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โฮจิมินห ์- ดาลดั - มยุเน่ 
4 วนั 3 คืน โดยสายการบินไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ไฮไลท์ !!  เท่ียวชมเมืองเศรษฐกิจ โฮจิมินห์ซิต้ี - เมืองดอกไม ้ดาลดั  
เมืองทะเลทราย มุยเน่ -ชมกรมไปรษณียก์ลางสไตลฝ์ร่ังเศส 

ชอ้ปป้ิงแบบจุใจ ตลาดเบนถนั –นัง่กระเชา้ไฟฟ้าชมวิวทิวทศัน์เมืองดาลดั 
ชมความลึกถึง 3 ชั้น ณ อุโมงคก์ู๋ จี - ไหวพ้ระท่ี วดัตัก๊ลมั (Truc Lam) 
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                                      ก ำหนดกำรเดินทำง 
 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ กรุป๊ไซส ์
7-10 กนัยายน 21,900.- 3,900.- 25+1 
9-12 กนัยายน 21,900.- 3,900.- 25+1 
14-17 กนัยายน 21,900.- 3,900.- 25+1 
21-24 กนัยายน 21,900.- 3,900.- 25+1 
05-08 ตลุาคม 21,900.- 3,900.- 25+1 
21-24 ตลุาคม 25,900.- 3,900.- 25+1 
26-29 ตลุาคม 21,900.- 3,900.- 25+1 

02-05 พฤศจิกายน 21,900.- 3,900.- 25+1 
09-12 พฤศจิกายน 21,900.- 3,900.- 25+1 
16-19 พฤศจิกายน 21,900.- 3,900.- 25+1 
01-04 ธนัวาคม 25,900.- 3,900.- 25+1 
08-11 ธนัวาคม 25,900.- 3,900.- 25+1 
14-17 ธนัวาคม 25,900.- 3,900.- 25+1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

04.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตท่ีู 2  
เพ่ือเตรียมตวัเดินทาง และผา่นขัน้ตอนการเชค็อิน โดยสายการบินไทย  

07.35 น. ออกเดินทางสู่ โฮจิมินห ์โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 550 
09.05 น. เดนิทางถงึ Tan Son Nhat International Airport หลงัจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

เรยีบรอ้ยและศุลกากรแลว้ น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโฮจิมินห ์เป็นเมอืงทีเ่รยีกไดว้่า “มหา
นครแห่งแสงสี” น าท่านชม กรมไปรษณีย์กลาง ที่ปัจจุบนัยงัเปิดใช้งานปกติ ซึ่งเป็น
สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และสวยงามตามสไตล์ฝรัง่เศส และผสมผสานความงดงามของ

วนัท่ีแรก         โฮจิมินห ์- กรมไปรษณียก์ลำง - พิพิธภณัฑส์งครำม - ดำลดั   
                       ไนทม์ำรเ์กต็ 
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นครโฮจมินิห์ เมอืงหลวงแห่งประวตัิศาสตร์เวยีดนามใต้ เดมิเคยมชีื่อว่า นครไซง่อน 
ต่อมาภายหลงัได้เปลี่ยนมาเป็น โฮจิมินห์  หลงัจากเสรจ็สิ้นสงครามระหว่างเวยีดนาม
เหนือและเวียดนามใต้ โดยชื่อโฮจิมินห์เป็นไปตามชื่อผู้น าคนส าคัญและผู้ประกาศ
อสิรภาพให้กบัประเทศเวยีดนาม เมอืงแห่งนี้ได้จดัวางผงัเมอืงแบบฝรัง่เศส และตกึราม
บ้านช่องต่าง ๆ ก็เป็นสโตล์กอธิค จากนั ้นน าท่านชม พิพิธภัณฑ์สงคราม (War 
Remnants Museum) ภายในอาคารของพพิธิภณัฑจ์ดัแสดงเครื่องมอืการรบ และอาวุธ
ยทุโธปกรณ์ต่าง ๆ ในสมยัสงครามเวยีดนามมทีัง้ของจนี สหรฐัอเมรกิา พรอ้มภาพถ่ายที่
ถ่ายทอดความรูส้กึทีเ่กีย่วกบัการปกป้องประเทศ การเสยีสละเลอืดเนื้อของชาวเวยีดนาม
หลายอยา่งชดัเจน อาท ิภาพการถูกทรมานดว้ยวธิกีารต่าง ๆ เป็นต้น ภายนอกตวัอาคาร
ของพิพิธภัณฑ์สงครามมีเครื่องบิน  และรถถังรุ่นที่ใช้ในสงครามเวียดนามของ
สหรฐัอเมรกิาและรสัเซยี จดัวางเรยีงรายอยูโ่ดยรอบบรเิวณพพิธิภณัฑ ์ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดนิทางสู่ เมืองดาลดั เมอืงทีไ่ดช้ื่อว่าแสนโรแมนตกิ และโอบลอ้มดว้ยขนุเขา 
แมกไมน้านาพนัธุเ์นินเขาเขยีวขจสีลบัซบัซอ้น ทะเลสาบในสายหมอกบางๆ และป่าสน
อนัหอมกรุ่น  

