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#แพค็เกจส่วนตัว 7 – 9 ท่าน  #PrivateTour  #ก าหนดวันได้เอง 
 

วนัเดินทาง ราคาทัวร์ผู้ใหญ่ / เด็ก พกัเดี่ยวจ่ายเพิม่ 

ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566 
(ยกเว้นวันที่ 27 ธ.ค.-3 ม.ค. และ 

วันที่ 20-27 ม.ค. 66 ) 
11,900 บาท / ท่าน 3,500 บาท / ท่าน 

 

วันท่ี ก าหนดการ เช้า เท่ียง เย็น โรงแรม 

1 
ท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิต้ – เมืองมุยเน่  
หมู่บ้านชาวประมง – ทะเลทรายขาว (รวมค่ารถจิ๊ป)  
ล าธารนางฟ้า 

X   
MUINE HOTEL 

หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

2 ทะเลทรายแดง – เมืองดาลดั – นั่งกระเช้าไฟฟ้า 
วัดตั๊กลมั – คาเฟ่ Green Hill – ดาลดัไนท์มาร์เกต็ 

   DALAT HOTEL 
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

3 
สวนดอกไม้เมืองหนาว – น ้าตกดาทันลา (นั่งรถราง) 
เมืองโฮจิมินห์ – ล่องแม่น ้าไซง่อนพร้อมรับประทาน 
อาหารบนเรือ 

   
SAIGON HOTEL 

หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

4 
ท าเนียบอสิรภาพ – โบสถ์นอร์เทรอดาม  
ไปรษณีย์กลาง – วัดเทียนหาว – ตลาดเบนถัน  
ท่าอากาศยานนานาชาติ 
เตินเซินเญิต้ 

  X  

กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์และคนขับรถ จ านวนเงิน  800  บาท/คน ตลอดการเดินทาง  



SHPKGSGN1 เวียดนาม โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลดั 4 วนั 3 คืน ต.ค. 65-มี.ค. 66 

วันแรก     ท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิต้ – เมืองมุยเน่ – หมู่บ้านชาวประมง – ทะเลทรายขาว (รวมค่า  
รถจิ๊ป) – ล าธารนางฟ้า 

......... น.         เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิต้ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจ
คนเขา้เมืองและศุลกากร เรียบร้อยแลว้น าท่านรับสัมภาระ   

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 1) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองมุยเน่ ในจงัหวดั ฟานเทียต เป็นเมืองชายทะเลตากอากาศและแหล่งท่องเท่ียวท่ี

มีความสวยงามและมีช่ือเสียงทางภาคใตข้องเวียดนาม ระหว่างการเดินทางผ่านชมธรรมชาติและวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนาม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ช่ัวโมง) น าท่านชม หมู่บ้าน
ชาวประมง จุดจอดพกัเรือของชาวประมง ซ่ึงเราจะไดเ้ห็นเรือประมงเตม็ไปหมด ไฮไลทค์ือเรือกระดง้
รูปทรงกลมซ่ึงเป็นเรือพื้นบา้นของเวียดนาม  

 
น าท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายขาว (รวมค่ารถจิ๊ป) กองเนินภูเขาทรายสีขาวกระจ่างตากวา้งใหญ่สุด
สายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพียงผืนทรายและทอ้งฟ้าเท่านั้นไม่ไกลกันมีแหล่งน ้ าจืด (โอเอซิส) 
ส าหรับใหน้กัท่องเท่ียวใชพ้กัผอ่น ถ่ายรูป และชมวิว ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบักิจกรรมหลากหลายไม่
วา่จะเป็น นัง่รถจ๊ิป หรือรถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกบัการเล่นแซนดดู์นล่ืนไถลจากเนิน
ทรายสูงกวา่ 40 เมตร 
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ล าธารนางฟ้า (Fairy Stream) หรือแกรนด์แคนยอนแห่งเวียดนาม ท่ีเกิดจาก
การกัดเซาะของน ้ าและลมเป็นล าธารลึกกว่า 20 เมตร เปิดให้เห็นชั้นของดินและทรายหลากสี ซ่ึง
ทั้งหมดลว้นเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (เน่ืองจากต้องเดินเท้าเปล่าผ่านล าธารนี้เพ่ือชมบรรยากาศ ดังนั้น
ท่านควรเลือกสวมใส่รองเท้าท่ีสะดวกแก่การเดิน) 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 2) 
  พกัท่ี  MUINE HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว**** 

