
CODE:FD71  เวยีดนามใต ้ญาจาง มยุเน ่ดาลทั [VIN PEARL] 4วนั 3 คนื BY FD  
 

 

NEW !!! สวนสนุก VIN PEARL (รวมคา่เขา้และเครือ่งเลน่) 
พเิศษ!!! พกั โรงแรม 4 ดาว/สวนดอกไมเ้มอืงหนาว 
เมนสูดุฟิน !!! BBQ BUFFET / ไวนแ์ดง ดาลทั 

รวม คา่น ัง่รถจิฟ๊ตะลุยทะเลาทรายขาว 
ฟร ีWIFI ON BUS ฟร ีเสือ้ยดืเวยีดนาม ทา่นละ 1 ตวั 

 ไฟลท์บนิ (เขา้ โฮจมินิห ์- ออกเมอืงญาจางน ัง่รถไมเ่หนือ่ย) 

Departure      :      BKK  – SGN    FD656   07.40 – 09.15 

Return            :      CXR – BKK     FD647   10.25 – 12.30 

วนัเดนิทาง 

 

ราคา

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก0-2 ปี  

Infant 

พกัเดีย่ว/

เดนิทางทา่น

เดยีว เพิม่ 

ที่

น ัง่ 

หมาย

เหต ุ

17 – 20  ม.ค  2563 11,888  

 

 

ไมม่รีาคาเด็ก 

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   ม.ีค  2563 12,888 4,500 25  

  6 – 9    ม.ีค  2563 12,888 4,500 25  



 
 

04.30 น. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก อาคาร1 ผูโ้ดยสารระหวา่ง
ประเทศ ชัน้ 3 ประต ู3 เคาเตอรเ์ชค็อนิ สายการบนิ Thai Air Asia เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และอ านวย
ความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 

07.40 น. น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงโฮจมินิห ์ประเทศ เวยีดนาม โดย สายการบนิ Thai Air Asia 
เทีย่วบนิที ่FD656  

09.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิโฮจมินิห ์กรงุโฮจมินิห ์ประเทศเวยีดนาม ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ย
แลว้(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่วยีดนาม เทา่กบัประเทศไทย) นครโฮจมินิห ์เมอืงศนูยก์ารเศรษฐกจิของประเทศ
เวยีดนาม 

 เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้1)  

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงมยุเน่ ในจังหวัด ฟานเทยีต เป็นเมอืงชายทะเลตากอากาศและแหล ่  ทอ่งเทีย่วทีม่ี
ความสวยงามและมชีือ่เสยีงทางภาคใตข้องเวยีดนาม ระหวา่งการเดนิทางผา่นชมธรรมชาตแิละวถิชีวีติความ
เป็นอยูข่องชาวเวยีดนาม น าทา่นสมัผัสอากาศบรสิทุธิ ์ ณ ทา่เรอืมยุเน่ ทีอ่บอวนไปดว้ยบรรยากาศแบบ
ชาวประมงเวยีดนามแท ้ๆ  ซึง่กลับเขา้ฝ่ังหลังออกหาปลาในยามค า่คนื  น าทา่นชม ทะเลทรายแดง  ทีเ่กดิจาก
การรวมตัวกนัของทรายสชีมพแูดงจนเป็นลานทรายกวา้งทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงมยุเน่ แลว้น าทา่นชม “แกรนด์
แคนยอ่นแหง่เวยีดนาม” ล าธาร FAIRY STREAM ทีเ่กดิจากการกดัเซาะของน ้าและลมเป็นล าธารลกึกวา่ 20
เมตร เปิดใหเ้ห็นชัน้ของดนิและทรายหลากส ี ซึง่ทัง้หมดลว้นเกดิขึน้เองตามธรรมชาต ิ น าทา่นสู ่ ทะเลทราย
ขาว กองเนนิภเูขาทรายสขีาวกระจา่งตากวา้งใหญส่ดุสายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพยีงผนืทรายและ
ทอ้งฟ้าเทา่นัน้ ไมไ่กลกนัมแีหลง่น ้าจดื (โอเอซสิ) ส าหรับใหนั้กทอ่งเทีย่วใชพั้กผอ่น ถา่ยรปู และชมววิ ที่
ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบักจิกรรมหลากหลายไมว่า่จะเป็น เชา่รถจี๊ป หรอืรถ ATV ตะลยุเนนิทราย หรอื
สนุกสนานกบัการเลน่แซนดด์นูลืน่ไถลจากจากเนนิทรายสงูกวา่ 40 เมตร (รวมคา่รถจิ๊ป โดยสารได ้5-6 ทา่น/
1คัน) 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร(มือ้2) 

ทีพ่กั : Peace Resort Muine *** 3 ดาว หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั  

 

 

