
 

VIETNAM NHA TRANG 4D 3N 

โดยสายการบนิ VIET JET AIR (VZ) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนตลุาคม – มนีาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลทท์วัร ์
เมอืงตากอากาศดาลดั ชมทุง่ดอกไฮเดรนเยยี 

เมอืงตากอากาศญาตราง พกัผอ่นชวิๆรมิทะเล 

สนุกกบัเครือ่งเลน่ Vin Pearl Theme Park 

เมอืงมยุเน ่เมอืงแหง่การพกัผอ่นรมิทะเล & ทะเลทราย 

พเิศษ !! น ัง่รถจิป๊ตะลุยทะเลทรายมยุเน ่



 

 

หมายเหต ุ

หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณา

สอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรณุาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิ

ประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการ

บนิ ไม่ว่าจะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าช้าของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการ

เดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบว่าอยู่เหนอืการความคุมของ

ทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผล

เหล่านี ้อยู่เหนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่รบัผดิชอบและไมค่นืค่าใชจ้า่ย

ใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป้ ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 

 

วนัทีห่นึง่  กรงุเทพ (สวุรรณภูม)ิ -ดาลทั-ฟานเทยีต-มยุเน ่  

08.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิสุวรรณภูม ิ

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Viet Jet Air พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ

อ านวยความสะดวก (เนื่องจากตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถล็อกที่

น่ัง หรอืเลอืกทีน่ั่งได ้ทีน่ั่งอาจจะไมไ่ดต้ดิกันและไมส่ามารถเลอืกชว่งทีน่ั่งบนเครือ่งบนิได ้

ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขของสายการบนิ ทางบรษัิทไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได)้ 

10.20 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืง ดาลทั ประเทศเวยีดนาม โดยสายบนิ Viet Jet Air เทีย่วบนิที ่

VZ940 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง) 

12.05 น.  เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงดาลัท หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั เมนูเฝอ เวยีดนาม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมุยเน่ ในจังหวัด ฟานเทยีต เป็นเมอืงชายทะเลตากอากาศและ

แหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่คีวามสวยงามและมชีือ่เสยีงทางภาคใตข้องเวยีดนาม ระหว่างการเดนิ

ทางผา่นชมธรรมชาตแิละวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวเวยีดนาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

น าทา่นสมัผัสอากาศบรสิทุธิ ์ณ ทา่เรอืมยุเน ่ทีอ่บอวนไปดว้ยบรรยากาศแบบชาวประมง

เวยีดนามแท ้ๆ  ซึง่กลับเขา้ฝ่ังหลังออกหาปลาในยามค ่าคนื น าทา่นชม ทะเลทรายแดง ที่

เกดิจากการรวมตัวกันของทรายสชีมพแูดงจนเป็นลานทรายกวา้งทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงมุย

เน่ แลว้น าท่าน ชม “แกรนดแ์คนย่อนแห่งเวยีดนาม” ล าธาร FAIRY STREAM ที่

เกดิจากการกัดเซาะของน ้าและลมเป็นล าธารลกึกว่า 20 เมตร เปิดใหเ้ห็นชัน้ของดนิและ

ทรายหลากส ีซึง่ทัง้หมดลว้นเกดิขึน้เองตามธรรมชาต ิ 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่Peace Resort, Muine (ตดิรมิทะเล) หรอืเทยีบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง  ฟานเทยีต-ทะเลทรายขาวมยุเน-่ญาตราง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าทา่นสู ่ทะเลทรายขาว กองเนินภเูขาทรายสขีาวกระจ่างตากวา้งใหญ่สดุสายตา มอง

ไปทางไหนจะเห็นเพยีงผนืทรายและทอ้งฟ้าเท่านัน้ ไม่ไกลกันมแีหล่งน ้าจดื (โอเอซสิ) 

ส าหรับใหนั้กทอ่งเทีย่วใชพั้กผอ่น  ถา่ยรูป และชมววิ ทีท่่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับกจิกรรม

หลากหลายไมว่า่จะเป็น เชา่รถจี๊ป หรอืรถ ATV ตะลยุเนนิทราย หรอืสนุกสนานกับการเล่น

แซนดด์นูลืน่ไถลจากจากเนนิทรายสงูกวา่ 40 เมตร  

จากนัน้น าท่านเดนิทางไปสู ่เมอืงญาตราง เมอืงตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีอกีแห่งหนึ่งของ

เวยีดนาม  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าทา่นเดนิทาง สกัการะองคพ์ระหยกสขีาว ที ่Long Son Pagoda ซึง่เป็นองค์

พระทีใ่หญ่ที่สดุของเมอืงญาตราง ตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่บนเชงิเขา ใหท้่านไดสักการะ พระ

