
 

 

รหัสทัวร ITV 1904034 
ทัวรเวียดนามใต เทใจไปญาจาง มุยเน ดาลัท 4วัน 3คืน (FD) 
มุยเน - ลําธารนางฟ�า - ทะเลทรายแดง – ทะเลทรายขาว - ดาลัด - น้ําตกดาทันลา - น่ังกระเชา
ไฟฟ�า - สวนดอกไมเมอืงหนาว – บานเพ้ียน - เมืองญาจาง – สวนสนุก VIN PEARL –   
ตลาดไนทบารซาญาจาง  
 

 



 

 

NEW !!! สวนสนุก VIN PEARL (รวมคาเขาและเครื่องเลน) 
พิเศษ!!! พัก โรงแรม 4 ดาว/สวนดอกไมเมืองหนาว 
เมนูสุดฟน !!! BBQ BUFFET / ไวนแดง ดาลัท 
รวม คาน่ังรถจิ๊ฟตะลุยทะเลาทรายขาว 
ฟร ีWIFI ON BUS ฟรี เสื้อยืดเวียดนาม ทานละ 1 ตัว 
 
 ไฟลทบนิ (เขา โฮจิมินห - ออกเมืองญาจางนั่งรถไมเหนื่อย) 
 
Departure      :      BKK  – SGN    FD656   07.40 – 09.15 
Return            :      CXR – BKK     FD647   10.25 – 12.30 
 
 

 
 
 
 

วันเดินทาง 
 

ราคา
ผูใหญ 

ราคาเด็ก0-2 
ป Infant 

พักเด่ียว/
เดินทางทาน
เดียว เพ่ิม 

ท่ีนั่ง หมาย
เหต ุ

17 – 20  ม.ค  2563 11,888  
 
 

ไมมีราคาเด็ก 
Infant  

3,500฿ 
 
 

4,500 25  
7 – 10  ก.พ  2563 12,888 4,500 25  
14 – 17  ก.พ  2563 12,888 4,500 25  
21 – 24  ก.พ  2563 12,888 4,500 25  
28 –  2   มี.ค  2563 12,888 4,500 25  
6 – 9    มี.ค  2563 12,888 4,500 25  
13 – 16  มี.ค  2563 12,888 4,500 25  
20 – 23 มี.ค  2563 12,888 4,500 25  



 

 

 
04.30 น. พรอมกันท่ี ทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออก 

อาคาร1 ผูโดยสารระหวางประเทศ ช้ัน 3 ประตู 3 เคาเตอรเช็คอิน สายการบิน 
Thai Air Asia เจาหนาท่ีใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกดานเอกสารกอน
ขึ้นเครื่อง 

07.40 น. นําทานออกเดินทางสู เมืองโฮจิมินห ประเทศ เวียดนาม โดย สายการบิน Thai Air 
Asia เท่ียวบินท่ี FD656  

09.15 น. เดินทางถึง สนามบินโฮจิมินห กรุงโฮจิมินห ประเทศเวียดนาม ผานพิธีการตรวจคน
เขาเมืองเปนท่ีเรียบรอยแลว(เวลาทองถิ่นที่เวียดนาม เทากับประเทศไทย) นครโฮจิ
มินห เมืองศูนยการเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม 

 เที่ยง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร (ม้ือ1)  
บาย นําทานเดินทางสู เมืองมุยเน ในจังหวดั ฟานเทียต เปนเมืองชายทะเลตากอากาศและ

