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รหัสโปรแกรม : 25923(กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันเดนิทาง ราคาทวัรผู้์ใหญ่ / เดก็ พักเดีย่วจ่ายเพิม่ 

ธันวาคม 2565 – มีนาคม 2566 7,900 บาท / ท่าน 3,500 บาท / ท่าน 
 

     #แพ็คเกจสว่นตวั มาแค่ 7 – 9 ท่าน  ก็เท่ียวไดเ้ลยไม่ตอ้งรอใคร    

ราคาไมร่วมค่าตัว๋เครือ่งบิน กรงุเทพฯ – ดาลดั – กรงุเทพฯ 
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วันที่ ก าหนดการ เช้า เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

1 
ดาลัด – เมืองมุยเน่ – ล าธารนางฟ้า – ทะเล 
ทรายแดง – ทะเลทรายขาว (รวมค่ารถจิ๊ป)  
– หมู่บ้านชาวประมง 

X   
TIEN DAT RESORT 

หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

2 

มุยเน่ – เมืองดาลัด – น า้ตกดาทันลา (น่ัง 
รถราง) – น่ังกระเช้าไฟฟ้า – วัดตั๊กลัม –  
ร้านเยือ่ไม้ไผ่ – ทะเลสาบซวนเฮอืง – ดาลัด 
ไนทม์ารเ์ก็ต 
 

   
LA SAPINETTE HOTEL 
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

3 สวนดอกไม้เมืองหนาว  – ร้านโอทอป –  
ดาลัด  

 X X  

กรุณาเตรียมค่าทปิไกดแ์ละคนขับรถ จ านวนเงนิ 600 บาท/คน ตลอดการเดนิทาง  
 วันแรก ดาลัด - เมืองมุยเน่ – ล าธารนางฟ้า - ทะเลทรายแดง – ทะเลทรายขาว (รวมค่ารถจิ๊ป) –  

หมู่บ้านชาวประมง 
……. น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเลียนเคือง เมืองดาลัด ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคน

เขา้เมืองและศลุกากร เรียบรอ้ยแลว้น าทา่นรบัสมัภาระ   
เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูเฝอ (มือ้ที ่1) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองมุยเน่ ในจังหวัด ฟานเทียต เป็นเมืองชายทะเลตากอากาศและแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีมีความสวยงามและมีช่ือเสียงทางภาคใตข้องเวียดนาม ระหว่างการเดินทางผ่านชม
ธรรมชาตแิละวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวเวียดนาม (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) น าทา่น
เดนิทางสู ่ล าธารนางฟ้า ( Fairy Stream) หรือแกรนดแ์คนยอนแห่งเวียดนาม ท่ีเกิดจากการกดั
เซาะของน า้และลมเป็นล าธารลึกกว่า 20 เมตร เปิดใหเ้ห็นชัน้ของดินและทรายหลากสี ซึ่งทัง้หมด
ลว้นเกิดขึน้เองตามธรรมชาติ  (เน่ืองจากต้องเดินเท้าเปล่าผ่านล าธารนี้เพื่อชมบรรยากาศ 
ดังน้ันท่านควรเลือกสวมใส่รองเท้าทีส่ะดวกแก่การเดนิ) 
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น าท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายแดง ซึ่งอยู่ใกล ้ชายทะเล ท าใหเ้กิดเม็ดทรายละเอียดราวกับแป้ง 
มองเห็นเป็นสีแดง เราจะไดเ้ห็นความงดงามของเนินทรายท่ีเปล่ียนรูปรา่งไปตามแรงลม ไปแตล่ะครัง้ 
เราก็จะเห็นภาพแตกตา่งจากเดมิ 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่ทะเลทรายขาว (รวมค่ารถจิ๊ป) กองเนินภเูขาทรายสีขาวกระจา่งตากวา้งใหญ่สดุ
สายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพียงผืนทรายและทอ้งฟ้าเท่านัน้ไม่ไกลกันมีแหล่งน า้จืด (โอเอซิส) 
ส าหรบัใหน้กัท่องเท่ียวใชพ้กัผ่อน ถ่ายรูป และชมวิว ทา่นจะไดเ้พลิดเพลินกบักิจกรรมหลากหลายไม่
วา่จะเป็น นั่งรถจีป๊ หรือรถ ATV ตะลยุเนินทราย หรือสนกุสนานกบัการเลน่แซนดด์นูล่ืนไถลจากจาก
เนินทรายสงูกวา่ 40 เมตรกิจกรรม 
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จากนัน้น าทา่นชม หมู่บ้านชาวประมง จดุจอดพกัเรือของชาวประมง ซึ่งเราจะไดเ้ห็นเรือประมงเต็ม
ไปหมด ไฮไลทคื์อเรือกระดง้รูปทรงกลมซึ่งเป็นเรือพืน้บา้นของเวียดนาม 
 