วันท่ีสอง   ทะเลทรายแดง – เมืองดาลดั – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – วัดตั๊กลมั – คาเฟ่ Green Hill – ดาลดัไนท์มาร์เกต็ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือที่ 3) 
น าท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายแดง ซ่ึงอยู่ใกล้ชายทะเล ท าให้เกิดเม็ดทรายละเอียดราวกับแป้ง 
มองเห็นเป็นสีแดง เราจะไดเ้ห็นความงดงามของเนินทรายท่ีเปล่ียนรูปร่างไปตามแรงลม ไปแต่ละ
คร้ัง เราก็จะเห็นภาพแตกต่างจากเดิม  
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น าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองดาลัด เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่บนความสูง 1,500 เมตร เป็นเมืองท่ีมีอากาศดี มี
ถนนวกไปวนมาท่ามกลางภูเขาและตน้สน มีทะลสาบสวยๆ รวมถึงมีท่ีสถานท่ีท่องเท่ียวหลายแห่ง 
ไม่ว่าจะเป็นในตวัเมืองเองหรือนอกเมืองท่ีธรรมชาติให้อารมณ์เหมือนอยู่ยุโรป  (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 4 ช่ัวโมง) 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 4) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้า เคเบิลคาร์ ซ่ึงทนัสมยัท่ีสุดของประเทศเวียดนาม และมีความ 

ปลอดภยัสูงท่ีสุด ท่านจะไดช้มวิวของเมืองดาลดัท่ีมองเห็นไดท้ั้งเมือง น าท่านชม วัดตั๊กลัม เป็นวดั
ท่ีสร้างอยู่บนเนินเขาเหนือทะเลสาบเตวียนลมั แวดลอ้มไปดว้ยใบไมด้อกไมน้านาพนัธุ์กบัทิวสนท่ี
ยนืตน้ตระหง่านปกคลุมทุกหุบเขา  

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ คาเฟ่ Green Hill เป็นจุดเช็คอินท่ีสวยงามของเมืองดาลดั มีหลายมุมท่ีให้
ท่านไดถ้่ายภาพเก็บความประทบัใจ อีกทั้งสถานท่ีแห่งน้ีดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวดว้ยลกัษณะเฉพาะท่ี
สวยงามแปลกตา  เต็มไปดว้ยสีสันท่ีสวยงาม อิสระให้ท่านไดถ้่ายภาพเช็คอิน  (ไม่รวมค่าเคร่ืองด่ืม 
ประมาณ 4 US) 
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ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  (ม้ือที่ 5) 
น าท่านเดินทางสู่ ดาลัดไนท์มาร์เก็ต ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ พื้นเมืองของท่ีระลึก และชิมอาหาร
พื้นเมืองตามอธัยาศยั 

  พกัที่  DALAT HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว**** 

วันท่ีสาม  สวนดอกไม้เมืองหนาว – น ้าตกดาทันลา (นั่งรถราง) – เมืองโฮจิมินห์ – ล่องแม่น ้าไซง่อนพร้อม 
รับประทานอาหารบนเรือ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือที่ 6) 
น าท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้เมืองหนาว หรือ DALAT FLOWER GARDEN ดาลัดได้รับการ
ขนานนามให้เป็นเมืองแห่งดอกไม ้ ท่ีน่ีจึงมีดอกไม้บานสะพร่ังไปทั่วเมืองตลอดทั้งปี และหาก
ตอ้งการท่ีจะเห็นพรรณไมข้องดาลดัก็จะตอ้งไปสวนดอกไมเ้มืองหนาวท่ีไดท้ าการรวบรวมไวอ้ยา่ง
มากมายทั้งไมด้อก ไมป้ระดบั ไมต้น้ และกลว้ยไม ้รวมถึงดอกไมก้ว่า 300 สายพนัธุ์ ท่ีผลดักนัเบ่ง
บานในช่วงเวลาต่างกนัไปในรอบปี  
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น าท่านเดินทางสู่ น ้าตกดาทันลา ซ่ึงเป็นน ้ าตกท่ีขนาดไม่ใหญ่มาก มีความสูงประมาณ 20 เมตรแต่
สวยงาม เป็นน ้ าตกท่ีเกิดจากภูเขาหินอ่อน และยงัมีรูปป้ันชาวเผ่าท่ีเป็นชนกลุ่มน้อยเปลือยหน้าอก 
เป็นรูปป้ันท่ีสวยงามแปลกตานกัท่องเท่ียวนิยมไปถ่ายรูป พร้อมสนุกสนานกบักิจกรรมสุดพิเศษ!! 
ทุกท่านจะได ้นั่งรถราง (Roller Coaster) ลงไปชมตวัน ้ าตก 1 คนั สามารถนัง่ได ้2 คน รถรางของ
น ้ าตก มีความยาวประมาณ 1000 เมตร ความเร็วเฉล่ีย จะอยู่ท่ี 10-20 กิโลเมตร/ชั่วโมง ความเร็ว
สูงสุด 40 กิโลเมตร/ชัว่โมง ทางเดินลงสู่ตวัน ้ าตกเป็นบนัไดคอนกรีต มีตน้ไมใ้หญ่ปกคลุมให้ความ
ร่มร่ืนเยน็สบายตลอดเส้นทาง   

