เวียดนาม...จิ๊บจิ๊บ บินนกแอร์ ในราคาจิ๊บจิ๊บ
เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ซิต้ ี ทะเลทรายมุ่ยเน่ 3 วัน

พักโรงแรมสุดหรู 4ดาวริมทะเล พิเศษ บุฟเฟ่ ต์นานาชาติ+Wifi on bus+ชุดซินจ่าว 1 ชุด
จุดเด่นของโปรแกรม
 เที่ยวชมเมือง เศรษฐกิจ โฮจิมินห์ซิต้ ี
 ชมความงาม ของโบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม สไตน์ฝรัง่ เศษ
 เที่ยวชม พิพธิ ภัณฑ์สงคราม
 ช้อปปิ้ งแบบจุใจ ตลาดเบนถัน
 พิเศษ !! ทานอาหารแบบบุฟเฟ่ นานาชาติหลากหลายเมนู
 พิเศษ !! พาทุกท่านชม กรมไปรษณี ยก์ ลางสไตน์ฝรัง่ เศส
 พักโรงแรมสุดหรู 4ดาวริมทะเล
 เที่ยวชม ทะเลทรายขาว+ทะเลทรายแดง สุดแสนอลังการ
 ฟรี!!นัง่ รถจิ๊ป ตะลุยทะเลทราย
 แถมฟรี!!ชุดซินจ่าวสุดพิเศษ (เสื้อยืดซินจ่าว+กระเป๋ าถือ+พัดซินจ่าว+ขนมปังเวียดนาม)

โปรแกรม 3 วัน 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินนกแอร์
วันแรก

กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิต้ –ี ฟานเทียด(มุยเน่ )-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง  ( - /กลางวัน/เย็น)

05.00 น.
07.35 น.
09.05 น.

เที่ยง

คา่

พร้อมกันทีส่ นามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 2 เคาท์เตอร์สายการบินนกแอร์ ประตู 6
Nok Air (DD) ป้ ายต้อนรับที่สนามบิน “เวียดนามจิ๊บ จิ๊บ” โดยมีเจ้าหน้าทีอ
่ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่นครโฮจิมินห์ โดยเที่ยวบิน DD 3210
เดินทางถึง สนามบิน Tan Son Nhatนครโฮจิมินห์ ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
(เวลาท้องถิน่ ที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) นาท่านเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศ จากนัน้ พาทุกท่านไปเมือง มุย่ เน่ โดยรถ
ใช้เวลาประมาณ 4 ชัว่ โมง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมความงดงามของ ทะเลทรายแดง (Red Sand Dune) สถานที่ท่องเที่ยวทีม่ ี
ชื่อเสียงมากและอยู่ใกล้ชายทะเล เม็ดทรายละเอียด สีแดงละเอียดราวกับแป้ ง เนินทราย
จะเปลีย่ นรูปร่างไปตามแรงลมที่พดั ผ่านมา ชมและสัมผัส ความยิง่ ใหญ่ เม็ดทราย
ละเอียดสีแดงของ ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) หรือทีเ่ รียกว่าทะเลทรายขาว
ทะเลทรายทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของเวียดนามหรือ ซาฮาร่า แห่งเวียดนาม แถมฟรี ค่า
รถจิ๊ฟเทีย่ วชมทะเลทราย พาชม ลาธารนางฟ้ า Fairy Stream ลาธารนา้
สายเล็กๆทีไ่ หลลัดเลาะผ่านโตรกหน้าผาไปยังทะเล ดินในบริเวณลาธารทีน่ า้
ไหลผ่านไปมีลกั ษณะเนื้อละเอียดเป็ นดินสีแดงอมส้ม ตัดกับเมฆขาว
บริการอาหารเย็นที่หอ้ งอาหารณภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั MUONG THANH /NOVELA MUINE/EMERALD RESORT รีสอร์ทติดริมทะเล หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

มุยเน่ - โฮจิมินห์ – พิพธิ ภัณฑ์สงคราม - ล่องเรือชมทัศนี ยภาพแม่น้ าไซง่อนพร้อมชมโชว์  (เช้า/กลางวัน/คา่ )