ถา่ยภา่ยภายในวัด ทีม่ีพ่ืน้ทีบ่รเิวณกวา้งขวาง จากนัน้ไปเทีย่วชมเกาะ Vinpearl Land 

โดยน่ังกระเชา้ขา้มทะเล (กระเชา้ขา้มทะเลยาวทีส่ดุในโลก) อสิระใหท้า่นไดส้นุกสนานกับ

เครือ่งเลน่ในสวนสนุกทีท่ันสมัยทีส่ดุของประเทศเวยีดนาม  

**รวมคา่เคเบิล้คารข์า้มเกาะ และคา่เครือ่งเลน่แลว้** 

 

 



 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่Rosaka Nha Trang hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม  ญาตราง-ดาลทั 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดาลทั เมอืงตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีงอันและโรแมนตคิทีส่ดุและของ

เวยีดนามเนื่องจากตัง้อยูบ่นทีส่งูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 1,500 เมตร ท าใหอ้ากาศเย็น

สบายตลอดทัง้ปีแมก้ระทัง้ในฤดูรอ้น อุณหภูมเิฉลี่ยประมาณ 15 -25 องศาเซสเซียส 

แวดลอ้มดว้ยขุนเขา ไร่ กาแฟ และสวนดอกไม ้อาคารบา้นเรอืนต่างๆปลูกสรา้งรูปแบบ

สถาปัตยกรรมฝรั่งเศส เนื่องจากในสมัยอาณานคิม Alexdra Yersin  ไดค้น้พบเมอืงดาลัด 

และเห็นว่าบรรยากาศค่อนขา้งดี ทางฝรั่งเศสจงึได ้เขา้มาพัฒนาและสรา้งเมืองดาลัด 

เพื่อใหเ้ป็นเมืองตากอากาศส าหรับชาวฝรั่งเศส ถึงดาลัทน าท่าน น ัง่รถราง (Roller 

Coaster) ผา่นผนืป่าอันรม่รืน่เขยีวชอุ่มลงสูหุ่บเขาเบือ้งล่าง เพือ่ชมและสัมผัสกับความ

สวยงามของ น า้ตกดาทนัลา (Thac Datanla) น ้าตกขนาดไม่ใหญ่มากแต่มชีือ่เสยีง 

อกีหนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วยอดนยิมของดาลัดทีไ่มค่วรพลาด!! 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านสู่ สถานกีระเช้าไฟฟ้า เคเบลิคาร ์กระเชา้ไฟฟ้าแห่งนี้เป็นกระเชา้ไฟฟ้าที่

ทันสมัยทีส่ดุของประเทศเวยีดนาม และมคีวามปลอดภยัสงูทีส่ดุทา่นจะได ้ชมววิของเมอืง

ดาลัด ทีม่องเห็นได ้ทัง้เมอืง ทีต่ัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขาอันสวยงาม  น าท่านชม วดัติก๊ก

ลาม เป็นวัดทีส่รา้งอยูบ่นเนนิเขาเหนือ ทะเลสาบเตวยีนลาม แวดลอ้มไปดว้ยใบไมด้อกไม ้

นานาพันธุ ์กับทวิสนทีย่นืตน้ตระหง่านปกคลุมทุกหุบเขา จากนัน้น าท่านชม พระราชวงั

ฤดรูอ้น พระราชวังตากอากาศของกษัตรยิเ์บา๋ได ๋จักรพรรดิอ์งคส์ดุทา้ยของเวยีดนาม ซึง่

สถานทีแ่หง่นี้เป็นพระราชวังสดุทา้ย ทีส่รา้งขึน้ในสมัยเรอืงอ านาจของฝรั่งเศส ก่อนทีจ่ะ

เกดิสงครามเวยีดนาม แลว้ท าใหจั้กรพรรดิบ์า๋วไดต้อ้งลีภ้ยัไปอยูฝ่รั่งเศส แลว้ไมไ่ดก้ลับมา

เหยยีบผืนแผ่นดนิบา้นเกดิอกีเลย จากนั้นน าท่านเขา้ชม บา้นเพีย้น (Crazy House) 

บา้นสไตลแ์ปลกๆทีอ่อกแบบโดยฝีมอืลกูสาวประธานาธบิดคีนที ่2 ของเวยีดนาม ซึง่เรยีน

จบสถาปัตยกรรมมาจากฝรัง่ เศสโดยไดแ้รงบันดาลใจจากนิยายเรื่องดัง “Alice in 

Wonderland” จากนั้นน าท่าน ชมทุ่งดอกไฮเดรนเยยี ทีเ่บ่งบานอยู่เต็มพื้นที ่ใหท้่าน

อสิระเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย (ขึน้อยูก่ับสภาพอากาศ) 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พรอ้มเสรฟิไวนด์าลทั 