แหล  ทองเที่ยวท่ีมีความสวยงามและมีช่ือเสียงทางภาคใตของเวียดนาม ระหวางการ
เดินทางผานชมธรรมชาติและวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวเวียดนาม นําทานสัมผัส
อากาศบริสุทธ์ิ ณ ทาเรือมุยเน ท่ีอบอวนไปดวยบรรยากาศแบบชาวประมงเวียดนาม
แทๆ ซ่ึงกลับเขาฝم�งหลังออกหาปลาในยามคํ่าคืน  นําทานชม ทะเลทรายแดง  ที่เกิด
จากการรวมตัวกันของทรายสีชมพูแดงจนเปนลานทรายกวางที่มีช่ือเสียงของเมืองมุย
เน แลวนําทานชม “แกรนดแคนยอนแหงเวียดนาม” ลําธาร FAIRY STREAM ที่เกิด
จากการกดัเซาะของน้ําและลมเปนลําธารลึกกวา 20เมตร เปดใหเห็นช้ันของดินและ
ทรายหลากสี ซ่ึงทั้งหมดลวนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ นําทานสู ทะเลทรายขาว กอง
เนินภูเขาทรายสีขาวกระจางตากวางใหญสุดสายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพียงผืน
ทรายและทองฟ�าเทาน้ัน ไมไกลกันมีแหลงน้ําจืด (โอเอซิส) สําหรับใหนักทองเที่ยวใช
พักผอน ถายรูป และชมวิว ที่ทานจะไดเพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายไมวาจะ
เปน เชารถจ๊ีป หรือรถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกับการเลนแซนดดูนล่ืน
ไถลจากจากเนินทรายสูงกวา 40 เมตร (รวมคารถจิป๊ โดยสารได 5-6 ทาน/1คัน) 

 

วันที่แรก     ทาอากาศยานดอนเมือง – ทาอาศยานโฮจิมินห – มุยเน – ลําธารนางฟ�า -
ทะเลทรายแดง – ทะเลทรายขาว   อาหาร กลางวัน , เย็น 



 

 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร(มือ้2) 
ที่พัก            Peace Resort Muine *** 3 ดาว หรือโรงแรมระดับใกลเคียงกัน  

 

 
วันที่สอง     ดาลัด - นํ้าตกดาทันลา - นั่งกระเชาไฟฟ�า - สวนดอกไมเมืองหนาว – บาน

เพ้ียน – ตลาดดาลัท อาหาร เชา ,กลางวัน ,เย็น 
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือ3)  นําทานเดินทางสู 

เมืองดาลัท เมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงอันและโรแมนติคที่สุดและของเวียดนาม
เน่ืองจากต้ังอยูบนที่สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 1,500 เมตร ทําใหอากาศเย็น
สบายตลอดทั้งปแมกระทั้งในฤดูรอน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 15-25 องศาเซส
เซียส แวดลอมดวยขุนเขา ไร กาแฟ และสวนดอกไม อาคารบานเรือนตางๆปลูก
สรางรูปแบบสถาปตยกรรมฝรั่งเศส เน่ืองจากในสมัยอาณานิคม Alexdra Yersin 
ไดคนพบเมืองดาลัด และเห็นวาบรรยากาศคอนขางดี ทางฝร่ังเศสจงึไดเขามาพั  
ฒนาและสรางเมืองดาลัด เพื่อใหเปนเมืองตากอากาศสําหรับชาวฝรัง่เศส ถึงดาลัท
นําทาน นั่งรถราง (Roller  Coaster) ผานผืนป�าอันรมร่ืนเขียวชอุมลงสูหุบเขา
เบ้ืองลาง เพื่อชมและสัมผัสกับความสวยงามของ น้ําตกดาทันลา (Thac 
Datanla) น้ําตกขนาดไมใหญมากแตมช่ืีอเสียง อีกหน่ึงในสถานที่ทองเท่ียวยอด
นิยมของดาลัดที่ไมควรพลาด!!  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือ4) พิเศษ !!! เมนู BBQ 
BUFFET 

 



 

 

