
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

โฮจิมินห์มยุเน่โฮจิมินห์มยุเน่  ดาลัดดาลัด  44  วันวัน 

ดาลัดอากาศเย็นสบายท้ังปี-สวนดอกไม้เมืองหนาว  

สนกุสดุเหว่ียงรถรางในน ้าตกดาทันลา 
น่ังกระเช้าชมวิวเมืองดาลัด 

พเิศษ.!!! ล่องเรือแม่น ้ำไซ่ง่อน+ดินเนอร์ 10,999 



 

 

วนัแรก สนามบินดอนเมือง – นครโฮจมิินห-์ Sand dune - Fairly stream - ทะเลทรายมุยเน่– ฟานเทียต (-/L/D) 

03.00 น. พรอ้มกนัท่ี  สนามบินดอนเมือง  อาคารผูโ้ดยสาร ขาออกระหว่างประเทศ  อาคาร  1(ชั้น  3 ประตู  4)

เคานเ์ตอรเ์ช็คอินสายการบินไลออ้นแอร ์โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่าน 

05.25 น. ออกเดินทางสู่โฮจมิินห์ โดย เที่ยวบินที่ SL176 

07.00น.    เดินทางถึงสนามบินเตนิเซนเหยดินครโฮจมิินห์ เมืองใหญ่อนัดบัหน่ึงของประเทศเวียดนาม  ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณดิน

ดอนสามเหล่ียมปากแมน้ํ่าโขงเป็นศนูยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจของประเทศ  หลงัผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากรแลว้นําท่านเดินทางต่อโดยรถบสัปรบัอากาศสู่  เมืองมุยเน่ เมืองชายหาดริมทะเล (ระยะทางประมาณ  

200 กม.ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 4 ชม.)   

เที่ยง      รบัประทานอาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร Tam Chau  ท่ีเมือง Dong Nai

หลงัจากน้ันนําคณะท่าน ออกเดินทางไปยงั เมืองฟานเทียต ฟานเทียต เป็นเมือง

ชายทะเลตากอากาศและแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความสวยงามและมีช่ือเสียงทาง

ภาคใตข้องเวียดนาม  ระหวา่งการเดินทางผ่านชมธรรมชาติและวิถีชีวิตความ

เป็นอยูข่องชาวเวียดนาม  ถึงฟานเทียต  นาํท่านสมัผสั

อากาศบริสุทธ์ิณท่าเรือมุยเน่ ท่ีอบอวนไปดว้ยบรรยากาศ

แบบชาวประมงเวียดนามแท้ๆ ซ่ึงกลบัเขา้ฝัง่หลงัออกหาปลา

ในยามคํา่คืนจากน้ันนําท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายแดง  ท่ี

เกิดจากการรวมตวักนัของทรายสีชมพแูดงจนเป็นลานทราย

กวา้งท่ีมีช่ือเสียงของเมืองมุยเน่แลว้นําท่าน  ชม “แกรนดแ์คน

ยอ่นแห่งเวียดนาม ”ลาํธาร  FAIRY STREAMท่ีเกิดจากการกดั

เซาะของน้ําและลมเป็นลาํธารลึกกวา่  20 เมตรเปิดใหเ้ห็นชั้นของ

ดินและทรายหลากสีซ่ึงทั้งหมดลว้นเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ

สมควรแก่เวลานําท่าน  สู่ทะเลทรายขาวกองเนินภเูขาทรายสีขาว

กระจ่างตากวา้งใหญ่สุดสายตามองไปทางไหนจะเห็นเพียงผืน

ทรายและทอ้งฟ้าเท่าน้ันไมไ่กลกนัมีแหล่งน้ําจืด (โอเอซิส) สาํหรบั

ใหนั้กท่องเท่ียวใชพ้กัผ่อนถ่ายรปูและชมวิวท่ีท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบั กิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเช่า

