
 

 

รหัสทัวร JWT1902261 
ทัวรเวียดนามใต ดาลัด มุยเน ญาตราง 4 วัน 3 คืน (VZ) 
เท่ียวสุดคุมรวม 3 เมืองตากอากาศแหงการพักผอน 
ชมทุงดอกไฮเดรนเยีย   พักผอนชิวๆริมทะเล 
สนุกกับเคร่ืองเลน Vin Pearl Theme Park 
เมืองแหงการพักผอนริมทะเล&ทะเลทราย 

 
 



 

 

เวียดนามใต ดาลัด มุยเน ญาตราง 4วัน3คืน 
บินตรงสูเมืองดาลัท โดยสายการบิน VIETJET AIR 
เที่ยวสุดคุม รวม 3 เมืองตากอากาศแหงการพักผอน  

เมืองตากอากาศดาลัด ชมทุงดอกไฮเดรนเยีย 
เมืองตากอากาศญาตราง พักผอนชิวๆริมทะเล 
สนุกกับเคร่ืองเลน Vin Pearl Theme Park  

เมืองมุยเน เมืองแหงการพักผอนริมทะเล & ทะเลทราย  
พิเศษ !!! น่ังรถจ๊ิปตะลุยทะเลทรายมุยเน 

แถมฟรี !! กระเป�าก๊ิฟเกชอปปم�ง+หมวกสุดเท เวียดนาม 
WIFI FREE ON BUS  น้ําด่ืมบริการวันละ 1 ขวด  

หมายเหตุ 
หากทานมีความจําเปนจะตองซื้อต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ เพ่ือบินไปและกลับจาก
กรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพ่ือยืนยันกับทางเจาหนาที่กอนทําการจองและขอความ
กรุณาใหทาน ซ้ือต๋ัวเคร่ืองบินประเภทท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได  อัน
เน่ืองมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเปนการยกเลิกเท่ียวบิน 
การลาชาของสายการบิน การยุบเท่ียวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง 
ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน 
หรือจะเปนเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเปนเหตุผลดานความปลอดภัย ดังน้ันเหตุผลเหลานี้ อยู
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจาย
ใดๆ ทั้งส้ิน อนึ่ง บริษัทฯ จะคอนเฟรมกรุป ประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง ขออภัยใน
ความไมสะดวก 
 
วันท่ี 1  กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) -ดาลัท-ฟานเทียต-มุยเน 
08.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ สนามบินสุวรรณ

ภูมิเคานเตอรสายการบิน Viet Jet Air พบเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการ
ตอนรับและอํานวยความสะดวก (เน่ืองจากต๋ัวเคร่ืองบินเปนต๋ัวกรุประบบ 
Random ไมสามารถล็อกที่น่ัง หรือเลือกท่ีน่ังได ที่น่ังอาจจะไมไดติดกันและไม



 

 

สามารถเลือกชวงท่ีน่ังบนเคร่ืองบินได ซ่ึงเปนไปตามเง่ือนไขของสายการบิน ทาง
บริษัทไมสามารถเขาไปแทรกแซงได) 

10.20 น. ออกเดินทางสูเมืองดาลัท ประเทศเวียดนาม โดยสายบิน Viet Jet Air 
เท่ียวบินที่ VZ940 (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.45 ช่ัวโมง) 

12.05 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองดาลัท หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (เมนูเฝอ เวียดนาม) 

