โฮจิมินห์ - ดาลัด - มุยเน่ 4 วัน 3 คืน
โดยสายการบิน ไทย แอร์เอเชีย
ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 900 บาท /ทริป/ต่อท่าน
(รบกวนชาระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ)
เพื่อประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง โปรดศึกษาเงือ่ นไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ทีร่ ะบุในรายการ
ทั้งหมดหลังจากท่านทาการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงือ่ นไขดังกล่าว
สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบิน เติน เซิน ยัต - อาเภอกู๋จี - อุโมงค์กู๋จี - นครโฮจิมนิ ห์
วันที่2 มุยเน่ - Sand Dune Fairly Stream - ทะเลทรายมุยเน่
วันที่3

น้าตก Datalla Water Fall - นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมเมืองดาลัด - วัดตั๊กลัม - สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด - ตลาด
กลางคืน

วันที่4

เมืองโฮจิมินท์ - โบสถ์นอร์ทเธอดาม - ที่ทาการไปรษณีย์ - ตลาดเบนถัน - สนามบิน เติน เซิน ยัต - กรุงเทพฯ
(สนามบินดอนเมือง)

วันที่แรก
04.30 น.
07.35 น.
09.15 น.

เที่ยง

ค่า

กรุงเทพฯ - โฮจิมินห์ - อุโมงค์กู๋จี - นครโฮจิมินห์
พร้อมกันทีส่ นามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชียประตู 2
Thai AirAsia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD650
เดินทางถึงสนามบิน เติน เซิน ยัต Tan Son Nhat International Airport หลังจากผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้าเมืองเรียบร้อยและศุลกากรแล้ว
นาท่านเดินทางสู่ อาเภอกู๋จี ซึ่งอยู่ห่างจากโฮจิมินห์ประมาณ 40 กิโลเมตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม อุโมงค์กู๋จี ของชาวเวียดกงที่ขุดขึ้นพอดีตัวในสมัยที่ทาสงครามกับกองทัพอเมริกันรวมถึงกอง
ทหารพันธมิตรจากนานาประเทศ มีทางขึ้นลงนับไม่ถ้วน ยากแก่การหาทางเข้าออกเพราะมีการพรางตาใน
หลายรูปแบบ ซึ่งชาวเวียดนามจะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ ระหว่างการทาสงคราม และยังเคยใช้เป็ นที่
บัญชาการทางทหารและเป็นหลุมหลบภัย ซึ่งมีความยาวกว่า 270 กิโลเมตร ประกอบไปด้วยห้องนอน ห้อง
บัญชาการ ห้องประชุม สนามฝึกทหาร เรียกได้ว่าป็นเมืองใต้ดิน
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับสู่ นครโฮจิมินห์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
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วันที่สอง
เช้า

เที่ยง

ค่า
วันที่สาม
เช้า

เที่ยง

มุยเน่ - Sand Dune - Fairly Stream - ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดินสู่ มุยเน่ จากเมื องโฮจิมินท์สู่มุยเน่ มีระยะทางประมาณ 200กิโลเมตร ใช้เ วลาเดินทาง
ประมาณ 5 ชั่วโมง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม Sand Dune-Fairly Stream ธารน้าสีแดงทางธรรมชาติ ชมความงดงามของชั้นดิน ที่สูงลด
ลั่นกัน สลับกับสีสันของดินทรายที่สวยงาม และทะเลที่แสนสงบ
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายมุยเน่ Red and White sand dunces ภูเขาทรายสีเหลืองทอง อัน
กว้างใหญ่สุดสายตา สัมผัสกับความงดงามและบรรยากาศชายทะเลบนยอดภูเขา ทะเลทราย ชึงมี
ทะเลทรายขาว กองภูเขาทรายสีขาวสุดขอบฟ้าเหมือนทะเลทรายซาฮารา อิสระให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
และจากนั้นไปชมทะเลทรายแดง ที่เกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีแดงจากสนิมเหล็กจนเป็นบริเวณกว้าง
เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปสุดท้ายก่อนทานอาหารกลางวันนาท่านไปสัมผัสวิถีของชาวประมงกันที่ฟานเถียต
ฮาร์เบอร์ ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้าคาตี เป็นจุดศูนย์รวมของเหล่าเรือประมงนับร้อยๆ ลาสุดลุกหูลูกตา
**ราคานี้ไม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆอาทิเช่น บริการสไลด์เอดร์บนทะเลทราย(150 บาท)ขับรถATVตะลุย
ทราย แบบนั่ง2ท่าน (ค่าใช้จ่ายประมาณ 310 บาท) แบบนั่ง 4ค่าใช้จ่าย ท่าน(ค่าใช้จ่าย 620 บาท)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
มุยเน่ - ดาลัด - Datalla Water Fall (นั่งรถราง) - นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัดตั๊กลัม - สวนดอกไม้
เมืองหนาว - Night Market
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางไปชม น้าตก Datalla Water Fall น้าตกที่สวยที่สุดในดาลัด ซึ่งอยู่นอกเมืองไปทางทิศใต้
ประมาณ 5 กิโลเมตร น้าตกดาตันลาเป็นน้าตกที่ไม่ใหญ่มากแต่มีความสวยงาม เนื่องจากสภาพแวดล้อม
ต่างๆ ที่เกื้อหนุนทาให้มีนักท่องเที่ยวแวะมาเที่ยวชมกันเป็นจานวนมาก โดยท่านจะได้สนุกกับ การ นั่ง
รถราง ลงไปดูน้าตก ท่านจะรู้สึกตื่นเต้นประทับใจ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านนั่ง กระเช้าไฟฟ้า เพือ่ ขึ้น ชมทิวทัศน์ที่สวยงามของดาลัทจากมุมสูงสาหรับกระเช้าไฟฟ้าแห่งนี้ เป็น
ระบบกระเช้าที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนาม และมีความปลอดภัยสูง เพื่อชมความงดงามของ
ทะเลสาบพาราไดซ์ หรือ เตวียนลัม (Tuyen Lam Lake) ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองดาลัด
ประมาณ 5 กิโลเมตร ทะเลสาบพาราไดซ์ หรือ ตู้เหยีนลัม เป็นสถานที่ที่เหมาะในการมาพักผ่อน สามารถ
มองเห็นทะเลสาบสีเขียวมรกตกับทิวสน ที่ยืนต้นตระหง่านปกคลุมทุกขุนเขา การนั่งเคเบิ้ลคาร์ สามารถ
มองเห็นเมืองดาลัดได้ทั้งเมือง เห็นป่าอันงดงาม
นาท่านชม วัดตั๊กลัม (Thien Vien Truc Lam) ที่นี่คือวัดพุทธในนิกายเซน (ZEN) แบบญี่ปุ่น มหายาน
ค่ะ ซึ่งแม้จะเป็นพุทธเช่นนิกายเถรวาทแบบบ้านเรา แต่ธรรมเนียมปฏิบัติหลายๆ ก็มีความแตกต่างกันอยู่
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18.30น.