07.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาทุกท่านเดินทางกลับโฮจิมินห์ ใช้เวลานัง่ รถประมาณ 4 ชัว่ โมง ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติ วิถชี วี ติ ของชาวเวียดนาม
ชาวบ้านจะประกอบอาชีพ ทาไร่ ทาสวน เป็ นวิถชิ วี ติ ทีเ่ รียบง่าย สิง่ ทีท่ ่านจะได้สมั ผัสคือ การจราจรทีค่ บั คัง่ เต็มไปด้วย
จักรยานยนต์ ในเมืองโฮจิมนิ ห์ซติ ้ ที ม่ี มี าทีส่ ุดในโลก ประมาณ 7 ล้านคัน สิง่ แรกทีจ่ ะติดตราตรึงใจและคงอยู่ในโสตประสาทคุณ
มิรูล้ มื คือ "เสียงแตรรถ"
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น พาทุกท่านเที่ยวชม พิพธิ ภัณฑ์สงคราม ซึง่ เป็ นพิพธิ ภัณฑ์สงครามซึง่ จัด
แสดงเครื่องมือการรบและภาพถ่ายการปกป้ องประเทศการเสียสละเลือดเนื้อของชาว
เวียดนาม
บริการอาหารเย็น พิเศษ รับประทานอาหารคา่ พร้อมชมโชว์บนเรือล่องเรือชมความงามของแม่น้ าไซง่อน แม่นา้ สายหลัก
ของนครโฮจิมนิ ห์พร้อมขับกล่อมด้วยเสียงเพลงจากนักร้องชาวพื้นเมืองชมโชว์การแสดงจากสาวเวียดนาม ให้ผ่อนคลายสบาย
อารมณ์ โดยโชว์ต่างๆจะผลัดเปลีย่ นกันไปในแต่ละวัน เป็ นภัตตาคารลอยนา้ ทีอ่ ยู่บนเรือขนาดใหญ่ 2-3 ชัน้ ใช้เวลาล่องตามลา
แม่นา้ ไซ่งอ่ นชมทัศนียภาพสองฝัง่ ทีส่ วยงามยามคา่ คืน ประมาณ 1 ชัว่ โมง

เที่ยง

คา่

เข้าสูท่ ่พี กั **โรงแรม HOANG PHU GIA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว**

วันที่สาม

โฮจิมินห์ -โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม–กรมไปรษณี ยก์ ลาง-ไชน่ าทาวน์–วัดเทียนหาว–มื้อกลางวันแบบบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ ณ
PALACESAIGON–อนุ สาวรียล์ งุ โฮ-ตลาดเบนถัน – กรุงเทพ  (เช้า/กลางวัน/-)