บาย  นําทานสู สถานีกระเชาไฟฟ�า เคเบิลคาร กระเชาไฟฟ�าแหงน้ีเปนกระเชาไฟฟ�าที่
ทันสมัยท่ีสุดของประเทศเวียดนาม และมคีวามปลอดภัยสูงที่สุดทานจะได ชมวิวของ
เมืองดาลัด ที่มองเห็นได ท้ังเมือง ท่ีต้ังอยูทามกลางหุบเขาอันสวยงาม นําทานชม 
วัดติ๊กกลาม เปนวัดที่สรางอยูบนเนินเขาเหนือ ทะเลสาบเตวียนลาม แวดลอมไปดวย
ใบไมดอกไม นานาพันธุ กับทิวสนที่ยืนตนตระหงานปกคลมุทุกหุบเขา จากน้ันนําทาน
ชม พระราชวังฤดูรอน พระราชวังตากอากาศของกษัตริยเบาได จักรพรรด์ิองค
สุดทายของเวียดนาม ซ่ึงสถานที่แหงน้ีเปนพระราชวังสุดทาย ที่สรางข้ึนในสมัยเรือง
อํานาจของฝร่ังเศส กอนที่จะเกิดสงครามเวียดนาม แลวทําใหจักรพรรด์ิบาวไดตองล้ี
ภัยไปอยูฝรั่งเศส แลวไมไดกลบัมาเหยียบผืนแผนดินบานเกิดอีกเลย นําทานเขาชม 
บานเพ้ียน (Crazy House) บานสไตลแปลกๆท่ีออกแบบโดยฝมือลูกสาว
ประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเวียดนาม ซ่ึงเรียนจบสถาปตยกรรมมาจากฝรัง เศสโดยได
แรงบันดาลใจจากนิยายเรื่องดัง “Alice in Wonderland”  นําทานเดินทางชม 
สวนดอกไมเมืองหนาว ของเมืองดาลัทสัมผัสดอกไมเมืองหนาวที่อวดโฉม รูปทรง
และสีสันแปลกตา ซ่ึงเปนสายพันธ มาจากยุโรปสัมผัสกับบรรยากาศที่แสนโรแมนติ
กจากน้ัน นําทานชม วัดลึงเฟอก หรือดินแดนแหงสวรรค เปนวัดพุทธนิกายเซน 
ตกแตงดวยศิลปะจากเซรามิค นอกจากน้ียังม ีเจาแมกวนอิมปางยืนยกมือประทานพร 
ที่ทําจากดอกกระดาษขนาดใหญใหชาวพุทธไดกรายไหวอีกดวย 

ค่ํา   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร(มื้อ5) 
จากน่ันนําทานเดินทางสูยานชอปปم�งตลาดไนทบารซา ของเมืองดาลัดใหทานได
เลือกซ้ือสินคา นานาชนิด ตามอัธยาศัย 

ที่พัก            King Dalat / La Sapinette Dalat /  *** 4 ดาว หรือโรงแรมระดับ
ใกลเคียงกัน 

 



 

 

 
วันที่สาม    เมืองญาจาง – สวนสนุก VIN PEARL –  ตลาดไนทบารซาญาจาง    
                อาหารเชา ,กลางวัน,เย็น  
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม(ม้ือ6)  

จากน้ันไปเท่ียวชมเกาะ Vinpearl Land โดยน่ังกระเชาขามทะเล (กระเชาขามทะเล
ยาวที่สุดในโลก) อิสระใหทานไดสนุกสนานกับเครื่องเลนในสวนสนุกที่ทันสมัยท่ีสุด
ของประเทศเวียดนาม ขอการันตีความสนุกดวยเครื่องเลนกลางแจงมันส ๆ อยาง 
Roller Coaster, Sky drop และ Topspin ที่จะปลุกประสบการณความ
หวาดเสียว  
**รวมคาเคเบิ้ลคารขามเกาะ และคาเครื่องเลนแลว** 

เที่ยง         บริการอาหารเท่ียงบนเรือ (ม้ือท่ี7) เมนูพิเศษ!!! BUFFET 
 จากน่ันนําทานเดินทางสูยาน ชอปปم�งตลาดไนทบารซา ของเมืองญาจางใหทานได
เลือกซื้อสินคา นานาชนิด ตามอัธยาศัย 

คํ่า    รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร(มือ้8) 
ที่พัก          Sen Viet Promium Nha Trang / La’s Cham Nha Trang/ *** 4 ดาว        

หรือโรงแรมระดับใกลเคียงกัน 
 

วันที่สี่       ทาอากาศยาน ญาจาง  ทาอากาศยานดอนเมือง     อาหารเชา    
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อ9)  
                นําทานเดินทางไปสู สนามบินเมืองญาจาง เพื่อเดินทางกลับสูกรงุเทพฯ ตรวจเช็ค

เอกสารและสัมภาระ 
10.25  น.   เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบิน Thai Air Asia เที่ยวบินท่ี  FD647  



 

 