บ้าง นิกายเซ็น (Zen) เป็นนิกายหนึ่งในพระพุทธศาสนา อยู่ในฝ่ายมหายาน แต่มีความคล้ายคลึงกับเถร
วาทในสายพระป่า เซ็นไม่นิยมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรืออิทธิฤทธิ์ปาฏิหารย์ เซ็นจะเน้นการฝึกปฏิบัติ ฝึกการใช้
ปัญญา และสมาธิ เพื่อให้ เกิดพุทธิปัญญาจนเข้าใจหลักธรรมด้วยตนเอง นับถือกันในแถบเอเชียตะวันออก
(จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลี)
จากนั้นนาท่านชม สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิเบ๋าได๋ บนเนื้อที่กว้างใหญ่ สืบเนื่อง
จากเมืองดาลัด ได้รับ สมญานามว่า เป็นเมืองแห่งดอกไม้ สวนแห่งนี้จึงเป็นสถานที่ ที่รวบรวมพรรณไม้
ต่างๆของเมืองดาลัดไว้อย่างมากมาย ทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ยืนต้น เป็นต้น ซึ่งดอกไม้ส่วนใหญ่ใน
เวียดนาม จะส่งออกจากเมืองดาลัดทั้งสิ้น
ได้เวลาสมควรนาท่านสู่ ตลาดกลางคืน (Night Market) ตลาดนี้อยู่ริมทะเลสาบซวนเฮือง (Xuan Huong
Lake) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองดาลัด ทุกคนสามารถซื้อของฝากได้จากที่นี่ โดยในตลาดจะมีขายเสื้อกันหนาว
และอุปกรณ์กนั หนาวทั้งหลาย มาขายในราคาถูก นอกจากนี้ยังมีผัก ผลไม้ สมุนไพร และของฝากต่างๆ
ด้วย ที่กลางตลาดเป็นจัตุรัส มีนักดนตรีมาขับกล่อมบทเพลงภาษาเวียดนาม
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ดาลัด - โฮจิมินห์ - ชมโบสถ์นอร์ทเธอดาม - ชมที่ทาการไปรษณีย์ - ตลาดเบนถัน - สนามบิน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่เมืองโฮจิมินท์ มีระยะทางประมาณ 200กิโลเมตร
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่แล้วชม โบสถ์นอร์ทเธอดาม ได้จาลองมาจากโบสถ์นอเธอร์ดามในฝรั่งเศสมาสร้างไว้ที่นี่
หรือเรียกอีกอย่างว่า “โบสถ์พระแม่มารี”บริเวณกลางเมือง บนถนน Han Thuyen ได้รับการก่อสร้าง
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2420 ใช้ระยะเวลาการสร้าง 6 ปีโบสถ์นี้ไม่มีการประดับด้วยกระจกสีเหมือนโบสถ์คริสต์ที่อื่น
เพราะได้รับความเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สาหรับโบสถ์แห่งนี้ได้รับการยกย่องว่ามีความงดงามมาก
ที่สุดแห่งหนึ่งใน เวียตนามโดยในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากมายลักษณะของตัวโบสถ์เป็นรูปแบบ
ของสมัยอาณานิคม มีหอคอยคู่ สี่เหลี่ยมอยูด่ ้านบนสูง 40 เมตร เป็นเอกลักษณ์ที่งดงามของโบสถ์แห่งนี้
ด้านหน้าโบสถ์มีรูปปั้นขนาดใหญ่สีขาวเด่นเป็นสง่า ของพระแม่มารีนักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาชมกันมาก
เพราะเป็นเสมือนสัญลักษณ์รว่ มอันหมายถึงการเข้ามาของตะวันตก และเป็นสัญลักษณ์ที่สาคัญอย่างหนึ่ง
ของโฮจิมินห์
ต่อมาชม ที่ทาการไปรษณีย์ ที่ใหญ่ที่สุดและสวยที่สุดของเวียดนาม เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่าง
ตะวันออกกับตะวันตกได้อย่างลงตัว นาท่านผ่อนคลายกับการช็อปปิ้ง ณ ตลาดเบนถัน ตลาดพื้นเมืองอัน
พลุกพล่านของนครโฮจิมินห์ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าของฝากของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมือง อาทิ
เครื่องเทศและอาหารแห้งหมูยอ ผักผลไม้สดไม้แกะสลักเรือสาเภาไม้และผ้าปักนานาชนิด
นาท่านเดินทางสู่สนามบิน เติน เซิน ยัต
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21.35 น.
22.20 น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ FD659
เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน
ราคาผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
งดแถมกระเป๋า
จ่ายเพิ่มท่านละ
24-27 พ.ค. 62
15,900.5,900.8-11 มิ.ย. 62
15,300.5,900.15-18 มิ.ย. 62
15,300.5,900.22-25 มิ.ย. 62
15,300.5,900.6-9 ก.ค. 62
15,300.5,900.13-16 ก.ค. 62*
18,900.- *
5,900.20-23 ก.ค. 62
15,300.5,900.9-12 ส.ค. 62*
16,900.- *
5,900.17-20 ส.ค. 62
15,300.5,900.24-27 ส.ค. 62
15,300.5,900.7-10 ก.ย. 62
15,300.5,900.14-17 ก.ย. 62
15,300.5,900.21-24 ก.ย. 62
15,300.5,900.ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 900 บาท /ทริป/ต่อท่าน
รบกวนชาระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจานวน 21 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศ หากไม่ได้รับ