รถจี๊ปหรือรถ ATV ตะลยุเนินทรายหรือสนุกสนานกบัการเล่นแซนดด์ูนล่ืนไถลจากจากเนินทรายสูงกว่า  40 

เมตร(ค่าใชจ้า่ยในการกิจกรรมตา่งๆไม่รวมในค่าบริการทวัร)์ 

เยน็            บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร Vietnam home Restaurant  

หลงัจากน้ันนําท่านเขา้สู่ท่ีพกั PEACH RESORT เชิญท่านพกัผ่อนหรือท่องราตรีตามอธัยาศยั 

 

 

 

 



 

 

วนัที่สอง ฟานเทียต  -นํ้าตกดาทนัลา -กระเชา้ไฟฟ้า - วดัติ๊กลาม – พระราชวงัฤดูรอ้น– วดั Van Hanh  -            

ตลาดไนทบ์ารซ่์า  (B/L/D) 

เชา้ บริการอาหารเชา้   ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัอาหารนําท่าน

เดินทางไปยงั  เมือง  ดาลดั  (ใชร้ะยะเวลาเดินทางประมาณ  5

ชม.) อยูใ่นจงัหวดัลามดงดาลดัเป็นอีกหน่ึงเมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียง

อนัและโรแมนติคท่ีสุดและของเวียดนามเน่ืองจากตั้งอยูบ่นท่ีสงูจาก

ระดบัน้ําทะเลประมาณ  1,500 เมตร ทาํใหอ้ากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี

แมก้ระทั้งในฤดรูอ้น  อุณหภมูิเฉล่ียประมาณ  15-25 องศาเซสเซียส  

แวดลอ้มดว้ยขุนเขา  ไร่ กาแฟ  และสวนดอกไม้  อาคารบา้นเรือนต่างๆ

ปลกูสรา้งรปูแบบสถาปัตยกรรมฝรัง่เศส  เน่ืองจากในสมยัอาณา

นิคม  Alexdra Yersin  ไดค้น้พบเมืองดาลดั  และเห็นวา่บรรยากาศ

ค่อนขา้งดี  ทางฝรัง่เศสจึงไดเ้ขา้มาพฒันาและสรา้งเมืองดาลดั  เพ่ือให้

เป็นเมืองตากอากาศสาํหรบัชาวฝรัง่เศส  ถึง ดาลทันําท่าน นัง่รถราง  

(Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอนัร่มร่ืนเขียวชอุ่มลงสู่หุบเขาเบ้ืองล่างเพ่ือ

ชมและสมัผสักบัความสวยงามของ นํ้าตกดาทนัลา  (ThacDatanla) 

น้ําตกขนาดไมใ่หญ่มากแต่มีช่ือเสียงอีกหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวยอด

นิยมของดาลดัท่ีไมค่วรพลาด!! 

เที่ยง           บริการอาหารณ  ภตัตาคาร หลงัอาหารสู่  สถานีกระเชา้ไฟฟ้า  

เคเบิลคาร์ กระเชา้ไฟฟ้าแห่งน้ีเป็นกระเชา้ไฟฟ้าที่ทนัสมยัที่สุดของ

ประเทศเวียดนาม   และมีความปลอดภยัสงูท่ีสุดท่านจะได้  ชมวิว ของ

เมืองดาลดั  ท่ีมองเห็นได้  ทั้งเมือง  ท่ีตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขาอนัสวยงาม   

จากน้ันนําท่าน  ชม วดัติ๊กกลาม  เป็นวดัท่ีสรา้งอยูบ่นเนินเขาเหนือ  ทะเลสาบเตวียนลาม  แวดลอ้มไปดว้ยใบไม้

ดอกไม้  นานาพนัธุ์  กบัทิวสนท่ียืนตน้ตระหง่านปกคลุมทุกหุบเขาจากน้ันนําท่าน ชม  พระราชวงัฤดูรอ้น

พระราชวงัตากอากาศของกษัตริยเ์บ๋าได๋จกัรพรรด์ิองคสุ์ดทา้ยของเวียดนาม  ซ่ึงสถานท่ีแห่งน้ีเป็นพระราชวงั