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (ม้ือที่ 7) 
บ่าย   น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองโฮจิมินห์ ศูนยก์ลางเศรฐกิจของประเทศเวียดนาม เดิมช่ือ ไซ่ง่อน ซ่ึงเคย

เป็นเมืองหลวงของเวียดนาม ทั้งเป็นเมืองท่าท่ีใหญ่ท่ีสุดของเวียดนาม และมีแม่น ้ าไซ่ง่อนไหลผา่น 
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง) 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่าบนเรือ ล่องไปตามแม่น ้าไซ่ง่อน (ม้ือที่ 8) ถือเป็นอีกหน่ึงไฮไลท ์เน่ืองจาก
ไดน้ั่งทานอาหารบนเรือท่ีค่อยๆ ล่องไปตามแม่น ้ า ชมบรรยากาศสองฟากฝ่ังยามค ่าคืนของเมือง 
หรือจะเลือกสนุกสนานกบัวงดนตรี พื้นเมืองท่ีบรรเลงเพลงอยา่งสนุกสนาน 

  พกัที่ SAIGON HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว**** 
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วันท่ีส่ี ท าเนียบอสิรภาพ – โบสถ์นอร์เทรอดาม – ไปรษณีย์กลาง – วัดเทียนหาว – ตลาดเบนถัน  
  ท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิต้ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือที่ 9) 
น าท่านเดินทางสู่ ท าเนียบอิสรภาพ สถานท่ีน้ีเคยเป็นท าเนียบของอดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต ้
และท าเนียบของผูว้่าการฝร่ังเศส ออกแบบโดยโงเวียดทู ทุกวนัน้ีเปิดเป็นพิพิธภณัฑ์ให้เขา้ชมได้ 
โดยชั้นล่างเป็นหอ้งจดัเล้ียง ชั้นสองเป็นหอ้งรับรองของประธานาธิบดีตรันวนัเฮือง ชั้นสามเป็นหอ้ง
รับรองของภริยาประธานาธิบดี ชั้นส่ีเป็นหอ้งฉายภาพยนตร์ส่วนตวั น าท่านเดินทางสู่  โบสถ์นอร์เท
รอดาม ถือเป็นสถาปัตยกรรมตะวนัตกท่ีมีความสวยงามอย่างมาก สถานท่ีน้ีมีความสวยงาม ใชเ้ป็น
หอสวดมนตส์ าหรับชาวเวียดนามและชาวต่างประเทศท่ีเป็นคริสตศ์าสนิกชน  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ไปรษณีย์กลาง ท่ียงัคงความงดงามตามสถาปัตยกรรมดั้งเดิม ท่านสามารถ
ส่งไปรษณียก์ลบัมายงัประเทศไทยเพื่อเป็นของท่ีระลึกได ้

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 10) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ วัดเทียนหาว ถือเป็นวดัเก่าแก่อายเุกือบ 300 ปีเลยทีเดียว ซ่ึงวดัแห่งน้ีเป็นวดัจีนอนั

เป็นท่ีเคารพบูชาของชาวเวียดนามเช้ือสายจีน สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับแม่พระผูคุ้ม้ครองชาวเรือ 
เปรียบไดก้บัศาลเจา้แม่ทบัทิมในเมืองไทย นอกจากน้ีวดัเทียนหาวยงัโดดเด่นไปดว้ยรูปเคารพเจา้แม่
ทบัทิม เทพเจา้กวนอู และรูปเคารพเทวรูปอ่ืนๆ อีกหลายองค์ จากนั้นน าท่านช้อปป้ิงท่ี ตลาดเบน
ถัน ตลาดสินคา้พื้นเมืองเช่น รองเทา้ คริสตลั กระเป๋า ของท่ีระลึก ส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ มากมาย   
สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่  ท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ต  เมืองโฮจิมินห์ ประเทศ
เวียดนาม เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

..........น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน ..............  เท่ียวบินท่ี.............. 

..........น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ.........    
 
