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VZ88 Discovery Dalat ทวัรด์าลดั เวยีดนาม 3วนั2คนื 

CODE:VZ88 Discovery Dalat ทวัรด์าลดั เวยีดนาม  3วนั2คนื 
เที&ยวเมอืงตากอากาศ สดุโรมแมนตกิ ทา่มกลางอากาศหนาวเย็นสบายท ั5งปี  

สวนดอกไมเ้มอืงหนาว ดาลดั สถานรีถไฟ เจดยีม์งักร น ั&งกระเชา้ชมเมอืงดาลดั วดัต ั>กลมั นํ 5าตกดา
ดนัลา น ั&งรถเลื&อน  พระราชวงัเบา๋ได ่ Crazy House   Dalat Night Market 

*  พกัดาลดั 2 คนื * ฟร ีWifi On BUS  *บรกิารอาหาร 6 มื5อ  

บนิตรงสูด่าลดั โดยสายการบนิ THAI VIETJET (VZ)  
                      กําหนดการเดนิทาง  

วนัเดนิทาง 
 

ราคา
ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก2-11
ปี ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดี&ยว
เพิ&ม 

จํานวน 

18–20 ธ.ค. 7,888  
 
 

ไมม่รีาคาเด็ก 

INF 5,000฿ 

2,500 25 
5 -7 ม.ค. 8,888 2,500 25 

19-21 ม.ค. 9,888 2,500 25 
26–28 ม.ค. 9,888 2,500 25 
9-11 ก.พ. 9,888 2,500 25 
2- 4  ม.ีค. 9,888 2,500 25 

16-18 ม.ีค. 9,888 2,500 25 
วนัแรก        ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ–ดาลดั-สถานรีถไฟดาลดั-สวนดอกไมเ้มอืงหนาว-เจดยีม์งักร   
                                                                                                                   �  อาหารเที&ยง , เย็น 

 

07.30 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอรส์ายการบนิ
ไทยเวยีดเจ็ทแอร ์Thai Viet Jet Air โดยมเีจา้หนา้ที,คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการ
เชค็อนิ  

10.20 น.        นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ดาลดั ประเทศเวยีดนาม โดยเที&ยวบนิที& VZ940  
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12.05 น.        เดนิทางถงึสนามบนิ  Lien Khuong  เมอืงดาลดั เวยีดนาม นําท่านผ่านพธิกีารประทับตราหนังสอื 
เดนิทาง รับกระเป๋าสัมภาระ นําท่านพบไกดท์อ้งถิ,น ที,รอตอ้นรับท่าน จากนั9นนําท่านขึ9นรถโคช้ปรับ
อากาศ นําท่านเขา้สูต่ัวเมอืง ดาลัด  ดาลัดขึ9นชื,อว่าเป็นเมอืงตากอากาศที,มบีรรยากาศที,แสนสดุจะโร
แมนตกิ ดาลัด เป็นอีกเมอืงหนึ,งทางตอนใตข้องประเทศเวียดนาม ดาลัด เมืองการท่องเที,ยวที,มี
ชื,อเสยีงอกีเมอืงหนึ,งทางตอนใตข้องประเทศเวยีดนาม มี
อากาศเย็นสบายเกอืบทั 9งปีเนื,องดว้ยภมูปิระเทศที,อยูส่งูบน
ภเูขา ทําใหอ้ณุหภมูเิฉลี,ยอยูท่ี,ไมเ่กนิ 20 องศาตลอดปี 

เที&ยง              �บรกิารอาหารเที&ยงที&ภตัตาคาร (มื5อที&1 )   
บา่ย จากนั9นนําท่านชม สถานรีถไฟดาลดั ก่อสรา้งขึ9นตั 9งแต่ปี 