สุดทา้ย ท่ีสรา้งขึ้ นในสมยัเรืองอาํนาจของฝรัง่เศส  ก่อนท่ีจะเกิดสงครามเวียดนาม  แลว้ทาํใหจ้กัรพรรด์ิบ๋าวไดต้อ้ง

ล้ีภยัไปอยูฝ่รัง่เศส  แลว้ไมไ่ดก้ลบัมาเหยียบผืนแผ่นดินบา้นเกิดอีกเลย  ต่อไปจะนําท่านเดินทางชม “หุบเขาแห่ง

รกั”(LoveValley) ท่ีแวดลอ้มไปดว้ยตน้ไมแ้ละดอกไมน้านาพนัธุ์  สมัผสับรรยากาศสุดแสนโรแมนติคของหุบเขาท่ี

มีความงดงามและเป็นท่ียอดนิยมของคู่รกัท่ีนิยมมาถ่ายรปูคู่เก็บไวเ้ป็นภาพแห่งความทรงจาํท่านยงัไดเ้พลิดเพลิน

กบัสวนผกัและผลไมอี้กนานาชนิดถา้ยงัมีเวลาจะทาํท่านไปทาํบุณทีวดั Van Hanh  )  

 เยน็            บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารHuong Rung Restaurant... พรอ้มเสริฟไวนด์าลดั ...จากนัน่นําท่านเดินทาง

สู่ยา่น  ชอ้ปป้ิงตลาดไนทบ์ารซ่์า ของเมืองดาลดัใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ นานาชนิด ตามอธัยาศยั 

  ท่ีพกั เขา้ที่พกั VIETSOPETRO HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สาม         ดาลดั – สวนดอกไมเ้มืองหนาว–โฮจมิินห ์– ตลาดเบนถนั - ท่องราตร ีโฮจมิินห ์(B/L/D) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม    

หลงัอาหาร  นําท่านเดินทาง  ชม สวนดอกไมเ้มืองหนาว  ของเมืองดาลทัสมัผสัดอกไมเ้มืองหนาวท่ีอวดโฉม  

รปูทรงและสีสนัแปลกตา  ซ่ึงเป็นสายพนัธ์  มาจากยุโรปสมัผสักบับรรยากาศท่ีแสนโรแมนติก  จากน้ันนําท่าน

เดินทางไปสู่ นคร โฮ่จมิินห(์ใชร้ะยะเวลาเดินทางประมาณ 6 ชม.)  

เที่ยง              รบัประทานอาหารกลางวนัที่ภตัตาคารระหวา่งทางหลงัจากน้ันนําท่าน  เดินทางไปสู่เมืองโฮจิมินหถึ์งเมือง

โฮจิมินห ์ 

จากนั้น นําท่านชอปป้ิงท่ี ตลาดเบนถนั อิสระเลือกซ้ือสินคา้ราคาถูกตามอธัยาศยั 

คํา่ บริการอาหาร คํา่  ณ ภตัตาคารบนเรือ  ล่องไปตามแม่นํ้าไซ่ง่อน  ชม

บรรยากาศสองฟากฝัง่ยามคํา่คืนของเมืองโฮจิมินหซิ์ต้ี  หรือจะเลือกสนุกสนาน

กบัวงดนตรีพ้ืนเมืองท่ีบรรเลงเพลงอยา่ง สนุกสนาน  จากน้ันนําท่านเขา้สู่ท่ีพกั  

HOCHIMIN  เชิญท่านพกัผ่อนหรือท่อง ราตรีตามอธัยาศยั 

 เขา้ที่พกัSENVIET HOTEL / UNIVAL HOTELหรือเทียบเท่า 3 ดาว 

วนัที่สี่   โฮจมิินห ์– กรุงเทพฯ ( B/-/-)                                                                                                                                                                                                 

