
              

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บินตรงเชียงใหม่ เวียดนามใต ้
โฮจมิินห ์มุยเน่ ดาลดั � วนั � คืน 

สนุกสุดเหวี
ยงรถรางในนํ�าตกดาทนัลา นั
งกระเชา้ชมววิเมืองดาลดั สวนดอกไมเ้มืองหนาว  
ศนูยไ์ปรษณียก์ลาง โบสถน์อรธ์เทรอดาม เมืองมุยเน่ ทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง ลาํธาร

นางฟ้า วดัเทียนเวยีนจรุก๊เลิม พระราชวงัฤดูรอ้นบ๋าวได๋ 



              

 

    

 
 
 
 
12.00 น. คณะพรอ้มกนัที
 สนามบินเชียงใหม ่อาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศเคาน์เตอรส์ายการบินไทยเวยีดเจท็

แอร ์(VJ)เจา้หนา้ที
ของบริษัทฯ คอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่าน 
#�.$� น. ออกเดินทางสู่โฮจิมินห ์โดย เที
ยวบินที
 VJ<=> (?@.>B-?D.EF น.) (ไมมี่อาหารบนเครื
อง) 
16.30 น. เดินทางถึงสนามบินเตินเซนเหยิดนครโฮจิมินหเ์มืองใหญ่อนัดบัหนึ
งของประเทศเวียดนาม ซึ
งตั�งอยูบ่ริเวณ

ดินดอนสามเหลี
ยมปากแม่นํ�าโขงเป็นศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจของประเทศหลงัผ่านการตรวจคนเขา้
เมืองและศุลกากรหลงัจากนั�นนําท่านชมศูนยไ์ปรษณียก์ลางเป็นไปรษณียที์
ใหญ่ที
สุดของเวียดนามที
มี
สถาปัตยกรรมที
สวยงาม แบบสไตลยุ์โรป กลิ
นอายตะวนัตกที
ชาวฝรั 
งเศสก่อสรา้งช่วงปี?<<D-?<=? ซึ
ง
ปัจจุบนัไดเ้ป็นสถานที
ท่องเที
ยวแห่งหนึ
งที
น่าสนใจของนครโฮจิมินห ์

 

 
   

จากนั�นนําท่าน ชมโบสถน์อรท์เทรอดามเป็นโบสถข์นาดใหญ่ที
ตั�งตระหง่านอยู่ยา่นใจกลางเมืองโฮจิมินห์
ซิตี�  เป็นอนุสรณเ์ตือนใจถึงเวียดนามวา่ตนเคยตกเป็นเมืองขึ� น ในยุคอาณานิคมของฝรั 
งเศส ซึ
งชาวฝรั 
งเศส
ไดนํ้าศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิกเขา้มาเผยแพร่ในโฮจิมินหซิ์ตี�  และชาวฝรั 
งเศสก็ไดส้รา้งโบสถค์ริสต์
ขึ� นไวส้ําหรับชาวอาณานิคม ปัจจุบันเป็นสถานที
 ท่องเที
ยวชื
อดังอีกแห่งหนึ
 งของเมือง ด้านหน้ามี
สวนสาธารณะขนาดเล็ก ซึ
งเป็นจุดที
ดีที
สุดในการถ่ายรูปโบสถแ์ห่งนี�  และภายในสวนสาธารณะแห่งนี�  มีรูป
ปั�นพระแมม่ารีอยูด่ว้ยโบสถน์อรท์เทรอดาม เปิดใหเ้ขา้ชมทุกวนัและมีพิธีมิสซาในทุกๆวนัอาทิตย ์
 

 
 
คํ 3า  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 จากนั�นนําท่านเขา้สู่โรงแรมที
พกั LIBERTY HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วนัที3หนึ3ง สนามบินเชียงใหม่ – นครโฮจมิินห์ – ศูนยไ์ปรษณียก์ลาง – โบสถน์อรธ์เทรอดาม  

วนัที3สอง เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง – ลาํธารนางฟ้า  



              

 

    

 
 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

นําท่านเดินทางสเูมืองมุยเน่เมืองชายหาดริมทะเล(ระยะทางประมาณ 200 กม.ใชเ้วลาในการเดินทาง
ประมาณ 4 ชม.) 