 
ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (มือ้ที ่2) 

  พักที ่ TIEN DAT RESORT หรือเทยีบเท่า ระดับ 4 ดาว**** 
วันทีส่อง มุยเน่ – เมืองดาลัด - น า้ตกดาทันลา (น่ังรถราง) - น่ังกระเช้าไฟฟ้า – วัดตั๊กลัม – ร้านเยือ่ 
   ไม้ไผ่ - ทะเลสาบซวนเฮอืง  - ดาลัดไนทม์ารเ์ก็ต 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มือ้ที ่3) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองดาลัด เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่บนความสูง 1,500 เมตร เป็นเมืองท่ีมีอากาศดี มี
ถนนวกไปวนมาท่ามกลางภูเขาและตน้สน มีทะลสาบสวยๆ รวมถึงมีท่ีสถานท่ีท่องเท่ียวหลายแห่ง 
ไมว่า่จะเป็นในตวัเมืองเองหรือนอกเมืองท่ีธรรมชาตใิหอ้ารมณเ์หมือนอยู่ยโุรป (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 
4 ช่ัวโมง) 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือ้ที ่4) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ น ้าตกดาทันลา ซึ่งเป็นน า้ตกท่ีขนาดไม่ใหญ่มาก มีความสูง ประมาณ 20 เมตร

แต่สวยงาม เป็นน า้ตกท่ีเกิดจาก ภูเขาหินอ่อน และยังมีรูปป้ันชาวเผ่าท่ีเป็นชนกลุ่มน้อยเปลือย
หนา้อก เป็นรูปป้ันท่ีสวยงามแปลกตานกัท่องเท่ียวนิยมไปถ่ายรูป พรอ้มสนุกสนานกับกิจกรรมสดุ
พิเศษ!! ทุกท่านจะได ้ น่ังรถราง (Roller Coaster) ลงไปชมตวัน า้ตก 1 คนั สามารถนั่งได ้2 คน 
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รถรางของน า้ตก มีความยาวประมาณ 1000 เมตร ความเร็วเฉล่ีย จะอยู่ท่ี 10-20 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
ความเรว็สงูสดุ 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง ทางเดนิลงสูต่วัน า้ตกเป็นบนัไดคอนกรีต มีตน้ไมใ้หญ่ปกคลมุให้
ความรม่รื่น เย็นสบาย ตลอดเสน้ทาง   

 
น าท่านเดินทางสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้า เคเบิลคาร์ ซึ่งทนัสมยัท่ีสุดของประเทศเวียดนาม และมี
ความ ปลอดภยัสงูท่ีสดุ ท่านจะไดช้มวิวของเมืองดาลดั ท่ีมองเห็นไดท้ัง้เมือง น าท่านชม วัดตั๊กลัม 
เป็นวดัท่ีสรา้งอยู่บนเนินเขาเหนือ ทะเลสาบเตวียนลมั แวดลอ้มไปดว้ยใบไมด้อกไมน้านาพนัธุก์บัทิว 
สนท่ียืนตน้ตระหง่านปกคลมุทกุหบุเขา  

น าทา่นแวะชม ร้านเยือ่ไม้ไผ่ รา้นของฝากไมว่า่ จะเป็น หมอน ถงุเทา้  ผา้เช็ดตวัลว้นแตผ่ลิตมาจาก
เย่ือไผ่ทัง้หมด อิสระใหท้่านเลือกซือ้ตามอธัยาศยั  จากนัน้น าท่านชม  ทะเลสาบซวนเฮือง กล่าวว่า
ดาลดัคือสวิตเซอรแ์ลนดแ์ห่งเอเชียก็ดมีูเหตผุลเม่ือท่านไดเ้ห็นวิว  ทิวทศัน ์ณ ทะเลสาบแห่งนี ้เป็น
สถานท่ีท่ีมนุษยส์รา้งขึน้ ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1919 แรกเริ่มสรา้งเพ่ือกักเก็บน า้ เอาไวใ้ชใ้นเมือง เพราะ
ดาลัดตั้งอยู่  ท่ามกลางหุบเขา แต่ตอนนี้ทะเลสาบซวนเฮืองเปรี ยบเสมือนแม่เหล็กท่ีดึงดูด
นกัท่องเท่ียวและคนทอ้งถ่ินใหม้าเดินเล่นพกัผ่อนหย่อนใจ มีเรือ ใหถี้บเล่นกลางทะเลสาบสว่นรมิฝ่ัง
รอบทะเลสาบก็มีสวนใหช้มทางรฐับาลเวียดนามมีการปรับภูมิทัศนโ์ดยรอบเมืองให้เต็มไปด้วย
ดอกไมต้ามฤดกูาล 