นําทานเดินทางสู เมืองมุยเน ในจังหวัด ฟานเทียต 
เปนเมืองชายทะเลตากอากาศและแหลงทองเที่ยวท่ี
มีความสวยงามและมีช่ือเสียงทางภาคใตของ
เวียดนาม ระหวางการเดินทางผานชมธรรมชาติ
และวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวเวียดนาม นําทาน
สัมผัสอากาศบริสุทธ์ิ ณ ทาเรือมุยเน ท่ีอบอวน
ไปดวยบรรยากาศแบบชาวประมงเวียดนามแทๆ 
ซ่ึงกลับเขาฝم�งหลังออกหาปลาในยามค่ําคืน นําทาน
ชม ทะเลทรายแดง ที่เกิดจากการรวมตัวกันของ
ทรายสีชมพูแดงจนเปนลานทรายกวางท่ีมีช่ือเสียงของเมืองมุยเน แลวนําทาน ชม 
“แกรนดแคนยอนแหงเวียดนาม” ลําธาร FAIRY STREAM ที่เกิดจากการกัด
เซาะของน้ําและลมเปนลําธารลึกกวา 20 เมตร เปดใหเห็นช้ันของดินและทราย
หลากสี ซ่ึงท้ังหมดลวนเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักท่ี Peace Resort, Muine (ติดริมทะเล) หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันท่ี 2  ฟานเทียต-ทะเลทรายขาวมุยเน-ญาตราง 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทานสู ทะเลทรายขาว กองเนินภูเขาทรายสีขาวกระจางตากวางใหญสุดสายตา 
มองไปทางไหนจะเห็นเพียงผืนทรายและ
ทองฟ� าเท าน้ัน ไม ไกลกันมีแหลงน้ําจืด 
(โอเอซิส) สําหรับใหนักทองเท่ียวใชพักผอน  
ถายรูป และชมวิว ที่ทานจะไดเพลิดเพลิน
กับกิจกรรมหลากหลายไมวาจะเปน เชา
รถจ๊ีป หรือรถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือ
สนุกสนานกับการเลนแซนดดูนล่ืนไถลจากจากเนินทรายสูงกวา 40 เมตร  
จากน้ันนําทานเดินทางไปสูเมืองญาตราง เมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียอีกแหงหน่ึง
ของเวียดนาม  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ันนําทานเดินทางสักการะองคพระหยกสีขาว ที่ Long Son Pagoda ซ่ึง
เปนองคพระท่ีใหญที่สุดของเมืองญาตราง ต้ังเดนเปนสงาอยูบนเชิงเขา ใหทานได
สักการะ พระถายภายภายในวัด ท่ีม่ีพ้ืนท่ีบริเวณกวางขวาง จากน้ันไปเท่ียวชม
เกาะ Vinpearl Land โดยน่ังกระเชาขามทะเล (กระเชาขามทะเลยาวที่สุดใน
โลก) อิสระใหทานไดสนุกสนานกับเคร่ืองเลนในสวนสนุกท่ีทันสมัยท่ีสุดของ
ประเทศเวียดนาม  

**รวมคาเคเบ้ิลคารขามเกาะ และคาเคร่ืองเลนแลว** 
 



 

 

 
 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักท่ี Rosaka Nha Trang hotel หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันท่ี 3  ญาตราง-ดาลัท 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองดาลัท เมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงอันและโรแมนติคที่สุด
และของเวียดนามเน่ืองจากต้ังอยูบนที่สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 1,500 เมตร 
ทําใหอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปแมกระทั้ง
ในฤดูรอน อุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 15-25 
องศาเซสเซียส แวดลอมดวยขุนเขา ไร กาแฟ 
และสวนดอกไม อาคารบานเรือนตางๆปลูก
สรางรูปแบบสถาปตยกรรมฝร่ังเศส เน่ืองจาก
ในสมัยอาณานิคม Alexdra Yersin  ได
คนพบเมืองดาลัด และเห็นวาบรรยากาศคอนขางดี ทางฝร่ังเศสจึงได เขามาพัฒนา
และสรางเมืองดาลัด เพ่ือใหเปนเมืองตากอากาศสําหรับชาวฝร่ังเศส ถึงดาลัทนํา
ทาน น่ังรถราง (Roller Coaster) ผานผืนป�าอันรมร่ืนเขียวชอุมลงสูหุบเขา
เบ้ืองลาง เพ่ือชมและสัมผัสกับความสวยงามของ น้ําตกดาทันลา (Thac 
Datanla) น้ําตกขนาดไมใหญมากแตมีช่ือเสียง อีกหน่ึงในสถานที่ทองเที่ยวยอด
นิยมของดาลัดที่ไมควรพลาด!! 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  นําทานสู สถานีกระเชาไฟฟ�า เคเบิลคาร กระเชาไฟฟ�าแหงน้ีเปนกระเชาไฟฟ�าที่

ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนาม และมีความปลอดภัยสูงท่ีสุดทานจะได ชมวิว
ของเมืองดาลัด ที่มองเห็นได ทั้งเมือง ท่ีต้ังอยูทามกลางหุบเขาอันสวยงาม  นํา
ทานชม วัดต๊ิกกลาม เปนวัดที่สรางอยูบน
เนินเขาเหนือ ทะเลสาบเตวียนลาม แวดลอม
ไปดวยใบไมดอกไม นานาพันธุ กับทิวสนท่ี
ยืนตนตระหงานปกคลุมทุกหุบเขา จากน้ันนํา
ทานชม พระราชวังฤดูรอน พระราชวังตาก
อากาศของกษัตริยเบาได จักรพรรด์ิองค



 

 

สุดทายของเวียดนาม ซ่ึงสถานที่แหงน้ีเปนพระราชวังสุดทาย ที่สรางข้ึนในสมัย
เรืองอํานาจของฝร่ังเศส กอนที่จะเกิดสงครามเวียดนาม แลวทําใหจักรพรรด์ิบาว
ไดตองล้ีภัยไปอยูฝร่ังเศส แลวไมไดกลับมาเหยียบผืนแผนดินบานเกิดอีกเลย  

