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โปรดอ่านรายละเอยีดและเงื�อนไขท ั*งหมด ก่อนทําการจองและชําระ
เงนิเพื�อประโยชนข์องท่าน เราจะยดึตามเงื�อนไขที�ระบุนี*และถอืว่า

ท่านใดไดย้อมรบัเงื�อนไขแลว้ หากสงสยัสอบถามเจา้หนา้ที� 
 

เวียดนามใต ้โฮจิมินห-์ดาลทั-มุยเน่ �วนั �คืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิเศษ..เที
ยวสุดคุม้ 
-พกัโรงแรมเมืองตากอากาศดาลัท ในโรงแรมระดบั #ดาว 
-พกัโรงแรมเมืองแห่งการพกัผอ่นรมิทะเล มุยเน ่
-ล่องเรอืแม่นํ(าไซง่อนรบัประทานอาหาร 
-บุฟเฟ่ตน์านาชาตอิิ
 มอรอ่ย 
-แถมฟร ี!!! กระเป๋าชอปปิ( งสุดเก๋ พบัเก็บได ้จุของไดเ้ยอะ 
-รวมคา่รถจิ5ปตะลุยทะเลทราย มุยเน่ 
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อตัราคา่บรกิาร 
 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ่ เด็ก พกัเดี�ยว 
10-13 ส.ค.61 13,900 13,900 3,500 
11-14 ส.ค.61 13,900 13,900 3,500 
11-14 ต.ค.61 12,900 12,900 3,500 
12-15 ต.ค.61 13,900 13,900 3,500 
13-16 ต.ค.61 13,900 13,900 3,500 
20-23 ต.ค.61 13,900 13,900 3,500 

 
�ราคานี*สําหรบักรุ๊ปJOINเท่าน ั*น 1 GROUP+1ไกด/์/กรณีกรุ๊ปส่วนตวักรณุาเช็คกบัเจา้หนา้ที� 
�ราคาอาจมกีารเปลี�ยนแปลง เนื�องจากต ัHวเครื�องบนิปรบัขึ*น 
�Passport ตอ้งเป็นแบบท่องเที�ยว(สแีดงเลอืดหมู) หากใชแ้บบอื�นตอ้งแจง้เจา้หนา้ที�ก่อนจอง 

�ราคานี*ใชสํ้าหรบั THAILAND PASSPORT เท่าน ั*น .. ชาวตา่งชาตอิาจมคีา่ใชจ้่ายเพิ�มโปรดแจง้ก่อน 
�โปรแกรมที�ตอ้งขอวซี่าตอ้งใชเ้วลาในการดาํเนนิการ หากท่านตอ้งใชเ้ล่มเดนิทางระหว่างนี*โปรดแจง้ก่อน  
�ทวัรเ์ป็นแบบต ัHวกรุ๊ปเลอืกที�น ั�งไมไ่ด ้สายการบนิเป็นผูจ้ดัที��น ั�งให ้ซึ�งทวัรไ์ม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

�เร ื�องต ัHวเครื�องบนิ ผูเ้ดนิทางตอ้งเดนิทางพบเจา้หนา้ที�ตามใบนดัหมายและรบัต ัHวที�สนามบนิเท่าน ั*น* 
 

***กรณีทา่นสาํรองต ัHวภายในหรอืพาหนะเดนิทางมาสนามบนิในวนันดัหมาย ทวัรไ์มร่บัผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยในสว่นนี*เพราะนอกเหนอืจากโปรแกรม ไมว่า่จะเป็นกรณีกรุ๊ปไมค่อนเฟิรม์เดนิทาง,สายการบนิ

ดเีลยห์รอืปจัจยัอื�นๆ กรุณาแจง้เจา้หนา้ท ี�ใหท้ราบกอ่นทาํการจองและโอนเงนิทกุคร ั*ง*** 
 

**ใบนดัหมายจะสง่มาประมาณ 5 วนักอ่นเดนิทาง** (นบัจากวนัเดนิทาง)  
*PASSPORT ตอ้งมอีายุการใชง้านไดอ้กีอยา่งนอ้ย6-10เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง เพื�อประโยชนข์องท่านเอง* 

(หากตอ้งการรเีควสเพิ�มเตมิเช่นไม่ทานหม,ูอื�นๆ กรุณาเขยีนลงในสําเนาพาสปอรต์) 
โปรแกรมเป็นแบบจอยดท์วัรก์บับรษิทัแลนดช์ั*นนํา ทราเวล สปร ีเป็นตวัแทนรบัจองทวัรแ์ละประสานงานเทา่น ั*น (เราจดัเฉพาะกรุป๊สว่นตวั) 
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*โปรแกรมและไฟทบ์นิเปลี�ยนแปลงได ้ตารางทวัรแ์ละที�พกัในแต่ละเมอืงสลบัสบัเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสม* 