12.30  น.   เดินทางถงึ ทาอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ  
 
หมายเหตุ: รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือชวงเทศกาลหรือวันหยุดเปนตน โดยมติองแจงใหทราบ
ลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนหลัก เพ่ือใหทาน
ทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม 
 
เงื่อนไขการใหบริการ  
1. การเดินทางครั้งน้ีจะตองมีจานวน 25 ทานข้ึนไป กรณีไมถึงจํานวนดังกลาว 
- จะสงจอยนทัวรกบับริษัทที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน 
- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอน
การเดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิม(ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง20ทานและทานยัง
ประสงคเดินทางตอ) โดยทาง   
   บริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 
2.ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุก
ครั้ง มฉิะน้ันทางบรษิัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  
3.การจองทัวรและชําระคาบริการ  
- กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 5,000 บาท  
   กรุณาสงสําเนาหนาพาสปอรตพรอมเอกสารชําระมดัจําคาทัวร 
- คาทัวรสวนท่ีเหลือชําระ 25-30 วันกอนออกเดินทาง  
- กรณีบริษัทตองออกต๋ัวหรือวีซาใกลวันเดินทาง ทานจําเปนตองชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือตามท่ี
บริษัทกําหนดแจงเทาน้ัน 
**สําคัญ**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับ
จากวันเดินทางไป-กลบั) **กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมรับผดิชอบ
กรณีพาสปอรตหมดอายุ ** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
 
 



 

 

4.การยกเลิกและคืนคาทัวร  
 เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึงเมื่อทานออกเดินทางไปกบัคณะแลว ถา
ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจ
เรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น  
 
5.อัตราคาบริการนีร้วม  
1. คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยดัพรอมคาภาษีสนามบนิทุกแหงตามรายการทัวร
ขางตน 
2. คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการหรือระดับใกลเคียงกันหรือเมอืงใกล
กันกรณีที่พักเต็มหรือชวงไฮซีซั่น 
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน  
4. เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
5. คาน้ําหนักกระเป�า สัมภาระโหลดใตทองเคร่ือง 20 กิโลกรมั ถือข้ึนเครื่องได 7กิโลกรัม และคา
ประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเกบ็ และกรณีน้ําสมัภาระ
เกินทานตองเสียคาปรบัตามท่ีสายการบินเรียกเก็บ  
6. คาประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของ
บริษัทฯประกันภัยท่ีบรษิัททําไว (ไมครอบคลมุถึงสุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย) ท้ังน้ียอมอยูใน
ขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวติ ทุกกรณี ตองมีใบเสรจ็ และมีเอกสารรับรองทางการ
แพทย จากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
7.คารถปรับอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถ (กฎหมายไมอนุญาตใหคนขับรถ
เกิน 12 ช.ม./วนั) 
 
 
 
 



 

 

6.อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ  
2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหาร เครื่องดืม่ คาซักรีด คาโทรศัพท 
เปนตน  
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)  
4. คาภาษีน้ํามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเครื่องบิน หรือไดทํา
การขายโปรแกรมไปแลว 
5. คาพนักงานยกกระเป�าท่ีโรงแรม  
6. คาทิปไกด คนขบัรถ ทานละ 1000 บาท/ทาน/ทริป สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจ
และน้ําใจจากทาน  
 
7.หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและ
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัทฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคา
ทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษทัฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ 
ทั้งหมด 
1. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบรกิารขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไม
ถึง 20ทาน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมกีารปรับข้ึนกอน
วันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมติองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  
6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถอืวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  



 

 

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม หรือปรบัเปนเมืองใกลเคียงกัน  
8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ี
ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกนัได   
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบรษิัทฯ อยาง
นอย14วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน 
11. ผูจัดจะไมรบัผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกบัตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําที่
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือ การถกูปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ   
12. คาประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของ
บริษัทฯประกันภัยท่ีบรษิัททําไว (ไมครอบคลมุถึงสุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย) ท้ังน้ียอมอยูใน
ขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวติ ทุกกรณี ตองมีใบเสรจ็ และมีเอกสารรับรองทางการ
แพทย จากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
13. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน  
14. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกบั
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมืองไมวาจะ
เปนกองตรวจคนเขาเมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการ
กระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือ การ
ถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
 
 