 

 
 
12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย หลงัจากนั�นนําท่านสู่ทะเลทรายขาวกองเนินภูเขาทรายสีขาวกระจ่างตากวา้งใหญ่สุดสายตามองไปทาง 

ไหนจะเห็นเพียงผืนทรายและทอ้งฟ้าเท่านั�นไม่ไกลกนัมีแหล่งนํ�าจืด (โอเอซิส) สาํหรบัใหนั้กท่องเที
ยวใช้
พกัผ่อนถ่ายรูปและชมวิวที
ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบักิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเช่ารถจีP ปหรือรถ ATV 
ตะลุยเนินทรายหรือสนุกสนานกบัการเล่นแซนดดู์นลื
นไถลจากจากเนินทรายสูงกวา่ @F เมตร (ค่าใชจ้า่ย
ในการกิจกรรมตา่งๆไม่รวมในค่าบรกิารทวัร)์ 

 

 
   
  จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ทะเลทรายแดงที
เกิดจากการรวมตวักนัของทรายสีชมพแูดงจนเป็นลาน 
  ทรายกวา้งที
มีชื
อเสียงของเมืองมุยเน่มีขนาดพื� นที
กวา้งใหญ่ทอดตวัยาวตั�งแต่ริมฝั
งทะเลเขา้ไปถึง 
  แผ่นดินโดยมี อุณหภูมิเฉลี
ยอยูที่
 >T องศาช่วงเวลาที
เหมาะสมในการเที
ยวชมคือช่วงเชา้ หรือชว่ง 
  หลงับ่ายสามโมงเป็นตน้ไป เนื
องจากเป็นช่วงที
กระแสลมไมแ่รงและแดดไมร่อ้นจดัเกินไป มี 
  หมูบ่า้นใกล้ๆ และชาวบา้นนําของพื� นเมืองมาขายมากมาย 
 



              

 

    

  
 

นําท่านชมลาํธาร FAIRY STREAMชม “แกรนด์แคนย่อนแห่งเวียดนาม” เป็นแหล่งท่องเที
ยวอีกแห่งหนึ
ง
ของมุยเน่ ซุยเทีนยน เกิดจากภูเขาหินทรายขนาดใหญ่ ถูกกดัเซาะของนํ�ามานานวนั จนเป็นร่องกวา้งกว่า 
>F เมตร มีชั�นหิน ชั�นทรายสีสนัสวยงามที
สวยงามคลา้ยๆกบัแพะเมืองผีของบา้นเรา และมีลาํธารเล็กๆ
ระดบันํ�าประมาณตาตุ่มซึ
งพดัพาตะกอนทรายสีแดงไหลออกไปสู่ทะเล การเขา้ไปตอ้งถอดรองเทา้เดินลุย
เขา้ไปถือเป็นแหล่งลําธารนํ�าจืด ซึ
งคนทั 
วไปเรียกว่า ลําธารนางฟ้าเพราะมีความสวยงามของฟ้าตัดกับ
ทะเลทราย แลว้เดินยํ 
าไปตามลาํธารนํ�าสายเล็กสมคาํรํ 
าลือจริงๆ 
 

 
 
คํ 3า  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  จากนั�นนําท่านเขา้สู่โรงแรมที
พกั TTC HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่เมืองดาลดัอยูใ่นจงัหวดัลามดงดาลดัเป็นอีกหนึ
งเมืองตากอากาศที
มีชื
อเสียงอนั และ โ ร
แมนติคที
สุดและของเวยีดนามเนื
องจากตั�งอยูบ่นที
สงูจากระดบันํ�าทะเลประมาณ ?,BFF เมตร  ทํ า ใ ห้
อากาศเย็นสบายตลอดทั�งปีแมก้ระทั�งในฤดูร้อน อุณหภูมิเฉลี
ยประมาณ ?B->B องศาเซสเซียส 
 แวดลอ้มดว้ยขุนเขาไร่กาแฟ และสวนดอกไม ้อาคารบา้นเรือนต่างๆปลกูสรา้งรูปแบบ สถาปัตยกรรม
ฝรั 
งเศส เนื
องจากในสมยัอาณานิคม Alexdra Yersin  ไดค้น้พบเมืองดาลดั และเห็นวา่บรรยากาศค่อนขา้งดี 
ทางฝรั 
งเศสจึงไดเ้ขา้มาพฒันาและสรา้งเมืองดาลดั เพื
อใหเ้ป็นเมืองตากอากาศสาํหรบัชาวฝรั 
งเศส 
 

วนัที3สาม เมืองดาลทั – นั 3งรถราง – นํLาตกดาตาลา – สถานีกระเชา้ไฟฟ้า – วดัเทียนเวียนจรุก๊เลิม – 
พระราชวงัฤดรูอ้นบา๋วได๋ - ตลาดไนทบ์ารซ่์าดาลทั  



              

 

    

 
 