*ขอสงวนสทิธิ_เปลี�ยนสายการบนิในระดบัเดยีวกนั (ระดบั5ดาวเปลี�ยนบนิ5ดาว//LowCostเปลี�ยนบนิLowCost) 

ที�พกั : จํานวน 3 คนื ระดบัเทยีบเท่า 3 ดาว (พกัหอ้งละ2-3ท่าน) 

(บางประเทศพกัไดแ้คห้อ้งละ2ท่าน หากมา3ท่าน อาจตอ้งเสยีค่าพกัเดี�ยว กรณุาเช็คกบัเจา้หนา้ที�)  

วนัที�1 กรุงเทพ-โฮจมินิห-์ฟานเทยีต-ทะเลทรายมุยเน ่
05.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู ้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิดอนเมอืง

เคานเ์ตอรส์ายการบนิแอรเ์อเชยี (FD) พบเจา้หนา้ที�ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ
และอํานวยความสะดวก 

07.45 น. ออกเดินทางสู่เมอืงโฮจมินิห ์ประเทศเว ียดนาม โดยสายบินแอรเ์อเชยี เที�ยวบินที� 
FD650 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.30 ชั�วโมง) 

09.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงโฮจมินิห ์หลังผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ เมืองโฮจิมินห ์
เมอืงใหญ่อันดับหนึ�งของประเทศเวยีดนาม ซึ�งตั 8งอยู่บรเิวณดนิดอนสามเหลี�ยมปากแม่นํ8า
โขง เป็นศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกจิของประเทศ นําท่านเดนิทางโดยรถบัสปรับอากาศสู่ 
เมอืงมุยเน ่เมอืงชายหาดริมทะเล (ระยะทางประมาณ 200 กม.ใชเ้วลาในการเดินทาง
ประมาณ 4 ชม.)  

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงฟานเทยีต เป็นเมืองชายทะเลตาก
อากาศและแหล่งท่องเที�ยวที�มีความสวยงามและมีชื�อเสียง
ทางภาคใตข้องเวียดนาม ระหว่างการเดินทางผ่านชม
ธรรมชาตแิละวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวเวียดนาม นําทา่น
สมัผสัอากาศบรสิุทธิ_ ณ ท่าเรอืมุยเน่ ที�อบอวนไปดว้ย
บรรยากาศแบบชาวประมงเวยีดนามแท ้ๆ  ซึ�งกลับเขา้ฝั�งหลัง
ออกหาปลาในยามคํ�าคนื นําท่านชม ทะเลทรายแดง  ที�เกดิ
จากการรวมตัวกนัของทรายสชีมพูแดงจนเป็นลานทรายกวา้งที�มีชื�อเสียงของเมืองมุยเน่ 
แลว้นําท่าน ชม “แกรนดแ์คนย่อนแห่งเวยีดนาม” ลําธาร FAIRY STREAM ที�เกดิ
จากการกดัเซาะของนํ8าและลมเป็นลําธารลกึกว่า 20 เมตร เปิดใหเ้ห็นชั 8นของดนิและทราย
หลากส ีซึ�งทั 8งหมดลว้นเกดิขึ8นเองตามธรรมชาต ินําท่านสู่ ทะเลทรายขาว กองเนินภูเขา
ทรายสีขาวกระจ่างตากวา้งใหญ่สุดสายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพียงผืนทรายและ
ทอ้งฟ้าเท่านั8น ไม่ไกลกันมีแหล่งนํ8าจืด (โอเอซิส) สําหรับใหนั้กท่องเที�ยวใชพ้ักผ่อน  
ถ่ายรูป และชมววิ ที�ท่านจะไดเ้พลดิเพลินกับกจิกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็น เช่ารถจีC ป 
หรอืรถ ATV ตะลุยเนินทราย หรอืสนุกสนานกบัการเล่นแซนดด์ูนลื�นไถลจากจากเนินทราย
สูงกว่า 40 เมตร 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
พกัท ี� Peace Resort, Muine (ตดิรมิทะเล) หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที�2 ฟานเทยีต-ดาลทั-นํ *าตกดาทนัลา-น ั�งกระเชา้ไฟฟ้า 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงดาลทั เมอืงตากอากาศที�มชีื�อเสยีง
อันและโรแมนตคิที�สุดและของเวยีดนามเนื�องจากตั 8งอยู่บน
ที�สูงจากระดับนํ8าทะเลประมาณ 1,500 เมตร ทําใหอ้ากาศ
เย็นสบายตลอดทั 8งปีแมก้ระทั 8งในฤดูรอ้น อุณหภูมิเฉลี�ย
ประมาณ 15-25 องศาเซสเซียส แวดลอ้มดว้ยขุนเขา ไร่ 
กาแฟ และสวนดอกไม ้อาคารบา้นเรือนต่างๆปลูกสรา้ง
รูปแบบสถาปัตยกรรมฝรั�งเศส เนื�องจากในสมัยอาณา
นิคม Alexdra Yersin  ไดค้น้พบเมืองดาลัด และเห็นว่า
บรรยากาศค่อนขา้งด ีทางฝรั�งเศสจงึไดเ้ขา้มาพัฒนาและสรา้งเมอืงดาลัด เพื�อใหเ้ป็นเมอืง
ตากอากาศสําหรับชาวฝรั�งเศส ถงึ ดาลัทนําท่าน น ั�งรถราง (Roller Coaster) ผ่านผืน
ป่าอันร่มรื�นเขยีวชอุ่มลงสู่หุบเขาเบื8องล่าง เพื�อชมและสัมผัสกบัความสวยงามของ นํ *าตก
ดาทนัลา (Thac Datanla) นํ8าตกขนาดไม่ใหญ่มากแต่มีชื�อเสียง อีกหนึ�งในสถานที�
ท่องเที�ยวยอดนิยมของดาลัดที�ไม่ควรพลาด!! 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  นําท่านสู่ สถานกีระเชา้ไฟฟ้า เคเบลิคาร ์กระเชา้ไฟฟ้าแห่งนี8เป็นกระเชา้ไฟฟ้าที�ทันสมัย