จากน่ันน าทา่นเดนิทางสูย่า่น ชอ้ปป้ิงตลาดไนทบ์ารซ์า่ ของเมอืงดาลัทใหท้่านไดเ้ลอืก

ซือ้สนิคา้ นานาชนดิ ตามอัธยาศัย 

พกัที ่La Sapinette Hotel, Dalat หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4ดาว 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่   ดาลทั-สวนดอกไม-้กรงุเทพ (สุวรรณภูม)ิ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านเดนิทางชม สวนดอกไมเ้มอืงหนาว ของเมอืงดาลัทสัมผัสดอกไมเ้มอืงหนาวที่

อวดโฉม รูปทรงและสสีันแปลกตา ซึง่เป็นสายพันธ ์มาจากยุโรปสัมผัสกับบรรยากาศที่

แสนโรแมนตกิ จากนั้นน าท่านเดนิทางไปสู่ สนามบนิเมอืงดาลทั เพื่อเดนิทางกลับสู่

กรงุเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 

12.55 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิดาลัท กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิ Viet Jet Air เทีย่วบนิที ่

VZ941 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง) 

14.40 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมอีายุไมเ่กนิ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 

ราคาทวัร ์ไมร่วมค่าทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ช าระทุกท่าน ยกเวน้ ทารกอายุไม่

เกนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  

ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 

สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 



 

อตัราคา่บรกิาร 
วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 3คนื 

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 

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 ม.ีค. 63 12,999 12,999 3,500 

28 ก.พ.-02 ม.ีค. 63 12,999 12,999 3,500 

29 ก.พ.-03 ม.ีค. 63 12,999 12,999 3,500 

05-08 ม.ีค. 63 12,999 12,999 3,500 

06-09 ม.ีค. 63 12,999 12,999 3,500 

07-10 ม.ีค. 63 12,999 12,999 3,500 

12-15 ม.ีค. 63 12,999 12,999 3,500 

13-16 ม.ีค. 63 12,999 12,999 3,500 

14-17 ม.ีค. 63 12,999 12,999 3,500 

19-22 ม.ีค. 63 12,999 12,999 3,500 

20-23 ม.ีค. 63 12,999 12,999 3,500 

21-24 ม.ีค. 63 12,999 12,999 3,500 

*** จอยแลนด ์ไมเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ หกัออก 2,000 บาทตอ่ทา่น *** 

ราคาเด็กทารก 
อายุต า่กวา่ 2ปี 3,000 บาท 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยดั รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 

 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดบัเดยีวกัน 

 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือรายการทัวร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์             

คา่โทรศัพท ์ฯลฯ 

× คา่ปรับส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด (20 กโิลกรัม) 

× คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  

× คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิในภายหลัง 

× คา่ทปิคนขับรถ ผูช้ว่ยคนขับรถ ไกดท์อ้งถิน่ 1,000 บาท ต่อท่าน/ต่อทปิ (บังคับตามระเบยีบธรรมเนียม

ของประเทศ) 

× คา่ทปิหัวหนา้ทัวรท์ีด่แูลจากไทย แลว้แตส่นิน ้าใจของทา่น (ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขับรถ แตไ่ม่

บังคับทปิ) 

× ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรณุาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 5,000 บาท พรอ้มกับ

เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้ 

 การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ทา่นควรจัดเตรยีมคา่

ทัวร์ใหเ้รียบรอ้ยก่อนก าหนด เนื่องจากทางบริษัทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋ว

เครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว 

หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัว

ตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มี

ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

 



 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทัง้หมด (แต่สามารถเปลี่ยนชือ่ผู ้

เดนิทางได ้15 วัน กอ่นการเดนิทาง) 

 กรณีเจ็บป่วยกะทันหัน จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทาง

บรษัิทจะท าการเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถ

ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางได ้ตามความเป็นจรงิ  

 ในกรณีเจ็บป่วยกระทันหันก่อนล่วงหนา้เพยีง 7 วันท าการ ทางบรษัิทฯ ของสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุก

กรณี 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 10 

ทา่น ในกรณีนี้บรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 เมือ่มกีารออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ไมส่ามารถรฟัีนได ้อันเนื่องมาจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 หากท่านไม่ไดร้่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ ไม่สามารถคืนเงินได ้

เนื่องจากคา่บรกิารทีเ่วยีดนามเป็นแบบเหมาจา่ย 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไม่

อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สญูเสยี หรือไดร้ับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์และอุบัตเิหตุสดุวสิัยบางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การ

จลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ไม่ว่า

เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ 

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 

 