การอนุญาติให้เข้าหรือ ออกนอกประเทศนั้นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ
คาแนะนา สาหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จาเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือ
การเดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋ว
รถไฟ หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และ
ตารางเวลาการเดินทางของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการป้องกัน มิให้เกิด
ข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านในภายหลัง
ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ
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อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 1,000,000.- บาท ทั้งนี้เป็นไปตาม
เงื่อนไขของบริษัทประกัน
*** เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุเพียงครึ่งเดียว ***
6. ค่าภาษีน้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 62 และท่านต้องชาระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการ
บินมีการเรียกเก็บเพิ่ม
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก สาหรับท่านที่ถือต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3. ค่าน้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด 30 กิโลกรัม
4. ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 900 บาท /ทริป/ต่อท่าน รบกวนชาระพร้อมค่าทัวร์ส่วน
ที่เหลือ
เงื่อนไขการชาระเงิน
1. กรุณาชาระค่ามัดจาทัวร์ 10,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทาการ นับจากที่ได้รับการยืนยันที่นั่งแน่นอน พร้อมส่งสาเนา
หน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน6เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และ
หลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วันทาการ (ในช่วงปกติ) หรือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า
35 วันทาการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร (การไม่
ชาระเงินค่ามัดจา หรือชาระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือ
ยกเลิกการเดินทาง)
เพื่อประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง โปรดศึกษาเงือ่ นไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ทีร่ ะบุในรายการ
ทั้งหมดหลังจากท่านทาการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงือ่ นไขดังกล่าว
การยกเลิก : ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจาทั้งหมด
ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลง แก้ไขผู้เดินทาง ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และ ระยะเวลาการทางาน ของแต่ละสายการบิน, โรงแรม, รถไฟ ฯ
รวมถึงขึ้นอยูก่ ับช่วงเทศกาล ที่ท่านจะเดินทาง โปรดสอบถาม และขอรับคาแนะนาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลการจองทัวร์
หมายเหตุ :
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ การเมือง โรค
ระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสาคัญที่สุด ทางบริษัทฯ
จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนาสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่
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ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่อาจ
คืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทั้งหมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบินและ
โรงแรมที่พักได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้วเท่านั้น
3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทาให้การเดินทางไม่
สามารถเป็นไปตามกาหนดการได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหรือไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจาก
รายการทัวร์ จนกว่าจะได้รับการยืนยันว่าจะมีการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจาก
ต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อ
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