ที�สุดของประเทศเวยีดนาม และมคีวามปลอดภัยสูงที�สุดท่านจะได ้ชมววิของเมอืงดาลัด ที�
มองเห็นได ้ทั 8งเมอืง ที�ตั 8งอยู่ท่ามกลางหุบเขาอันสวยงาม  นําท่านชม วดัต ิrกกลาม เป็นวัด
ที�สรา้งอยู่บนเนินเขาเหนือ ทะเลสาบเตวยีนลาม แวดลอ้มไปดว้ยใบไมด้อกไม ้นานาพันธุ ์
กับทิวสนที�ยืนตน้ตระหง่านปกคลุมทุกหุบเขา จากนั8นนําท่านชม พระราชวงัฤดูรอ้น 
พระราชวังตากอากาศของกษัตรยิเ์บ๋าได๋ จักรพรรดิYองค์สุดทา้ยของเวียดนาม ซึ�งสถานที�
แห่งนี8เป็นพระราชวังสุดทา้ย ที�สรา้งขึ8นในสมัยเรืองอํานาจของฝรั�งเศส ก่อนที�จะเกิด
สงครามเวยีดนาม แลว้ทําใหจั้กรพรรดิYบ๋าวไดต้อ้งลี8ภัยไปอยู่ฝรั�งเศส แลว้ไม่ไดก้ลับมา
เหยยีบผนืแผ่นดนิบา้นเกดิอกีเลย นําท่านเขา้ชม บา้นเพี*ยน (Crazy House) บา้นสไตล์
แปลกๆที�ออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนที� 2 ของเวียดนาม ซึ�งเรียนจบ
สถาปัตยกรรมมาจากฝรัง่  เศสโดยไดแ้รงบันดาลใจจากนิยายเรื�องดัง “Alice in 
Wonderland” ถา้ยังมเีวลาจะนําท่านไปทําบุญทวีัด Van Hanh ) 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พรอ้มเสรฟิไวนด์าลทั 
  จากนั�นนําท่านเดนิทางสู่ย่าน  ชอ้ปปิ* งตลาดไนทบ์ารซ์่า   ของเมืองดาลัดใหท่้านได ้

เลอืกซื8อสนิคา้ นานาชนิด ตามอัธยาศัย 
พักที� La Sapinette Hotel, Dalat หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4ดาว 
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วนัที�3 ดาลทั-โฮจมินิห-์ลอ่งเรอืรบัประทานอาหารแมนํ่ *าไซ่งอ่น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
นําท่านเดินทางชม สวนดอกไมเ้มอืงหนาว ของเมืองดาลัท
สัมผัสดอกไมเ้มอืงหนาวที�อวดโฉม รูปทรงและสสีันแปลกตา ซึ�ง
เป็นสายพันธ ์มาจากยุโรปสัมผัสกบับรรยากาศที�แสนโรแมนติก 
จากนั8นนําท่านเดนิทางไปสู่นครโฮจมินิห ์ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
คํ�า รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบนเรอืลอ่งไปตามแมนํ่ *า