#$.SS น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านนั 3งรถราง (Roller Coaster) นั
งกนัคนัละสองคน ผ่านผืนป่าอนัร่มรื
นเขียวชอุ่มลงสู่หุบเขา เ บื� อ ง
ล่างเพื
อชมและสมัผสักบัความสวยงามของนํLาตกดาทนัลา (ThacDatanla)เป็นนํ�าตกไมใ่หญ่ ม า ก แ ต่ มี ค ว า ม ส ว ย
งดงามและมีหลายชั�น เนื
องจากสภาพแวดลอ้มต่างๆที
เกื� อหนุนและมีกิจกรรมให ้ ทาํหลายอย่างทางเดินลงสู่ตัวนํ�าตกเป็น
บนัไดคอนกรีตที
ทาํไวอ้ยา่งดีทอดตวัใตเ้งาไมใ้หญ่ทาํใหก้าร เดินลงสู่นํ�าตกเป็นไปอยา่งสบาย 
 

 
   

 นําท่านเดินทางสู่สถานีกระเชา้ไฟฟ้า เคเบิลคาร ์กระเชา้ไฟฟ้าแห่งนี� เป็นกระเชา้ไฟฟ้าที
ทนัสมยั ที
 สุ ด
ของประเทศเวียดนาม  และมีความปลอดภยัสูงที
สุดท่านจะได ้ชมวิว ของเมืองดาลดั ที
มองเห็นได ้ทั�งเมือง 
ที
ตั�งอยูท่่ามกลางหุบเขาอนัสวยงาม 

 
  

 จากนั�นนําท่านชมวดัเทียนเวียนจรุก๊เลิมเป็นวดัที
สรา้งอยูบ่นเนินเขาเหนือ ทะเลสาบเตวยีนลามแวดลอ้ม
ไปดว้ยใบไมด้อกไมน้านาพนัธุ ์กบัทิวสนที
ยนืตน้ตระหง่านปกคลุมทุกหุบเขา 

 

 



              

 

    

 
 นําท่านชมพระราชวังฤดูรอ้นบ๋าวได๋พระราชวังตากอากาศของกษัตริย์บ๋าวได๋จักรพรรดิองค์สุดทา้ย
 ของเวยีดนาม ซึ
งสถานที
แห่งนี� เป็นพระราชวงัสุดทา้ย ที
สรา้งขึ� นในสมยัเรืองอาํนาจของฝรั 
งเศส  ก่ อ น ที

จะเกิดสงครามเวยีดนาม แลว้ทาํใหจ้กัรพรรดิjบ๋าวไดต้อ้งลี� ภยัไปอยูฝ่รั 
งเศส แลว้ไมไ่ดก้ลบัมา เหยียบผืนแผ่นดินบา้น
เกิดอีกเลย 
 

 
 
คํ 3า รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 จากนั
นนําท่านเดินทางสู่ยา่นชอ้ปปิ� งตลาดไนทบ์ารซ่์า ของเมืองดาลดัใหท่้านไดเ้ลือกซื� อสินคา้  นานา
ชนิด  
 ตามอธัยาศยั 
 

 
  
 
 จากนั�นนําท่านเขา้สู่โรงแรมที
พกั VIETSOPETRO HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

นําท่านเดินทางชมสวนดอกไมเ้มืองหนาว ของเมืองดาลทัสมัผัสดอกไมเ้มืองหนาวที
อวดโฉมรูปทรงและ
สีสนัแปลกตา ซึ
งเป็นสายพนัธ ์มาจากยุโรปสมัผสักบับรรยากาศที
แสนโรแมนติก จากนั�นนําท่านเดินทาง
ไปสู่ นคร โฮ่จมิินห(์ใชร้ะยะเวลาเดินทางประมาณ 6 ชม.) 

 

วนัที3สี3 สวนดอกไมเ้มืองหนาว – นครโฮจมิินห์ – ตลาดแบน๋แทงห์  



              

 

    

 
  
12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารระหวา่งทาง 
คํ 3า  ใหอิ้สระท่านชอ้ปปิ� ง ตลาดแบ๋นแทงห ์ซื� อของฝากตามอธัยาศยั 
 

 
  
 รบัประทานอาหารเยน็ ลอ่งเรอืแม่นํLาไซง่อน ชมบรรยากาศและการแสดง 
 

 
  
 จากนั�นนําท่านเขา้สู่โรงแรมที
พกั LIBERTY HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
  หลงัอาหารนําท่านเดินทางสู่สนามบินเตินเซนเหยดิเพื
อเดินทางกลบัเชียงใหม ่– ตรวจเช็คเอกสาร 
  และสมัภาระ 
##.�S น. ออกเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม ่เที
ยวบินที
 VJ<=?(??.@F-?E.EB น.) 
#V.V� น. เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม ่โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