  จากน้ันนําทานเขาชม บานเพ้ียน (Crazy House) บานสไตลแปลกๆที่ออกแบบ
โดยฝมือลูกสาวประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเวียดนาม ซ่ึงเรียนจบสถาปตยกรรมมา
จากฝรัง เศสโดยไดแรงบันดาลใจจากนิยายเร่ืองดัง “Alice in Wonderland” 
จากน้ันนําทานชมทุงดอกไฮเดรนเยียที่เบงบานอยูเต็มพ้ืนที่ ใหทานอิสระเก็บภาพ
ความประทับใจตามอัธยาศัย (ข้ึนอยูกับสภาพอากาศ) 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พรอมเสริฟไวนดาลัท 
  จากน่ันนําทานเดินทางสูยาน ชอปปم�งตลาดไนทบารซา ของเมืองดาลัทใหทานได

เลือกซ้ือสินคา นานาชนิด ตามอัธยาศัย 
พักที่ La Sapinette Hotel, Dalat หรือเทียบเทาระดับ 4ดาว 
 
 
 
 
 
 
วันท่ี 4  ดาลัท-สวนดอกไม-กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
  นําทานเดินทางชม สวนดอกไมเมืองหนาว ของ

เมืองดาลัทสัมผัสดอกไมเมืองหนาวที่อวดโฉม 
รูปทรงและสีสันแปลกตา ซ่ึงเปนสายพันธ มา
จากยุโรปสัมผัสกับบรรยากาศท่ีแสนโรแมนติก 
จากน้ันนําทานเดินทางไปสูสนามบินเมืองดาลัท 
เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 

12.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินดาลัท กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน Viet Jet Air 
เท่ียวบินที่ VZ941 (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.45 ช่ัวโมง) 



 

 

14.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง ผูใหญ เด็ก พักเด่ียว 3คืน 
31 ต.ค.-03 พ.ย. 62 12,999 12,999 3,500 

01-04 พ.ย. 62 12,999 12,999 3,500 
02-05 พ.ย. 62 12,999 12,999 3,500 
03-06 พ.ย. 62 10,999 10,999 3,500 
07-10 พ.ย. 62 12,999 12,999 3,500 
08-11 พ.ย. 62 12,999 12,999 3,500 
09-12 พ.ย. 62 12,999 12,999 3,500 
10-13 พ.ย. 62 10,999 10,999 3,500 
14-17 พ.ย. 62 12,999 12,999 3,500 



 

 

15-18 พ.ย. 62 12,999 12,999 3,500 
16-19 พ.ย. 62 12,999 12,999 3,500 
21-24 พ.ย. 62 12,999 12,999 3,500 
22-25 พ.ย. 62 12,999 12,999 3,500 
23-26 พ.ย. 62 12,999 12,999 3,500 

28 พ.ย.-01 ธ.ค. 62 12,999 12,999 3,500 
29 พ.ย.-02 ธ.ค. 62 12,999 12,999 3,500 
30 พ.ย.-03 ธ.ค. 62 12,999 12,999 3,500 

05-08 ธ.ค. 62 15,900 15,900 3,500 
06-09 ธ.ค. 62 15,900 15,900 3,500 
07-10 ธ.ค. 62 15,900 15,900 3,500 
08-11 ธ.ค. 62 13,900 13,900 3,500 
12-15 ธ.ค. 62 13,900 13,900 3,500 
13-16 ธ.ค. 62 13,900 13,900 3,500 
14-17 ธ.ค. 62 13,900 13,900 3,500 
19-22 ธ.ค. 62 13,900 13,900 3,500 
20-23 ธ.ค. 62 13,900 13,900 3,500 
21-24 ธ.ค. 62 13,900 13,900 3,500 
26-29 ธ.ค. 62 14,900 14,900 3,500 
27-30 ธ.ค. 62 16,900 16,900 3,500 
28-31 ธ.ค. 62 16,900 16,900 3,500 

29 ธ.ค.-01 ม.ค. 63 16,900 16,900 3,500 
30 ธ.ค.-02 ม.ค. 63 16,900 16,900 3,500 
31 ธ.ค.-03 ม.ค. 63 16,900 16,900 3,500 

01-04 ม.ค. 63 13,900 13,900 3,500 
02-05 ม.ค. 63 12,999 12,999 3,500 
16-19 ม.ค. 63 12,999 12,999 3,500 
17-20 ม.ค. 63 12,999 12,999 3,500 



 

 