 
ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  (มือ้ที ่5) 
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น าท่านเดินทางสู่ ดาลัดไนทม์ารเ์ก็ต ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้ พืน้เมืองของท่ีระลึก และชิมอาหาร
พืน้เมืองตามอธัยาศยั 

 

พักที ่ LA SAPINETTE HOTEL หรือเทยีบเท่า ระดับ 4 ดาว**** 
วันทีส่าม สวนดอกไม้เมืองหนาว  - ร้านโอทอป - ดาลัด  
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มือ้ที ่6 ) 

น าท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้เมืองหนาว หรือ DALAT FLOWER GARDEN ดาลัดไดร้บัการ
ขนานนามใหเ้ป็นเมืองแหง่ดอกไม ้ท่ีน่ีจงึมีดอกไมบ้านสะพรั่งไปทั่วเมืองตลอดทัง้ปี และหากตอ้งการ
ท่ีจะเห็นพรรณไมข้องดาลดัก็จะตอ้งไป สวนดอกไมเ้มืองหนาว ท่ีไดท้  าการรวบรวมไวอ้ย่างมากมาย
ทัง้ไมด้อก ไมป้ระดบั ไมต้น้ และกลว้ยไม้ รวมถึงดอกไมก้ว่า 300 สายพันธุ์ ท่ีผลัดกันเบ่งบานใน
ชว่งเวลาตา่งกนัไปในรอบปี  

 



SHPKGDLI1  แพ็คเกจทวัร ์ดาลดั มยุเน ่3 วนั 2 คืน (091222)                                                                                                 7 

จากนัน้น าท่านแวะ ร้านโอทอป โดยในรา้นจะจดัจ าหน่ายสินคา้พืน้เมือง เช่นชาดอกอติโชค, ผลไม้
อบแหง้แบบตา่งๆ, ไวนแ์ดงเมืองดาลดั และอ่ืนๆอีกมากมาย  
ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบินนานาชาตเิลียนเคือง เมืองดาลัด 

********ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ********   

       ** ก่อนท าการจองทัวรทุ์กคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เน่ืองจาก
ทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลัก ** 

 

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 
1. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่

มีหรือเต็ม ทางบริษัทฯ ขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หาก
ต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทฯ ขอปรับเป็นห้อง TWIN BED 
แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที ่3 อาจ
เป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ท้ังนีข้ึน้อยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรม
น้ันๆ 

2. ค่าอาหาร 6 มือ้ ตามท่ีระบไุวใ้นรายการ (สงวนสิทธ์ิในการสลบัมือ้หรือเปล่ียนแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ)์   
3. ค่ารถตู้ปรับอากาศ และ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่่างๆ ตามท่ีระบไุวใ้นรายการ 
4. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ท้ังนี้ขึน้อยู่

กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต **การประกันไม่คุ้มครอง กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วย
ทางร่างกายด้วยโรคประจ าตัว , การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, 
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่
ภายใต้อ านาจของสุรายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยดึพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, 
Hijack, Skyjack) และอื่นๆ ตามเงือ่นไขในกรมธรรม ์

5.  ค่าบริการดังกล่าว เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดนิทางทีเ่ป็นชาวไทยเท่าน้ัน!!!  
อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
1.  ค่าตั๋วเคร่ืองบินช้ันทัศนาจร ไป-กลับ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
2.  ค่าท าหนังสือเดนิทางทุกประเภท 
3.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบ ุเชน่ คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
4.  ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศเวียดนามส าหรบัคนไทย กรณีประกาศใหก้ลบัมาย่ืนรอ้งขอวีซ่าอีกครัง้ (เน่ืองจาก 
ทางเวียดนามได้ประกาศยกเว้นการย่ืนวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยส าหรับผู้ท่ีประสงคพ์  านักระยะสั้นใน    
ประเทศเวียดนามไมเ่กิน 30 วนั) 