07.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เข้าสู่ตวั เมืองนครโฮจิมนิ ห์ นาท่านชม นครโฮจิมนิ ห์ นาท่านเทีย่ วชม กรมไปรษณี ยก์ ลางก่อสร้างขึ้นเมือ่ ปี พ.ศ. 2439 เสร็จใน
ปี พ.ศ. 2444 มีการออกแบบและก่อสร้างในสไตล์ ฝรัง่ เศสและได้รบั การออกแบบตกแต่งอย่างงดงามด้วยกระจกสี เป็ น
ไปรษณียท์ ่ใี หญ่ท่สี ุดในเวียดนาม มีความโอ่โถงและอ่อนช้อยทว่ามันคง
่ จนทาให้นกั ออกแบบมากมายต้องมาศึกษาเรียนรู ้
เกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งอาคารแห่งนี้ ภายในตัวอาคารมีการระดับภาพแผนที่ทางทะเลโบราณ และภาพของ
อดีตผูน้ าประเทศโฮจิมนิ ห์ มีการบริการทัง้ การส่งจดหมาย แสตมป์เพือ่ การสะสม
โปสการ์ด โทรศัพท์ระหว่างประเทศในอัตราค่าบริการมาตรฐาน ชม โบสถ์นอร์ทเธอ
ดามได้จาลองมาจากโบสถ์นอเธอร์ดามในฝรัง่ เศสมาสร้างไว้ท่นี ่ี หรือเรียกอีกอย่างว่า
“โบสถ์พระแม่มารี” บริเวณกลางเมือง บนถนน Han Thuyenได้รบั การก่อสร้างตัง้ แต่ปี
พ.ศ. 2420 ใช้ระยะเวลาการสร้าง 6 ปี โบสถ์น้ ีไม่มกี ารประดับด้วยกระจกสีเหมือนโบสถ์
คริสต์ทอ่ี ่นื เพราะได้รบั ความเสียหายจากสงครามโลกครัง้ ที่ 2 สาหรับโบสถ์แห่งนี้ได้รบั การยกย่องว่ามีความงดงามมากที่สุดแห่ง
หนึ่งในเวียดนาม โดยในแต่ละวันมีนกั ท่องเทีย่ วมาเยือนมากมาย ลักษณะของตัวโบสถ์เป็ นรูปแบบของสมัยอาณานิคม มี
หอคอยคู่ส่เี หลีย่ มอยู่ดา้ นบนสูง 40 เมตร เป็ นเอกลักษณ์ทง่ี ดงามของโบสถ์แห่งนี้ ด้านหน้าโบสถ์มรี ู ปปัน้ ขนาดใหญ่สขี าวเด่น
เป็ นสง่าของพระแม่มารี นักท่องเทีย่ วนิยมเข้ามาชมกันมาก เพราะเป็ นเสมือนสัญลักษณ์ร่วม อันหมายถึงการเข้ามาของตะวันตก
และ เป็ นสัญลักษณ์ทส่ี าคัญอย่างหนึ่งของโฮจิมนิ ห์
พาทุกท่านชมวิถชี ีวติ ย่านไชน่ าทาวน์นาท่านเทีย่ วชม วัดเทียนหาว วัดจีนในเขตไชน่าทาวน์ท่สี ร้างอุทศิ ให้กบั แม่พระผูค้ ุม้ ครอง
ชาวเรือหรือเทพีเทียนหาว โดยชาวเวียดนามเชื่อว่าเทพีองค์ช่วยคุม้ ครองผูค้ นให้รอดพ้นจากอันตรายจากมหาสมุทร
บริการอาหารกลางวันพิเศษ !!! แบบบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ ณPALACE SAIGON
นาท่านชม โรงละครโฮจิมินห์อนุ สาวรียล์ งุ โฮและอดีตทาเนี ยบประธานาธิบดี
ตัง้ อยู่ในบริเวณที่เคยเป็ นทาเนียบของผูว้ ่าการชาวฝรัง่ เศสทีเ่ รียกว่า ทาเนียบนโรดม
(Norodom Palace) ซึง่ มีอายุยอ้ นหลังไปถึงปี พ.ศ. 2411หลังจากทีข่ อ้ ตกลงเจนีวานา
จุดจบมาสู่การยึดครองของฝรัง่ เศส โงดินห์เดียม ประธานาธิบดีของเวียดนามใต้ได้พานักอยู่ในทาเนียบแห่งนี้ เป็ นอาคาร
ทันสมัยขนาดใหญ่ทม่ี สี วนใหญ่ลอ้ มรอบทีน่ ่ีเคยเป็ นกองบัญชาการทางทหารสมัยสงครามเวียดนาม และเคยเป็ นทาเนียบของ
อดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต้ ชมห้องต่างๆที่ได้รบั การตกแต่งไว้อย่างหรูหรา เช่นห้องประชุม เป็ นต้น ทาเนียบของอดีต
ประธานาธิบดี ปัจจุบนั เรียกกันว่า ทองยัด และเปิ ดเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ให้เข้าชมได้ โดยทุกสิง่ ทุกอย่างถูกทิ้งไว้ให้เสมือนสภาพเดิม
หลังอาหารนาท่านช้อปปิ้ งที่ ตลาดเบนถันสร้างขึ้นเมือ่ ปี พ.ศ. 2457 บนพื้นทีป่ ระมาณ 1 ตารางกิโลเมตร ซึง่ มีหอนาฬกิ าอยู่
ด้านหน้าเป็ นสัญลักษณ์ ตลาดแห่งนี้ได้รบั ความนิยมอย่างมากทัง้ จากคนพื้นเมืองและนักท่องเที่ยวต่างชาติ เป็ นตลาดขายสินค้า
ขนาดใหญ่ เพราะมีสนิ ค้าจาหน่ายมากมาย ตัง้ แต่ รองเท้า คริสตัล กระเป๋ า เสื้อผ้า กางเกงยีนส์ กระเป๋ าเดินทาง เป้
นาฬกิ า ของทีร่ ะลึก อาหาร เครื่องเทศ เครื่องใช้ไฟฟ้ า เครื่องสาอาง ของทีร่ ะลึก สิง่ ของเครื่องใช้ต่างๆ ผลไม้ตามฤดูกาล
อาหารสด และดอกไม้ จนไปถึงสินค้างานหัตกรรมพื้นบ้าน

เที่ยง

20.45น.
22.15 น.

สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินTan Son Nhat
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 3219
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรูล้ มื
........................................................................................