วนัทีส่อง       ดาลดั - น า้ตกดาทนัลา - น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า - สวนดอกไมเ้มอืงหนาว – บา้นเพีย้น – ตลาดดาลทั                                              
                                                                                                                              อาหาร เชา้ ,กลางวนั ,เย็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้3)  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดาลทั เมอืงตาก

อากาศทีม่ชี ือ่เสยีงอนัและโรแมนตคิทีส่ดุและของเวยีดนามเนือ่งจากตัง้อยูบ่นทีส่งูจากระดับน ้าทะเล

ประมาณ 1,500 เมตร ท าใหอ้ากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปีแมก้ระทัง้ในฤดรูอ้น อณุหภมูเิฉลีย่ประมาณ 15-25 

องศาเซสเซยีส แวดลอ้มดว้ยขนุเขา ไร ่ กาแฟ และสวนดอกไม ้ อาคารบา้นเรอืนตา่งๆปลกูสรา้งรปูแบบ

สถาปัตยกรรมฝร่ังเศส เนือ่งจากในสมยัอาณานคิม Alexdra Yersin ไดค้น้พบเมอืงดาลดั และเห็นวา่

บรรยากาศคอ่นขา้งด ี ทางฝร่ังเศสจงึไดเ้ขา้มาพั  ฒนาและสรา้งเมอืงดาลดั เพือ่ใหเ้ป็นเมอืงตากอ  ากาศ

ส าหรับชาวฝร่ังเศส ถงึดาลทัน าทา่น น ัง่รถราง (Roller  Coaster) ผา่นผนืป่าอนัรม่รืน่เขยีวชอุม่ลงสูห่บุ

เขาเบือ้งลา่ง เพือ่ชมและสมัผัสกบัความสวยงามของ น า้ตกดาทนัลา (Thac Datanla) น ้าตกขนาดไม่

ใหญม่ากแตม่ชี ือ่เสยีง อกีหนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วยอดนยิมของดาลัดทีไ่มค่วรพลาด!!  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้4) พเิศษ !!! เมน ู BBQ BUFFET 

บา่ย  น าทา่นสู ่สถานกีระเชา้ไฟฟ้า เคเบลิคาร ์กระเชา้ไฟฟ้าแหง่นีเ้ป็นกระเชา้ไฟฟ้าทีท่ันสมยัทีส่ดุ 

13 – 16  ม.ีค  2563 12,888  4,500 25  

20 – 23 ม.ีค  2563 12,888 4,500 25  

วนัทีแ่รก        ทา่อากาศยานดอนเมอืง – ทา่อาศยานโฮจมินิห ์– มยุเน ่- ล าธารนางฟ้า - ทะเลทรายแดง –  
                     ทะเลทรายขาว                                                                    อาหาร กลางวนั , เย็น 



ของประเทศเวยีดนาม และมคีวามปลอดภยัสงูทีส่ดุทา่นจะได ้ ชมววิของเมอืงดาลดั ทีม่องเห็นได ้ ทัง้เมอืง 
ทีต่ัง้อยูท่า่มกลางหบุเขาอนัสวยงาม น าทา่นชม วดัติก๊กลาม เป็นวัดทีส่รา้งอยูบ่นเนนิเขาเหนอื ทะเลสาบเต
วยีนลาม แวดลอ้มไปดว้ยใบไมด้อกไม ้ นานาพันธุ ์ กบัทวิสนทีย่นืตน้ตระหงา่นปกคลมุทกุหบุเขา จากนัน้น า
ทา่นชม พระราชวงัฤดรูอ้น พระราชวังตากอากาศของกษัตรยิเ์บา๋ได ๋ จักรพรรดิอ์งคส์ดุทา้ยของเวยีดนาม 
ซึง่สถานทีแ่หง่นีเ้ป็นพระราชวังสดุทา้ย ทีส่รา้งขึน้ในสมยัเรอืงอ านาจของฝร่ังเศส กอ่นทีจ่ะเกดิสงคราม
เวยีดนาม แลว้ท าใหจ้ักรพรรดิบ์า๋วไดต้อ้งลีภ้ยัไปอยูฝ่ร่ังเศส แลว้ไมไ่ดก้ลับมาเหยยีบผนืแผน่ดนิบา้นเกดิอกี
เลย น าทา่นเขา้ชม บา้นเพีย้น (Crazy House) บา้นสไตลแ์ปลกๆทีอ่อกแบบโดยฝีมอืลกูสาวประธานาธบิดี
คนที ่2 ของเวยีดนาม ซึง่เรยีนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรัง ่เศสโดยไดแ้รงบนัดาลใจจากนยิายเรือ่งดัง “Alice 
in Wonderland”  น าทา่นเดนิทางชม สวนดอกไมเ้มอืงหนาว ของเมอืงดาลทัสมัผัสดอกไมเ้มอืงหนาวที่
อวดโฉม รปูทรงและสสีนัแปลกตา ซึง่เป็นสายพันธ ์ มาจากยโุรปสมัผัสกบับรรยากาศทีแ่สนโรแมนตกิจากนัน้ 
น าทา่นชม วดัลงึเฟือก หรอืดนิแดนแหง่สวรรค ์ เป็นวดัพทุธนกิายเซน ตกแตง่ดว้ยศลิปะจากเซรามคิ 
นอกจากนีย้งัม ี เจา้แมก่วนอมิปางยนืยกมอืประทานพร ทีท่ าจากดอกกระดาษขนาดใหญใ่หช้าวพทุธไดก้ราย
ไหวอ้กีดว้ย 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร(มือ้5) 
จากน่ันน าทา่นเดนิทางสูย่า่นชอ้ปป้ิงตลาดไนทบ์ารซ์า่ ของเมอืงดาลัดใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ นานาชนดิ 
ตามอธัยาศัย 