ไซ่งอ่น ชมบรรยากาศสองฟากฝั�งยามคํ�าคนืของเมืองโฮจมินิหซ์ติี8 หรอืจะเลอืกสนุกสนาน
กบัวงดนตรพีื8นเมอืงทบีรรเลงเพลงอย่างสนุกสนาน 
พักที� Liberty Hotel, Hochiminh City หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

วนัที�4 โฮจมินิห-์ตลาดเบนถนั-กรุงเทพ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นํา ท่านชมทํา เนียบอิสรภาพ เคย เ ป็น ทํา เนี ยบของอดีต
ประธานาธิบดีเวียดนามใต ้และทําเนียบของผูว้่าการฝรั�งเศสที�
เรยีกว่าทําเนียบโนโรโดม ถูกระเบดิทําลายใน พ.ศ. 2506 แลว้ไดม้ี
การสรา้งอาคารขึ8นใหม่ใหช้ื�อว่าทําเนียบอสิรภาพ ออกแบบโดยโง
เวยีดทู ทุกวันนี8เปิดเป็นพพิธิภัณฑใ์หเ้ขา้ชมได ้ชั 8นล่างเป็นหอ้งจัด
เลี8ยง หอ้งโถงใหญ่ที�รัฐบาลเวียดนามใตป้ระกาศยอมแพ ้ชั 8นสอง
เป็นหอ้งรับรองของประธานาธบิดตีรันวันเฮอืง หอ้งพักของประธาน
นาธบิดเีหงยีนวันเทยีว หอ้งอาหาร หอ้งสวดมนตค์าทอลกิ ชั 8นสาม
เป็นหอ้งรับรองของภรยิาประธานาธบิด ีชั 8นสี�เป็นหอ้งฉายภาพยนต์
ส่วนตัวและลานจอดเฮลิคอบเตอร์ซึ�งมองลงไปขา้งล่างจะเห็น
ทวิทัศน์งดงามของถนนเลหย่วนไดชั้ดเจน จากนั8นชมเจดยีห์วงิ
เงยีม เจดยีเ์กา่แกท่ี�คู่บา้นคู่เมอืงของชาวเวยีดนาม เดนิทางผ่านยา่นไชนา่ทาวน ์ชมชีวติ
ความเป็นอยู่ของชาวจนีในเวยีดนาม ชมวดัเทยีนหาว วัดจนีในเขตไชน่าทาวน์ที�สรา้งอุทศิ
ใหก้บั แม่พระผูค้รองชาวเรอืหรอืเทพเีทยีนหาว โดยชาวพุทธกวางตุงใ้นช่วงปลายศตวรรษ
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ที� 18 ชาวเวยีดนามเชื�อ ว่าเทพองคค์นมกีอ้นเมฆเป็นพาหนะเพื�อช่วยคุม้ครองผูค้นใหร้อด
พน้จากอันตรายจากมหาสมุทรทั 8งปวง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั พเิศษ!!! ภตัตาคาร บฟุเฟตน์านาชาต ิ
นําท่านชม โบสถน์อรท์เทรอดาม โบสถ์หลังคาสูงที�สรา้งในสมัยที�เว ียดนามยังอยู่ใน
อาณานิคมของ ฝรั�งเศส โดยสรา้งเพื�อใหเ้ป็นโบสถ์ประจําเมืองไซ่ง่อนและไดส้รา้งตาม
ตน้แบบของประเทศฝรั�งเศสนําท่าน ชม ไปรษณียก์ลาง ซึ�งถูกสรา้งขึ8นอย่างวจิติรตระการ
ตา ชมอนุสาวรยีท์า่นประธานาธบิดโีฮจมินิห ์ตั 8งอยู่ดา้นหนา้ศาลากลาง ก่อสรา้งดว้ย 
สถาปัตยากรรมแบบฝรั�งเศส  จากนั8นนําท่านชม พิพิธภณัธุส์งคราม ชมเรื�องราว
ประวัตศิาสตรแ์ละ เครื�องมอื อาวุธ ปืน ระเบดิ ต่างๆ นําท่านอสิระท่านชอ้ปปิ8 ง ตลาดเบน
ถนั ตามอัธยาศัย นําทานเดินทางสู่  ท่าอากาศยานเมืองโฮจิมินห์ เพื�อเดินทางกลับสู่
กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 