เช้า  บริการอาหารเช้า แบบกล่อง 
น าคณะท่านออกเดินทางไปที Tan Son Nhat International Airport เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ- ตรวจเช็ค

เอกสารและสัมภาระ  

07.55น.  เดินทางสู่ กรุงเทพฯโดย สายการบินไลอ้อนแอร์ เทีย่วบินทิ่ SL177   

09.15น.  ถึงสนามบินดอนเมือง  โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

 

 

 

 



 

 

วนัเดินทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเด่ียว จาํนวนที ่

12 – 15 เม.ย 60 13,999 13,999 3,500 31 

13 – 16 เม.ย 60 14,999 14,999 4,000 31 

05 – 08 พ.ค 60 13,999 13,999 3,500 25 

19 – 22 พ.ค 60 10,999 10,999 3,500 25 

26 – 29 พ.ค 60 10,999 10,999 3,500 25 

16 – 19 มิ.ย 60 10,999 10,999 3,500 25 

30 มิ.ย – 02 ก.ค 60 10,999 10,999 3,500 25 

07 – 10 ก.ค 60 13,999 13,999 3,500 25 

21 – 24 ก.ค 60 10,999 10,999 3,500 25 

อตัราน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ **** ไม่มีราคาเด็ก**** 

ราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่เม่ือจองทวัรแ์ลว้ไม่สามารถเปล่ียนแปลง  ยกเลิก ขอคืนเงินค่าจองทวัร ์ค่าทวัรไ์ดใ้นทุกกรณี 

หมายเหตุ:  

1.อตัราค่าบริการเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินช่วงเทศกาลเมื่อจองทวัรไ์มส่ามารถยกเลิกเปล่ียนแปลงเล่ือนวนัเดินทางไดแ้ละ /หรือขอคืน

เงินค่าทวัรค์่าจองทวัร์ 

2.กรุป๊ออกเดินทางตอ้งมีจาํนวนไมต่ํา่กวา่ 15ท่านขึ้ นไป 

3.บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนอตัราค่าบริการเน่ืองจากค่าภาษีเซอรช์ารท์น้ํามนัสายการบินปรบัขึ้ นและ /หรือมีผลมาจาก

อตัราแลกเปล่ียน 

4.กรณีท่ีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดัโดยสายการบินภายในประเทศกรุณาแจง้บริษัทฯก่อนทาํการจองมิฉะน้ันบริษัทฯจะไม่

รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 

 

อตัราน้ีรวม 

• ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบักรุงเทพฯ – โฮจิมินห ์- ดาลดั - โฮจิมินห ์– กรุงเทพชั้นประหยดั 

• ค่าระวางน้ําหนักเกิน 20กิโลกรมั 

• ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯและโฮจิมินห์ 



 

 

• ค่าท่ีพกัโรงแรมพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

• ค่าอาหารครบทุกมื้ อตลอดรายการ 

• ค่ารถรบั-ส่งสนามบินและรายการทวัรต์ลอดรายการ 

• อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ 

• ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาทตามเงือนไขของบริษัทประกนัภยัท่ีบริษัทใชบ้ริการ 

 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

• ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 %,  ค่าบริการ และค่าใชจ้่ายส่วนตวัท่ีไมร่ะบุไวใ้นรายการ,ค่าระวางน้ําหนักเกิน 20 กิโลกรมั  

• ค่าบริการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัท่ีไมร่ะบุไวใ้นรายการ 

 

ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น คนขบัรถ ท่านละ 150 บาท / วนั / คน  (รวม 4 วนั = 600 บาท / ลกูคา้ 1 ท่าน) 

****หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วามพึงพอใจในการบริการ**** 

เอกสารที่ประกอบการเดินทางหนังสือเดินทางเหลืออายุการใชง้านไมต่ํา่กวา่  6 เดือนนับจากวนัหมดอายุ และเหลือหนา้วา่ง

ติดกนัอยา่งนอ้ย 2 หนา้ /  

เง่ือนไขการจองทวัร ์: ท่านละ 5,000 บาท // ที่เหลือชาํระก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย20วนั 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร  ์