18-21 ม.ค. 63 12,999 12,999 3,500 
25-28 ม.ค. 63 15,900 15,900 3,500 

30 ม.ค.-02 ก.พ. 63 13,900 13,900 3,500 
31 ม.ค.-03 ก.พ. 63 12,999 12,999 3,500 

01-04 ก.พ. 63 12,999 12,999 3,500 
06-09 ก.พ. 63 14,900 14,900 3,500 
07-10 ก.พ. 63 15,900 15,900 3,500 
08-11 ก.พ. 63 15,900 15,900 3,500 
13-16 ก.พ. 63 12,999 12,999 3,500 
14-17 ก.พ. 63 12,999 12,999 3,500 
15-18 ก.พ. 63 12,999 12,999 3,500 
20-23 ก.พ. 63 12,999 12,999 3,500 
21-24 ก.พ. 63 12,999 12,999 3,500 
22-25 ก.พ. 63 12,999 12,999 3,500 

27 ก.พ.-01 มี.ค. 63 12,999 12,999 3,500 
28 ก.พ.-02 มี.ค. 63 12,999 12,999 3,500 
29 ก.พ.-03 มี.ค. 63 12,999 12,999 3,500 

05-08 มี.ค. 63 12,999 12,999 3,500 
06-09 มี.ค. 63 12,999 12,999 3,500 
07-10 มี.ค. 63 12,999 12,999 3,500 
12-15 มี.ค. 63 12,999 12,999 3,500 
13-16 มี.ค. 63 12,999 12,999 3,500 
14-17 มี.ค. 63 12,999 12,999 3,500 
19-22 มี.ค. 63 12,999 12,999 3,500 
20-23 มี.ค. 63 12,999 12,999 3,500 
21-24 มี.ค. 63 12,999 12,999 3,500 

*** จอยแลนด ไมเอาต๋ัวเคร่ืองบิน หักออก 2,000 บาทตอทาน *** 
ราคาเด็กทารก 3,000 บาท 



 

 

อายุต่ํากวา 2ป 

 
ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ / ทารกตองมีอายุไมเกิน 2 ปบริบูรณ ณ วัน

เดินทางไปและกลับ 
ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน  
(แตสามารถเปล่ียนผูเดินทางไดตามเง่ือนไของสายการบิน) 

อัตราคาบริการรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินโดยสารช้ันประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเช้ือเพลิง 
 คาท่ีพักหองคู ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน 
 คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
 คาเขาชม ดังท่ีระบุในรายการ 
 คารถนําเท่ียว ดังที่ระบุในรายการ 
 คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง 

 
อัตราคาบริการไมรวม 

 คาใชจายสวนตัว เชน คาอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือรายการทัวร คาซักรีด คามินิบาร              
คาโทรศัพท ฯลฯ 

 คาปรับสําหรับน้ําหนักกระเป�าเดินทางท่ีเกินจากสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัม) 
 คาทําหนังสือเดินทาง  
 คาธรรมเนียมเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมในภายหลัง 
 คาทิปคนขับรถ ผูชวยคนขับรถ ไกดทองถ่ิน 1,000 บาท ตอทาน/ตอทิป (บังคับตาม

ระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 
 คาทิปหัวหนาทัวรท่ีดูแลจากไทย แลวแตสินน้ําใจของทาน (ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและ

คนขับรถ แตไมบังคับทิป) 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�นตามธรรมเนยีม (ชําระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 
ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�น ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  

ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 
สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ี�ดแูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 



 

 

   ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 
เง่ือนไขการสํารองท่ีน่ัง 

 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 5,000 
บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว 

 การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน ทานควร
จัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด เน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของ
คาที่พักและต๋ัวเคร่ืองบิน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาที่ 
กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม
รับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึน 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว 
หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ช่ัวโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตอง
ใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความ
จําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน และขอเก็บเงินทั้งหมด (แตสามารถเปล่ียนช่ือผู
เดินทางได 15 วัน กอนการเดินทาง) 

 กรณีเจ็บป�วยกะทันหัน จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง ทางบริษัทจะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งน้ีทานตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได ตามความเปนจริง  

 ในกรณีเจ็บป�วยกระทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วนัทําการ ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการคืน
เงินทุกกรณี 
 
หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปได
อยางนอย 10 ทาน ในกรณีน้ีบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 



 

 

 เมื่อมีการออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว ไมสามารถรีฟนได อันเน่ืองมาจากเง่ือนไขของสายการบิน 
 หากทานไมไดรวมบริการทานอาหาร หรือคาต๋ัวเขาชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร ไมสามารถคืนเงินได 

เน่ืองจากคาบริการที่เวียดนามเปนแบบเหมาจาย 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไม

อาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การ
จลาจลตาง  ๆเปนตน 

 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวาเหตุผล
ใด  ๆก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 
 

*เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ  
จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงท้ังหมดน้ีแลว* 

 
บริการเพ่ิมเติม เลนเน็ตชิว ชิว ตลอดทริป 
 
 