ค ำ่            รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
 อสิระใหท้่านเลอืกชมเลอืกซือ้สนิคา้ ไนทม์ำรเ์กต็ ณ เมอืงดาลดั ชมิอาหารทอ้งถิน่ตาม

อธัยาศยั 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั โรงแรมระดบั 3 ดำว หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 

วนัท่ีสอง            ดำลดั – น ้ำตกดำตนัลำ – นัง่กระเช้ำไฟฟ้ำ - วดัตัก๊ลมั  
                           พระรำชวงัฤดรู้อนจกัรพรรดิเบำ๋ได่-หบุเขำแห่งควำมรกั-โบสถไ์ก่ - มยุเน่ 

เช้า       รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ น ้าตกดาตนัลา ซึ่งเป็นน ้าตกที่ขนาดไม่ใหญ่มาก แต่สวยงาม และ
พเิศษทุกท่านจะได้นัง่ ROLLER COASTER ลงไปชมน ้าตก จากนัน้น าท่านเปลี่ยน
บรรยากาศ นัง่กระเช้าไฟฟ้า ชมววิเมอืงดาลดัจากที่สูงขึน้ไปชม วดัตัก๊ลมั ซึ่งเป็นวดั
พุทธในนิกายเซนแบบญี่ปุ่ นตัง้อยู่บนเทือกเขาเฟืองฮว่าง ภายในวัดมีสิ่งก่อสร้างที่
สวยงามสะอาดเป็นระเบยีบ ทศันียภาพโดยรอบล้อมรอบไปดว้ยดอกไมท้ีผ่ลิตดอกบาน
สะพรัง่นับไดว้่าเป็นวหิารทีน่ิยมและงดงามที่สุดในเมอืงดาลดั น าท่านชม พระราชวงัฤดู
ร้อนของจกัรพรรดิเบ๋าได่ ซึ่งเป็นจกัรพรรดอิงคส์ุดท้ายของเวยีดนามซึ่งสถานที่แห่งนี้
เป็นพระราชวงัสุดท้ายที่สร้างขึ้นในสมยัเรอืงอ านาจของฝรัง่เศสก่อนที่จะเกิดสงคราม
เวยีดนามจงึท าใหจ้กัรพรรดเิบ๋าได่ต้องยา้ยไปอยู่ทีฝ่ร ัง่เศสแลว้ไม่กลบัมาเหยยีบแผ่นดนิ
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บา้นเกดิอกีเลย น าท่านชม หบุเขาแห่งความรกั เมื่อก่อนเชื่อกนัว่า เป็นบรเิวณทีบ่รรดา
จกัรพรรดโิปรดปรานมาล่าสตัว์ในช่วงฤดูที่อากาศดีๆ  ปัจจุบนันี้กลายเป็น หุบเขาแห่ง
ความรกัซึง่ชื่อนี้ได้มาจากนักศกึษาจากมหาวทิยาลยัดาลดัทีน่ิยมมาพลอดรกักนัทีน่ี่  ที่มี
ลกัษณะเป็นสวนสวยงามถูกประดบัตกแต่งดว้ยมวลดอกไมน้านาชนิด ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบ
เขาและทะเลสาบ ทวิทศัน์สวยงามมาก เหมาะแก่การถ่ายรูปเป็นที่ระลกึกบับรรยากาศ
ธรรมชาตทิีส่รรสรา้งมาอยา่งวจิติรบรรจง จากนัน้น าท่านชม โบสถไ์ก่ (Chicken Church) 
โบสถ์สไตล์ฝรัง่เศสที่ใหญ่และสวยงามโดดเด่นเป็นสง่า และเป็นเสมอืนสญัลกัษณ์ของ
เมอืงดาลดั จุดเด่นคอืบนยอดวหิารของโบสถ์มกีงัหนับอกทศิทางลมเป็นรปูไก่ ด้านหลงั
วหิารแห่งนี้มสีวนสวยและบ้านพกัที่สามารถมองเห็นทิวทศัน์ด้านหนึ่งของเมอืงดาลดั
อยา่งน่าตื่นตาตื่นใจยิง่นกั  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองมยุเน่ (ระยะทางประมาณ 180 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4 ชัว่โมง) 

