียวหรือระดับ

เดียวกัน 
 คาอาหาร คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการทองเที่ยว 
 คาใชจายมัคคุเทศก / หัวหนาทัวร ท่ีคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 คาประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุมครองในระหวางการเดินทาง 

วงเงิน 1,000,000 บาท 
 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 

 คาธรรมเนียมในการทาํหนังสือเดินทาง หรือเอกสารตางดาวตางๆ 



 

 

 คาระวางกระเป�าน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินกําหนด 
 คาธรรมเนียมวีซา 
 คาใชจายสวนตัว เชน อาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการทองเท่ียว คาซักรีด คา

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

ในการบริการ) 
 
เง่ือนไขการชําระเงิน 

 ชําระคามดัจํา ทานละ 5,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วนั 
 ชําระเงินคาทัวรสวนท่ีเหลือภายใน 21 วัน กอนออกเดินทาง 

 
เง่ือนไขการยกเลิก 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจําเต็มจํานวน 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บคาใชจาย 100% ของ

ราคาทัวรทั้งหมด 
 กรณีกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด เทศกาลตางๆ เชน ปใหม สงกรานต เปนตน ทาง

บริษัทฯ ตองมีการการนัตีมดัจําที่น่ังกับทางสายการบิน รวมถงึเที่ยวบินพิเศษ เชน 
Charter Flight และโรงแรมท่ีพักตางๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคามัดจํา 
หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกกรณีใดก็ตาม 

 เม่ือออกตั๋วแลว หากทานมีเหตุบางประการทาํใหเดินทางไมได ไมสามารถขอคืนคาต๋ัว
ได เน่ืองจากเปนนโยบายของสายการบิน 

หมายเหตุ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผู

เดินทางไมถึง 30 คนขึ้นไป 
 ในกรณีที่สายการบินประการปรับข้ึนภาษีน้ํามนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก

เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปนจริง 
 ต๋ัวเคร่ืองบินท่ีออกเปนกรุปไมสามารถเล่ือนวนัเดินทางหรือขอคืนเงินได 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลง หรือสลับรายการทองเที่ยวตามความ

เหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณท่ีอยูเหนือการควบคุมของบรษัิทฯ 
โดยบริษัทฯ จะคํานึงถงึความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนหลัก 



 

 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน หากเกดิเหตุการณสุดวิสัย เชน ความลาชาจาก
สายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง การประทวง การนัดหยดุงาน การกอ
จลาจล ปญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาต ิหรือทรัพยสินสูญหายอันเน่ืองมาจาก
ความประมาทของตัวทานเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาท
ของตัวทานเอง 

 กรณีท่ีสถานท่ีทองเที่ยวใดๆ ท่ีไมสามารถเขาชมไดเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ 
เหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เปนตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืน
คาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น 

 กรณีท่ีทานสละสิทธิ์ในการใชบริการใดๆ หรือไมเขาชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุใน
รายการทองเท่ียว หรือไมเดินทางพรอมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืน
คาใชจายไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งในประเทศไทย และในตางประเทศมปีฏิเสธมิใหเดิน
ทางเขา-ออกตามประเทศท่ีระบุไว  เน่ืองจากการครอครองส่ิงผิดกฎหมาย ส่ิงของ
ตองหาม เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ กต็ามบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดกต็าม 

 กรณีท่ีทานใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับ
คณะทัวร หากทานถกูปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน 

 เม่ือทานตกลงชําระเงินมดัจําหรือคาทัวรท้ังหมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

 
 