อตัรานีL เป็นราคาโปรโมชั 3น **** ไม่มีราคาเด็ก**** 

วนัที3หา้ นครโฮจมิินห ์ – สนามบินเชียงใหม่  



              

 

    

ราคานีL เป็นราคาโปรโมชั 3นเมื3อจองทวัรแ์ลว้ไม่สามารถเปลี3ยนแปลง ยกเลิก ขอคืนเงินค่าจองทวัร ์ค่าทวัรไ์ดใ้นทุก
กรณี 

หมายเหต:ุ  
?.อตัราค่าบริการเป็นราคาตั sวเครื
องบินชว่งเทศกาลเมื
อจองทวัรไ์มส่ามารถยกเลิกเปลี
ยนแปลงเลื
อนวนัเดินทางไดแ้ละ/
หรือขอคืนเงินค่าทวัรค่์าจองทวัร ์
>.กรุป๊ออกเดินทางตอ้งมีจาํนวนไมต่ํ 
ากวา่ ?Fท่านขึ� นไป 
E.บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี
ยนอตัราค่าบริการเนื
องจากค่าภาษีเซอรช์ารท์นํ�ามนัสายการบินปรบัขึ� นและ/หรือมีผลมา
จากอตัราแลกเปลี
ยน 
@.กรณีที
ท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดัโดยสายการบินภายในประเทศกรุณาแจง้บริษัทฯก่อนทาํการจองมิฉะนั�นบริษัทฯจะ
ไมร่บัผิดชอบใดๆทั�งสิ� น 
อตัรานีL รวม 
•ค่าตั sวเครื
องบินไป-กลบัเชียงใหม ่-กรุงเทพฯ – โฮจมิินห–์กรุงเทพ– เชียงใหม ่ชั�นประหยดั 
•ค่าระวางนํ�าหนักเกิน ?B กิโลกรมั 
•ค่าภาษีสนามบินเชียงใหม-่กรุงเทพฯและโฮจิมินห ์
•ค่าที
พกัโรงแรมพกัหอ้งละ >-E ท่าน 
•ค่าอาหารตามโปรแกรม 
•อตัราค่าเขา้ชมสถานที
ที
ระบุไวใ้นรายการ 
•ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง ?,FFF,FFF บาทตามเงือนไขของบริษัทประกนัภยัที
บริษัทใชบ้ริการ 
อตัรานีL ไม่รวม 
•ภาษีมลูค่าเพิ
ม T %,  ค่าบริการ และค่าใชจ้า่ยส่วนตวัที
ไมร่ะบุไวใ้นรายการ,ค่าระวางนํ�าหนักเกิน ?B กิโลกรมั  
•ค่าบริการและค่าใชจ้า่ยส่วนตวัที
ไมร่ะบุไวใ้นรายการ 

ค่าทิปไกดท์อ้งถิ3น คนขบัรถ ทา่นละ 150 บาท / วนั / คน  (รวม � วนั = ]SS บาท / ลกูคา้ # ทา่น) 
****หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วามพึงพอใจในการบรกิาร**** 

 
เอกสารที3ประกอบการเดนิทาง 
หนังสือเดินทางเหลืออายุการใชง้านไมต่ํ 
ากวา่ 6 เดือนนับจากวนัหมดอายุ และเหลือหนา้วา่งติดกนัอยา่งนอ้ย > หนา้ การ
จองทวัร ์ทา่นละ 8,000 บาทที3เหลือชาํระก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย$Sวนั 
 
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
เนื3องจากเป็นราคาตัว̀เครื3องบินโปรโมชั 3น เมื3อจองทวัรช์าํระเงินค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลิก เลื3อน ขอคืน
เงิน ไดทุ้กกรณี  และ กรณีที3กองตรวจคนเขา้เมืองทัLงกรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้
ประเทศที3ระบุไวใ้นรายการเดินทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธิcที3จะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัLงสิL น รวมถึง เมื3อทา่นออก
เดินทางไปกบัคณะแลว้ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ3งหรอืไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่าทา่นสละสิทธิc
ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงินมดัจาคืนไม่ว่ากรณีใดๆทัLงสิL น เนื3องจากรายการทวัรแ์บบเหมาเหมาจา่ย 
หนงัสือเดินทาง 



              

 

    

*** กรุณาสง่สาํเนาหนงัสือเดินทางใหบ้รษิทัฯ ก่อนออกเดินทาง $S วนั เพื3อทางบรษิทัฯ จะไดส้ง่ใหท้างสายการบิน
เพื3อออกตัว̀เครื3องบิน ***เอกสารการเดินทาง  หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านมากกว่า ] เดือนขึL นไป (นบั
จากวนัออกเดินทาง) และตอ้งเหลือหนา้ว่างสาํหรบัแสตมป์วีซ่ามากกว่า $ หนา้ขึL นไป   
 