ค ำ่            รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั โรงแรมระดบั 3 ดำว หรือระดบัเทียบเท่ำ 
 

วนัท่ีสำม            มยุเน่ – ทะเลทรำยขำว - ทะเลทรำยแดง- โฮจิมินห ์   

เช้า       รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายขาว กองภูเขาทรายสีขาวครมีอันสวยงามสุดขอบฟ้า 
เหมอืนทะเลทรายซาฮารา ใหท้่านอสิระกบัการถ่ายรปูหรอืเลอืกใชบ้รกิารกจิกรรม 
ราคาทวัรไ์ม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น 
รถ ATV ตะลยุทะเลทราย แบบนัง่ 2 คน 30 นาที 1,000 บาท และ 1,500 บาท 
นัง่รถจ๊ีฟชมวิวบนยอดภเูขาทะเลทราย รถ 1 คนันัง่ได้ 4 คน 1,200 บาท 
จากนัน้น าท่านชม ทะเลทรายแดง ที่เกิดจาการรวมตวัของทรายสแีดงที่เกิดจากสนิม
เหลก็จนเป็นบรเิวณกว้าง อสิระให้ท่านเพลดิเพลนิกบัการถ่ายรปูเกบ็ภาพบรรยากาศอนั
สวยงาม 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดนิทางกลบัสู่ นครโฮจิมินห์ (ระยะทาง 200 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
4 ชัว่โมง)นครโฮจมินิห ์เดมิชื่อ ไซ่งอ่น เคยเป็นเมอืงหลวงของเวยีดนามใต ้เป็นเมอืงท่าที่
ใหญ่ทีสุ่ดของเวยีดนาม มแีมน่ ้าไซ่งอ่นไหลผ่านยาว 80 กโิลเมตน ปัจจุบนัเป็นเมอืง
ศูนยก์ลางดา้นเศรษฐกจิ ทีเ่จรญิรดุหน้ากว่าเมอืงอื่นๆ ในประเทศเวยีดนาม   

ค ำ่            รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
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น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั โรงแรมระดบั 3 ดำว หรือระดบัเทียบเท่ำ 
 

วนัท่ีส่ี                อโุมงคก์ู๋จี - โฮจิมินห ์  - ไชน่ำทำวน์ - วดัเทียนเฮำ - ตลำดเบนถนั 