                       ทีพ่กั : King Dalat / La Sapinette Dalat /  *** 4 ดาว หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

วนัทีส่าม       เมอืงญาจาง – สวนสนกุ VIN PEARL –  ตลาดไนทบ์ารซ์า่ญาจาง     อาหารเชา้ ,กลางวนั,เย็น  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(มือ้6)  
จากนัน้ไปเทีย่วชมเกาะ Vinpearl Land โดยน่ังกระเชา้ขา้มทะเล (กระเชา้ขา้มทะเลยาวทีส่ดุในโลก) อสิระให ้
ทา่นไดส้นุกสนานกบัเครือ่งเลน่ในสวนสนุกทีท่ันสมยัทีส่ดุของประเทศเวยีดนาม ขอการันตคีวามสนุกดว้ย
เครือ่งเลน่กลางแจง้มนัส ์ ๆ อยา่ง Roller Coaster, Sky drop และ Topspin ทีจ่ะปลกุประสบการณ์ความ
หวาดเสยีว  
**รวมคา่เคเบิล้คารข์า้มเกาะ และคา่เครือ่งเลน่แลว้** 

 

เทีย่ง             บรกิารอาหารเทีย่งบนเรอื (มือ้ที7่) เมนพูเิศษ!!! BUFFET 

 จากน่ันน าทา่นเดนิทางสูย่า่น ชอ้ปป้ิงตลาดไนทบ์ารซ์า่ ของเมอืงญาจางใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ นานา
ชนดิ ตามอธัยาศัย 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร(มือ้8) 

ทีพ่กั : Sen Viet Promium Nha Trang / La’s Cham Nha Trang/  

*** 4 ดาว หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 

วนัทีส่ ี ่      ทา่อากาศยาน ญาจาง  ทา่อากาศยานดอนเมอืง     อาหารเชา้    



เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้9)  
                     น าทา่นเดนิทางไปสู ่สนามบนิเมอืงญาจาง เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ ตรวจเชค็เอกสารและสมัภาระ 
10.25  น.       เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดย สายการบนิ Thai Air Asia เทีย่วบนิที ่ FD647  
12.30  น.         เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ  
 

*********************************** 

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, 
การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ัดจะปรับเปลีย่นโดยค านงึถงึ
ผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลัก เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางครัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 
- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วัน 
- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่(ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ20ทา่นและทา่นยงัประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดยทาง   
   บรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
2.ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่
รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้  
3.การจองทัวรแ์ละช าระคา่บรกิาร  
- กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000 บาท  
   กรณุาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์พรอ้มเอกสารช าระมดัจ าคา่ทวัร ์
- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง  
- กรณีบรษัิทตอ้งออกตั๋วหรอืวซีา่ใกลว้ันเดนิทาง ทา่นจ าเป็นตอ้งช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 
**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ) **
กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐาน
การโอนเงนิมดัจ า 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทัวร ์ 
 เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุ
กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ รวมถงึเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิ
มดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  
 
5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนัหรอืเมอืงใกลก้นักรณีทีพั่กเต็มหรอืชว่งไฮซี

ซัน่ 
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. คา่น ้าหนักกระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 กโิลกรัม ถอืขึน้เครือ่งได ้7กโิลกรัม และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตาม
เงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็  
6. คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัทีบ่รษัิทท าไว ้
(ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมี
ใบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
7.คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 
 
6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ หรอืไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้ 
5. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  
6. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 1000 บาท/ทา่น/ทรปิ ส าหรับหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน ้าใจจากทา่น  
 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทัฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ 
จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  



2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื่อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม หรอืปรับเป็นเมอืงใกลเ้คยีงกนั  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจดัการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   
12. คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัทีบ่รษัิทท า
ไว ้(ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมี
ใบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
13. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 

 