 

********ขอบคุณทุกท่านท่ีใช้บริการ********   
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อตัราค่าบริการดังกล่าวรวม 
1. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พกัห้องละ 2-3 ท่าน) กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือ

เต็ม ทางบริษัทฯ ขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพัก
แบบ DOUBLE BED ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทฯ ขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านท่ี 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA 
BED หรือ เสริมฟูกท่ีนอน ท้ังนีขึ้น้อยู่กบัรูปแบบการจัดห้องพกัของโรงแรมน้ันๆ 

2. ค่าอาหาร 10 มื้อ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (สงวนสิทธ์ิในการสลบัม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)   
3.  ค่ารถตู้ปรับอากาศ และ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ท้ังนี้ขึน้อยู่กับเง่ือนไข

และข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต **การประกันไม่คุ้มครอง กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรค
ประจ าตัว, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ติ่ง, อาการท่ีเกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การ
บาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อ านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจาก
การทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึด
พาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอ่ืนๆ ตามเง่ือนไขในกรมธรรม์ 

5.  ค่าบริการดังกล่าว เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางท่ีเป็นชาวไทยเท่าน้ัน!!!  
อตัราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
1.  ค่าตั๋วเคร่ืองบินช้ันทัศนาจร ไป-กลบั ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
2.  ค่าท าหนังสือเดินทางทุกประเภท 
3.  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
4.  ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศเวียดนามส าหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลบัมายืน่ร้องขอวีซ่าอีกคร้ัง (เน่ืองจาก 

ทางเวียดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วีซ่าเขา้ประเทศให้กบัคนไทยส าหรับผูท่ี้ประสงคพ์  านกัระยะสั้นใน    
ประเทศเวียดนามไม่เกิน 30 วนั) 

5.  ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศเวียดนามส าหรับชาวต่างชาติ ท่ีไม่ไดรั้บการงดเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเวียดนาม 
6.  กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์, คนขับรถ  800 บาท/ท่าน/ทริป   
7.  ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ช่ัวโมง หรือ ATK ก่อน 24 ช่ัวโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย หาก 
     หน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ เวียดนามมีการปรับเปลีย่นข้อก าหนดเกีย่วกบัการกกัตัวเพิม่เติม และ/หรือ ขอ 
     เรียกตรวจโรคเพิม่เติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกนิ 
เง่ือนไขการท าการจอง และช าระเงิน 

1. ในการจองคร้ังแรก ช าระมดัจ าท่านละ 5,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วนั หลงัจากท าการจอง)  กรณีลูกค้า
ท าการจองก่อนวันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเกบ็ค่าทัวร์เต็มจ านวน  

2. เม่ือท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษทัฯถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีได้
ระบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 

3. ช าระส่วนท่ีเหลือ ก่อนเดินทาง 30 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   
4. ส่งรายช่ือส ารองท่ีนั่ง ผูเ้ดินทางตอ้งส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพร้อมยืนยนัว่าตอ้งการ

เดินทางท่องเท่ียวทริปใด, วนัท่ีใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) มา
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ให ้ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอนัเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกุล และ
อ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบินทั้งส้ิน 

การยกเลกิการเดินทาง 
 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกดิขึน้จริง  
    ในกรณีท่ีวันเดินทางตรงกบัวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลกิก่อน 45 วัน 
    แจ้งยกเลกิก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน

, โรงแรม และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอ่ืนๆ 
    แจ้งยกเลกิก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ีช าระแล้วทั้งหมด 
 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า   
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น 
Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายใน
เท่ียวบินนั้นๆ 
ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง 
 คณะทัวร์ครบตามเง่ือนไขของรายการทัวร์ ออกเดินทาง  
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 รายการท่องเท่ียว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพื่อให้โปรแกรมการท่องเท่ียวเป็นไปอยา่งราบร่ืน 
และเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืนๆ ท่ีอยู่นอกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, 
การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
 หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ มาให้ โดย
ขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่าง ทางบริษทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแลว้ 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ินอตัราค่า 
 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด
จากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
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 ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทาง
บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
ในกรณีท่ีพาสปอร์ตของท่านช ารุด หรือมีตราป๊ัมใดๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกับการเดินทาง และสายการบินแจ้งว่าไม่
สามารถใช้เดินทางได้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษทัได้มีการช าระ
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางทั้งหมดไปเรียบร้อยแลว้ 
 หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเท่ียวเท่านั้น (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่
ถึงและไม่สามารถเดินทางได ้)  

 
 

** ก่อนท าการจองทัวร์ทุกคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทกุหน้า และทุกบรรทดั 
เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลกั ** 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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