เช้า       รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ อโุมงคก์ูจี๋ ตัง้อยูท่างทศิตะวนัตกเฉียงเหนือของเมอืงโฮจมินิห์ ประเทศ
เวยีดนาม เป็นระยะทาง 60 กโิลเมตร ปัจจุบนัอุโมงค์กู๋จนีับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทาง
ประวตัศิาสตรย์อดนิยมของชาวเวยีดนามและชาวต่างชาต ิเนื่องจากมปีระวตัคิวามเป็นมา
ยาวนาน ซึง่ในสมยัสงครามเวยีดนาม อุโมงคก์ู๋จแีห่งนี้เคยถูกใชเ้ป็นทีห่ลบภยั และเป็นที่
ส าหรบัประชุมกองก าลงัเวยีดกงในสมยันัน้ภายในอุโมงค์ใต้ดินถูกขุดเชื่อมต่อกนัเป็น
โครงข่ายซึ่งมคีวามยาวกว่า 200 กโิลเมตร และมคีวามลกึถงึ 3 ชัน้ โดยพื้นที่ด้านใน
ประกอบไปดว้ย โรงพยาบาลสนาม ศูนยบ์งัคบัการ คลงัอาวุธ ห้องครวั และประตูกบัดกั
เป็นจ านวนมาก แมใ้นปัจจุบนัอุโมงกู๋จจีะไม่ได้ถูกใชเ้พื่อการสงครามดงัเช่นในอดตี แต่ก็
ยงัคงหลงเหลอืร่องรอยทางประวตัศิาสตรอ์นัน่าจดจ า ทีด่งึดูดใหน้ักท่องเทีย่วและผูส้นใจ
ต่างเดนิทางเขา้ไปเทีย่วชมอยา่งไม่ขาดสาย 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดนิทางสู่ย่าน ไชน่าทาวน์ ชมวธิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวจนีในเวยีดนาม และ
ชม วดัเทียนเฮา หรอืวดัเจา้แมส่วรรค์  วดัจนีในเขตไชน่าทาวน์ เป็นวดัเก่าแก่ทีส่รา้ง
อุทศิใหก้บัแมพ่ระผูคุ้ม้ครองชาวเรอื เป็นวดัทีช่าวประมงและผูป้ระกอบอาชพีเกีย่วกบั
ทะเลใหค้วามนับถอืกนัเป็นอยา่งมาก ชาวเวยีดนามเชื่อว่าเทพอีงคน์ี้มกีอ้นเมฆเป็น
พาหนะ เพื่อช่วยคุม้ครองผูค้นใหร้อดพน้จากอนัตรายจากมหาสมุทรทัง้ปวง คนเวยีดนาม
จะนมสัการเจา้แมเ่ทยีนเฮาดว้ยธปูทีข่ดเป็นวงกลม แขวนหอ้ยบนเพดาน ซึง่เมือ่จุดแลว้
สามารถอยูไ่ดน้านถงึ 7 วนั ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสู่ ตลาดเบนถนั ซึง่ตัง้อยูใ่จกลาง
เมอืงโฮจมินิห ์เป็นตลาดที่มขีนาดใหญ่และมอีายเุกอืบรอ้ยปีทีน่ี่มสีนิคา้สารพดั ทัง้สนิคา้
พืน้เมอืง สนิคา้ชื่อดงัของเวยีดนาม ของฝากของทีร่ะลกึ อาหาร เครือ่งดื่มต่างๆ (อสิระ
อาหารเยน็เพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) ทางเรามบีรกิาร  
บัน๋หมี ่(Banh Mi) แซนดว์ชิเวยีดนาม ใหท้่านไดท้ดลอง 
ก่อนกลบับา้น. 