หมายเหต ุ:  
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัLงหมดก่อนทาํการจอง เพื3อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างทา่นลกูคา้และ
บรษิทั 
#.บรษิทัฯขอสงวนสิทธิcที3จะเลื3อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาค่าบรกิารขึL นในกรณีที3มีผูร้ว่มคณะไม่ถึง $S ทา่น 
>.ขอสงวนสิทธิjการเก็บค่านํ�ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ
มหากสายการบินมีการปรบัขึ� นก่อนวนัเดินทาง 
E. บริษัทฯขอสงวนสิทธิjในการเปลี
ยนเที
ยวบินโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเนื
องจากสาเหตุต่างๆ 
@. บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทั�งสิ� นหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน,การยกเลิกบิน,การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาสิ
งของผิดกฎหมายซึ
งอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 
B. บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทั�งสิ� นหากเกิดสิ
งของสญูหายอนัเนื
องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
และอุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเที
ยวเอง 
D. ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ท่านควรอ่านเงื
อนไขต่างๆ ใหค้รบถว้นจนเป็นที
พอใจก่อนชาํระค่าบริการ ทั�งนี� เพื
อเป็นประโยชน์
แก่ตวัท่านและสมาชิกเอง และเมื
อท่านตกลงชาํระเงินมดัจาหรือค่าทวัรท์ั�งหมดกบัทางบริษัทฯแลว้ทางบริษัทฯจะถือวา่ท่าน
ไดย้อมรบัเงื
อนไขขอ้ตกลงต่างๆในบริษัทฯ กาํหนด 
T. รายการนี� เป็นเพียงขอ้เสนอที
ตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบริษัทฯอีกครั�งหนึ
ง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมที
พกัในต่างประเทศ
เรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึ
งอาจจะปรบัเปลี
ยนตามที
ระบุในโปรแกรมได ้
<. การจดัการเรื
องหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุป๊ที
เขา้พกัโดยมีหอ้งพกัสาํหรบัผูส้บูบุหรี
 / ปลอด
บุหรี
ได ้โดยอาจจะขอเปลี
ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูที้
พกั ทั�งนี� ขึ� นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และไม่
สามารถรบัประกนัได ้
=.กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ อยา่งนอ้ย Tวนัก่อนการเดินทาง 
มิฉะนั�น บริษัทฯไมส่ามารถจดัการไดล่้วงหนา้ได ้ 
?F.มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมมี่สิทธิในการใหค้าํสญัญาใด ๆ ทั�งสิ� นแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเท่านั�น  
??.ผูจ้ดัจะไมร่บัผิดชอบและไมส่ามารถคืนค่าใชจ้า่ยต่างๆ ไดเ้นื
องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีที
ผู ้
เดินทางไมผ่่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที
ยว อนัเนื
องมาจากการกระทาํที
ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื
น ๆ  
?>. การขบัรถในเวยีดนาม จาํกดัความเร็ว ไมเ่กิน DF-<F กมต่อชั 
วโมง (แลว้แต่พื� นที
) 
?E. บริการนํ�าดื
มท่านวนัละ?ขวดต่อคนต่อวนั 
?@.ทางบริษัทฯ ซึ
งไมอ่าจรบัผิดชอบต่อความเสียหายที
เกิดขึ� นที
อยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ที
 อาทิการนัดหยุดงาน 
จลาจลเหตุวุน่วายหรือภยัทางการเมือง ภยัธรรมชาติต่างๆ ฯลฯซึ
งอาจจะทาํใหท้างสายการบินงดเวน้การบินตามเวลาที

กาํหนด และ/หรือตารางเวลาบินของสายการบินที
ใชใ้นเที
ยวบินนั�นๆ ไมส่ามารถเดินทางตามเวลาที
กาํหนด โดยค่าใชจ้า่ย
เพิ
มเติมที
เกิดขึ� นจากทั�งทางตรงและทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การสญูหาย ความล่าชา้จากอุบติัเหตุต่างๆ



              

 

    

ฯลฯรวมถึงการตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองจากทางเจา้หนา้ที
ตรวจคนเขา้เมือง อนัเนื
องมาจากมีสิ
งผิดกฎหมายหรือ
เอกสารการเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือการถูกปฏิเสธในทุกกรณี โดยทั�งนี� ทางบริษัทจะยดึผลประโยชน์ทุกท่านสมาชิกเป็น
สาํคญั  
 

 