21.35 น. ออกเดนิทางจากโฮจมินิห ์กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิแอรเ์อเชยี เที�ยวบินที� FD659 (ใช ้
ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.35 ชั�วโมง) 

23.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

  
อตัราคา่บรกิารรวม 

� ค่าตัeวเครื�องบนิโดยสารชั 8นประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชื8อเพลงิ 
� ค่าที�พักหอ้งคู่ ดังที�ระบุในรายการหรอืระดับเดยีวกนั 
� ค่าอาหาร ดังที�ระบุในรายการ 
� ค่าเขา้ชม ดังที�ระบุในรายการ 
� ค่ารถนําเที�ยว ดังที�ระบุในรายการ 

ค่าประกนัอุบัตเิหตุในระหวา่งการเดนิทาง**ไม่รวมประกนัครอบคลุมสุขภาพ สอบถามเพิ�มเตมิไดท้ี�
เจา้หนา้ที�** 

�  
 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

� ค่าใชจ่้ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื�องดื�ม นอกเหนือรายการทัวร ์ค่าซักรดี ค่ามนิิบาร ์ค่าโทรศัพท ์
ฯลฯ 

� ค่าปรับ สําหรับนํ8าหนักกระเป๋าเดนิทางที�เกนิจากสายการบนิกาํหนด (20 กโิลกรัม) 
� ค่าทําหนังสอืเดนิทาง  
� ค่าธรรมเนียมเชื8อเพลงิที�ทางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเกบ็เพิ�มเตมิในภายหลัง 
� คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถ ิ�น วนัละ่ 150 ตอ่ทา่น/600 บาทตอ่ทปิ 
�   ภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% 

 
เง ื�อนไขการสาํรองท ี�น ั�ง 

� กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 5,000 บาท 
พรอ้มกบัเตรยีมเอกสารส่งใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว้ 

� การชําระค่าทัวรส์่วนที�เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วัน ท่านควร
จัดเตรยีมค่าทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกาํหนด เนื�องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าที�
พักและตัeวเครื�องบนิ มฉิะนั 8นจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ
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� หากท่านที�ตอ้งการออกตัeวโดยสารภายในประเทศ (กรณลีูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท่้านติดต่อเจา้หนา้ที� ก่อน
ออกบัตรโดยสารทุกครั 8ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที� ทางบริษัทขอสงวนสิทธิYไม่รับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายที�เกดิขึ8น 

� หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพเิศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่
สะดวกในการเดนิทางท่องเที�ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั�วโมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล
สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื�องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มีความจําเป็นตอ้งดูแล
คณะทัวรทั์ 8งหมด 

 
#เงื�อนไขการยกเลกิ//เปลี�ยนแปลงวนัเดนิทาง //เปลี�ยนโปรแกรม (โปรดอ่านใหล้ะเอยีดก่อนจอง) 

*ยกเลกิการเดนิทางไมไ่ดท้กุกรณี // ยดึคา่มดัจําและคา่ทวัรเ์ต็มจํานวน* 
**โปรแกรมนี*เปลี�ยนวนัเดนิทางไมไ่ด ้// เปลี�ยนจองโปรแกรมอื�นไมไ่ด*้* 

**กรุณาตรวจสอบPassportผูเ้ดนิทางว่าเดนิทางแน่นอนก่อนส่งใหเ้จา้หนา้ที� เพราะเปลี�ยนแปลงผูเ้ดนิทาง
ไม่ได ้(กรณีสามารถเปลี�ยนแปลงไดม้คีา่ใชจ้่ายเพิ�มเตมิ)** 

 
หมายเหตุ 

� บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิYยกเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ 5 วัน ในกรณทีี�ไม่สามารถทํากรุ๊ปไดอ้ย่าง
นอ้ย 15 ท่าน ในกรณนีี8บรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ 8งหมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ื�นใหถ้า้ตอ้งการ 

� บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิYที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี8 เมื�อเกดิเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจ
แกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใด  ๆในกรณทีี�สูญหาย สูญเสยี หรือไดรั้บบาดเจ็บที�นอกเหนือความรับผิดชอบ
ของหัวหนา้ทัวรแ์ละอุบัตเิหตุสุดวสิัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลต่างๆ  เป็นตน้ 

� กรณผูีเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที�ไม่ว่าเหตุผลใด  ๆ
กต็ามทางบรษัิทของสงวนสทิธิYในการ ไม่คนืค่าทัวรทั์ 8งหมด 
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