18.00 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน เติน เซิน ยตั 
20.55 น. ออกเดินทำงกลบัสู่กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG557 
22.20 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภำพ 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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                                      ก ำหนดกำรเดินทำง 
 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ กรุป๊ไซส ์
7-10 กนัยายน 21,900.- 3,900.- 25+1 
9-12 กนัยายน 21,900.- 3,900.- 25+1 
14-17 กนัยายน 21,900.- 3,900.- 25+1 
21-24 กนัยายน 21,900.- 3,900.- 25+1 
05-08 ตลุาคม 21,900.- 3,900.- 25+1 
21-24 ตลุาคม 25,900.- 3,900.- 25+1 
26-29 ตลุาคม 21,900.- 3,900.- 25+1 

02-05 พฤศจิกายน 21,900.- 3,900.- 25+1 
09-12 พฤศจิกายน 21,900.- 3,900.- 25+1 
16-19 พฤศจิกายน 21,900.- 3,900.- 25+1 
01-04 ธนัวาคม 25,900.- 3,900.- 25+1 
08-11 ธนัวาคม 25,900.- 3,900.- 25+1 
14-17 ธนัวาคม 25,900.- 3,900.- 25+1 

 
 

ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ทา่นละ 900 

บาท /ทริป/ตอ่ทา่น รบกวนช าระพรอ้มค่าทวัรส์่วนที่เหลือ 

 
หมำยเหต ุ
 

1. กำรเดินทำงในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสำรจ ำนวน 25 ท่ำนขึ้นไป ถ้ำผู้โดยสำรไม่ครบ
จ ำนวนดงักล่ำว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเล่ือนกำรเดินทำงหรือเปล่ียนแปลงรำคำ 

2. รำคำน้ีเป็นรำคำโปรโมชัน่ต้องจองภำยใน 14 พ.ค. 2561 
3. กำรผ่ำนด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง เป็นวิจำรณญำณของเจ้ำหน้ำท่ีตรวจคนเข้ำเมืองในแต่ละ

ประเทศ หำกไม่ได้รบักำรอนุญำติให้เข้ำหรือ ออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทำงบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิไม่คืนค่ำทวัร ์ไม่ว่ำกรณีใดๆ  

4. ไม่มีรำคำส ำหรบัเดก็ 
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อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า 
3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
4. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกใหท้่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
5. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่านละไมเ่กนิ 1,000,000.- บาท 

ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั 
*** เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 1 ปี และผู้ใหญ่อำยุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รบัควำมคุ้มครองประกนัอุบติัเหตุ
เพียงครึ่งเดียว *** 
6. ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่1 พฤษภำคม 2561 และท่านตอ้งช าระเพิม่เตมิ ใน

กรณทีีท่างสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่ 
 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 
1. ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าแจง้เขา้ แจง้ออก ส าหรบั

ท่านทีถ่อืต่างดา้ว 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าอาหาร-เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 30 กโิลกรมั 
4. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
5. ค่าทปิไกด ์และคนขบัรถ 

 
 

เง่ือนไขกำรช ำระเงิน  : กรณุำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 10,000 บำท และช ำระส่วนท่ีเหลือก่อนกำร
เดินทำง 21 วนัท ำกำร 
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กำรยกเลิก :   ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
 
หมำยเหต ุ:   
1.  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ 
การเมอืง โรคระบาด และสายการบนิฯลฯ โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของ
ท่านเป็นส าคญัทีสุ่ด ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญี่ปุ่ น / 
การน าสิ่งของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย 
รวมถงึภยัธรรมชาตต่ิางๆ และการยกเลกิเทีย่วบนิ ซึง่ทางบรษิทัฯ ไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได้ ไม่ว่าจ านวน
ทัง้หมดหรอืบางส่วน นอกจากน้ีทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม 
ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 
2.  ในกรณทีีเ่กดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตต่ิางๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรไ์ดก้ต่็อเมือ่ทาง
สายการบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิส่วนนัน้ใหแ้ลว้เท่านัน้ 
3. ในกรณเีกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหว่างการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมเีหตุท า
ใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถเป็นไปตามก าหนดการได ้บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิหรอืไม่รบัผดิชอบ
ต่อค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้นอกเหนือจากรายการทวัร ์จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัว่าจะมกีารรบัผดิชอบค่าใชจ้่าย
จากสายการบนิ โรงแรม หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อ  