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัรช์าํระเงินค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุ้กกรณี  

และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการ

เดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ถา้ท่านงดการใช้

บริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจาคืนไมว่า่กรณี

ใดๆทั้งส้ิน เน่ืองจากรายการทวัรแ์บบเหมาเหมาจ่าย 

หนงัสือเดินทาง 

*** กรุณาส่งสาํเนาหนงัสือเดินทางใหบ้ริษทัฯ  ก่อนออกเดินทาง  20 วนั เพ่ือทางบริษทัฯ  จะไดส้่งใหท้างสายการบินเพ่ือ

ออกตัว๋เครื่องบิน ***เอกสารการเดินทาง  หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านมากกว่า  6 เดือนข้ึนไป (นบัจากวนัออก

เดินทาง) และตอ้งเหลือหนา้ว่างสาํหรบัแสตมป์วีซ่ามากกว่า 2 หนา้ข้ึนไป   

 

หมายเหตุ :  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทาํการจอง เพ่ือความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างท่านลกูคา้และบริษทั  

1.บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรบัราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผูร้่วมคณะไม่ถึง  20 ท่าน 

2.ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ํามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิมหากสายการบินมีการปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง  

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบินโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน ,การยกเลิกบิน,การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ

ก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมายซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ  



 

 

5. บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากเกิดส่ิงของสญูหายอนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรมและ

อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

6. ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ท่านควรอ่านเง่ือนไขต่างๆ ใหค้รบถว้นจนเป็นท่ีพอใจก่อนชาํระค่าบริการ ทั้งน้ีเพ่ือเป็นประโยชน์แก่ตวั

ท่านและสมาชิกเอง และเมื่อท่านตกลงชาํระเงินมดัจาหรือค่าทวัรท์ั้งหมดกบัทางบริษัทฯแลว้ทางบริษัทฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรบั

เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆในบริษัทฯ กาํหนด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง  หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ

เรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรบัเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรมได้ 

8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุป๊ท่ีเขา้พกัโดยมีหอ้งพกัสาํหรบัผูส้บูบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได ้

โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั  ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และไมส่ามารถ

รบัประกนัได ้

9.กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิวแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ อยา่งนอ้ย 7วนัก่อนการเดินทาง มิฉะน้ัน 

บริษัทฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10.มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่ีสิทธิในการใหค้าํสญัญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี

อาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเท่าน้ัน  

11.ผูจ้ดัจะไมร่บัผิดชอบและไมส่ามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูก

ปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. การขบัรถในเวียดนาม จาํกดัความเร็ว ไมเ่กิน 60-80 กมต่อชัว่โมง (แลว้แต่พ้ืนท่ี) 

13. บริการน้ําด่ืมท่านวนัละ1ขวดต่อคนต่อวนั 

14.ทางบริษัทฯ ซ่ึงไมอ่าจรบัผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ท่ี  อาทิการนัดหยุดงาน จลาจล

เหตุวุน่วายหรือภยัทางการเมือง ภยัธรรมชาติต่างๆ ฯลฯซ่ึงอาจจะทาํใหท้างสายการบินงดเวน้การบินตามเวลาท่ีกาํหนด และ/

หรือตารางเวลาบินของสายการบินท่ีใชใ้นเท่ียวบินน้ันๆ  ไมส่ามารถเดินทางตามเวลาท่ีกาํหนด โดยค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนจาก

ทั้งทางตรงและทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การสญูหาย ความล่าชา้จากอุบติัเหตุต่างๆฯลฯรวมถึงการตอบปฏิเสธ

การเขา้และออกเมืองจากทางเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง  อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไมถู่กตอ้ง  หรือ

การถูกปฏิเสธในทุกกรณี โดยทั้งน้ีทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ทุกท่านสมาชิกเป็นสาํคญั  