5.  คา่ธรรมเนียมวีซา่เขา้ประเทศเวียดนามส าหรบัชาวตา่งชาต ิท่ีไมไ่ดร้บัการงดเวน้วีซา่เขา้ประเทศเวียดนาม 
6.  กรุณาเตรียมค่าทปิไกด,์ คนขับรถ  600 บาท/ท่าน/ทริป   
7.  ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดนิทาง 72 ช่ัวโมง หรือ ATK ก่อน 24 ช่ัวโมง ก่อนเดนิทางออกจากประเทศไทย  
    หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ เวียดนามมีการปรับเปล่ียนข้อก าหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิม่เตมิ  
    และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิม่เตมิ ทางผู้เดนิทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 
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เงือ่นไขการท าการจอง และช าระเงนิ 
1. ในการจองคร้ังแรก ช  าระมดัจ าท่านละ 5,000 บาท หรือทัง้หมด (ภายใน 3 วนั หลงัจากท าการจอง)  กรณี

ลูกค้าท าการจองก่อนวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวรเ์ตม็จ านวน  
2. เม่ือท่านช าระเงินไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีได้

ระบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
3. ช าระส่วนทีเ่หลือ ก่อนเดนิทาง 30 วนั (ไมน่บัรวมวนัเสาร ์อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   
4. ส่งรายช่ือส ารองท่ีนั่ง ผูเ้ดินทางตอ้งส่งส าเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ื์อพรอ้มยืนยันว่าตอ้งการ

เดนิทางทอ่งเท่ียวทรปิใด, วนัท่ีใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส  าเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) มาให ้
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบคา่เสียหายอนัเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกลุ และอ่ืนๆ 
เพ่ือใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิทัง้สิน้ 

การยกเลิกการเดนิทาง 
 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 30 วัน คืนเงนิค่าทัวรโ์ดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริง  
    ในกรณีทีวั่นเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ ์ต้องยกเลิกก่อน 45 วัน 
    แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวร ์โดยหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจ า

ตั๋วเคร่ืองบิน, โรงแรม และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 
    แจ้งยกเลิกก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงนิค่าทัวรท์ีช่ าระแล้ว 
    ท้ังหมด 
 เม่ือทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถือวา่      
    ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บรกิาร และเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
 กรุ๊ปท่ีเดนิทางชว่งวนัหยดุเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบนิหรือคา่มดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบนิพิเศษ เชน่  
    Extra Flight และ Charter Flight จะไมมี่การคืนเงินมดัจ า หรือคา่ทวัรท์ัง้หมด เน่ืองจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยใน   
    เท่ียวบนินัน้ๆ 
ข้อควรทราบก่อนการเดนิทาง 
 คณะทัวรค์รบตามเงือ่นไขของรายการทัวร ์ออกเดนิทาง  
 บรษัิทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
 รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
 รายการท่องเท่ียว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแตล่ะวนั เพ่ือใหโ้ปรแกรมการท่องเท่ียวเป็นไปอย่างราบรื่น 
และเหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
 บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิ และอ่ืนๆ ท่ีอยู่นอกเหนือ
การควบคมุของทางบริษัทฯ หรือคา่ใชจ้่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย , การถกูท ารา้ย, 
การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรือจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 
 ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรม
แรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึ่งอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 
 หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบนิ จะไมมี่การคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษิัทฯ จะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ มาให ้โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ , ไม่
ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้่ายทกุอย่าง ทางบรษิัทฯ ไดช้  าระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดนิทางแลว้ 



SHPKGDLI1  แพ็คเกจทวัร ์ดาลดั มยุเน ่3 วนั 2 คืน (091222)                                                                                                 9 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน
รายการเดนิทาง  บรษัิทฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้อัตราค่า 
 ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัิเหตท่ีุเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 
 ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทาง
บรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 
 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ท่ีไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 
ในกรณีท่ีพาสปอรต์ของท่านช ารุด หรือมีตราป๊ัมใดๆ ท่ีไม่เก่ียวข้องกับการเดินทาง และสายการบินแจ้งว่าไม่
สามารถใชเ้ดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่วา่กรณีใดๆ เน่ืองจากทางบรษิัทไดมี้การช าระคา่ใชจ้่าย
ในการเดนิทางทัง้หมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 
 หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือ
ทอ่งเท่ียวเทา่นัน้ (หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน บรษิัทฯ ไมร่บัผิดชอบหากอายเุหลือไม่ถึง
และไมส่ามารถเดนิทางได ้)  

 
** ก่อนท าการจองทวัรทุ์กคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอยา่งละเอยีดทุกหน้า และทุก

บรรทัด เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลัก ** 
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                                                          หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวรผ์่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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