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

ตาราง วันเดินทางราคา ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ซิต้ ี มุยเน่ ทะเลทราย 3 วัน บินDD
เริม่ เดินทาง

กลับจากเดินทาง

กรุป๊

ผูใ้ หญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

4 พ.ย.59

6 พ.ย.59

31

9,900

9,900

8,900

2,500

11 พ.ย.59

13 พ.ย.59

31

9,900

9,900

8,900

2,500

18 พ.ย.59

20 พ.ย.59

31

9,900

9,900

8,900

2,500

25 พ.ย.59

27 พ.ย.59

31

9,900

9,900

8,900

2,500

2 ธ.ค.59

4 ธ.ค.59

31

10,900

10,900

9,900

2,500

3 ธ.ค.59

5 ธ.ค.59

31

11,900

11,900

10,900

2,500

9 ธ.ค.59

11 ธ.ค.59

31

10,900

10,900

9,900

2,500

10 ธ.ค.59

12 ธ.ค.59

31

11,900

11,900

10,900

2,500

16 ธ.ค.59

18 ธ.ค.59

31

9,900

9,900

8,900

2,500

23 ธ.ค.59

25 ธ.ค.59

31

10,900

10,900

9,900

2,500

6 ม.ค.60

8 ม.ค.60

31

9,900

9,900

8,900

2,500

13 ม.ค.60

15 ม.ค.60

31

9,900

9,900

8,900

2,500

24 ก.พ.60

26 ก.พ.60

31

9,900

9,900

8,900

2,500

3 มี.ค.60

5 มี.ค.60

31

9,900

9,900

8,900

2,500

17 มี.ค.60

19 มี.ค.60

31

9,900

9,900

8,900

2,500

อัตราค่าบริการรวม
- ตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุป๊ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋
- ที่พกั โรงแรมตามรายการ2 คืน (กรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิม่ เงินพักห้องเดี่ยว)
- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
- ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
- ค่าไกด์ทอ้ งถิน่ และหัวหน้าทัวร์นาเที่ยวตามรายการ
- ประกันอุบตั เิ หตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)

- ภาษี น้ ามันและภาษี ตวั ๋ ทุกชนิ ด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
- ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ
อัตราค่าบริการไม่รวม
- ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%และภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%
- ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนี ยมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ
- ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
- ค่าใช้จา่ ยอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออก
และเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความควบคุมของ
บริษทั ฯ
- ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ , คนขับรถผูช้ ่วยคนขับรถ ใน อัตราวันละ 150 บาท/วัน/คน(บังคับตามระเบียบธรรมเนี ยมของประเทศค่ะ)
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถนะคะแต่ไม่บงั คับทิปค่ะ)
เงือ่ นไขการสารองที่นงั ่
1.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระมัดจา 5,000 บาทส่วนที่เหลือชาระทันทีกอ่ นการเดินทางไม่นอ้ ย
กว่า15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต(ิ ช่วงเทศกาลกรุณาชาระก่อนเดินทาง 21 วัน)
2.กรณี ยกเลิก 2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ทง้ั หมด ยกเว้นในกรณี วนั หยุดเทศกาล,
วันหยุดนักขัตฤกษ์
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจาทัง้ หมด
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทง้ั หมดไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
3. กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทั ฯจะทาการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทง้ั นี้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็ นจริง ในกรณี
เจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
4.บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จานวนที่บริษทั ฯกาหนดไว้(15 ท่านขึ้นไป)เนื่ องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั ฯและผูเ้ ดินทางอืน่ ที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษทั ต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
5. คณะผูเ้ ดินทางจานวน 10 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณี ท่มี ีผูเ้ ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านไม่มีหวั หน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไป
ด้วยโดยทางบริษทั ฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม
- บริษทั ฯมีสทิ ธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
- เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
- หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทาง
ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้ )
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณี ท่านถูกปฎิเส
ธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของ
บริษทั ฯหรือเหตุภยั พิบตั ิทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ ในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม)
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จา่ ย
ทุกอย่างทางบริษทั ฯได้ชาระค่าใช้จา่ ยให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตั เิ หตุท่เี กิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
หรือในกรณี ท่กี ระเป๋ าเกิดสูญหายหรือชารุดจากสายการบิน

- กรณี ท่กี ารตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
- ตัวเครื
๋ ่องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณี ท่ที ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
- เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษทั ฯหรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้ แล้วทัง้ หมด
- กรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น
Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทง้ั หมด
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงือ่ นไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจาเพือ่ ประโยชน์ของท่านเอง**