2486 เป็นสถานรีถไฟขนาดเล็กที,มคีวามน่าสนใจอยูท่ี,รถไฟ
เครื,องจักรไอนํ9าแบบดั 9งเดมิ ที,ยังตอ้งใชถ้่านไมใ้นการเผา
ไหมข้องเครื,องจักร โดยนักท่องเที,ยวสามารถดื,มดํ,ากับ
ประสบการณ์นั,งรถไฟเครื,องจักรไอนํ9าผ่านพื9นที,ชนบทเป็น
ระยะทางราว 5  กโิลเมตร เขา้ไปสูห่มูบ่า้นเล็ก ๆ ที,มชี ื,อว่า 
Trai Mat โดยรถไฟเครื,องจักรไอนํ9านี9จะเปิดใหบ้รกิารเพยีง 5 เที,ยว
ตอ่วันเทา่นั9น และจําตอ้งมผีูโ้ดยสารไมน่อ้ยกว่า 4-5 คน จงึจะสามาร
รถเปิดการเดนิรถในแตล่ะ  เที,ยวได ้  จนไดเ้วลานัดหมาย นําท่านไป
ชม สวนดอกไมเ้มอืงหนาว Dalat Flower Graden ดาลัดไดรั้บ
การขนานนามใหเ้ป็นเมอืงดอกไม ้เพราะเมอืงแห่งนี9เป็นที,ข ึ9นชื,อเรื,อง
สสีนัของดอกไมอ้นังดงามหลากหลายสายพันธุ ์อกีทั 9งเมอืงดาลัดยัง
มีงานเทศกาลดอกไมป้ระจํา ปีอันลือชื,อ  ซึ,ง เ ป็นที,นิยมของ
นักทอ่งเที,ยวทั 9งจากในและนอกประเทศ ทางตอนเหนอืของทะเลสาบ
ซวนเฮอืงที,อยูใ่จกลางเมอืงดาลัด ที,สวนดอกไมเ้มอืงหนาว เราจะได ้
พบกบัพรรณไมน้านาชนดิ ไมว่่าจะเป็นไมด้อก ไมป้ระดับ ไมต้น้ และ
กลว้ยไม ้รวมถงึดอกไมก้ว่า 300 สายพันธุ์ ที,ผลัดกันเบ่งบานใน
ช่วงเวลาต่างกันไปในรอบปี อสิระใหท้่านเดนิชมและถ่ายรูปตาม
อัธยาศัย  จากนั9น นําท่านไปชม เจดยีม์งักร(Linh Phouc 
Pagoda) เป็นวัดพุทธนกิายเซนที,มชี ื,อเสยีงของเวยีดนาม ภายใน

ประกอบไปดว้ย  หอระฆังที,สูงที,สุดในเวยีดนามที,มคีวามสูงถงึ 37 
เมตร และผนังดา้นบนภายในวหิารยังมีภาพจติรกรรมฝาผนังสีสัน
สดใส บอกเลา่เรื,องราวพทุธประวัตติั 9งแตป่ระสตู ิตรัสรู ้และปรนิพิพาน 
นอกจากนี9 ผูท้ี,มาเยอืนยังสามารถผ่อนคลายอารมณ์ไดจ้ากการชม
ทะเลสาบเล็ก ๆ และสวนดอกไมไ้ดอ้กีดว้ย 

คํ&า               �  บรกิารอาการคํ&าที&ภตัตาคาร (มื5อที&2)  จากนั9นนําทา่นเดนิ
ทางเขา้โรงแรมที,พัก  
:พกัที& Mai Vang Hotel  3 ดาว ระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

วนัที&สอง     น ั&งกระเชา้ชมเมอืงดาลดั -วดัต ั>กลมั – นํ 5าตกดาดนัลา- น ั&งรถเลื&อน -พระราชวงัเบา๋ได ่     
  Crazy House - Dalat Night Market                                    �อาหารเชา้,เที&ยง,เย็น 

เชา้          �บรกิารอาหารเชา้ที&หอ้งอาหารโรงแรม (มื5อที&3)  นําท่านขึ9นรถผ่านชม ทะเลสาบซวนเฮอืง 
(Xuan HuongLake)ตั 9งอยู่ใจกลางเมอืงดาลัด เป็นสถานที,
ท่องเที,ยวหลักที,ไม่ว่าใครก็ตามที,มาก็ตอ้งเขา้มาเยี,ยมชม
ทะเลสาบที,ลอ้มรอบดว้ยสวนสวย ๆ และพรรณไมน้านาชนดิ ซึ,ง
เหมาะอยา่งยิ,งในการพักผอ่นสดูกลิ,นอายธรรมชาตแิละชมวถิชีวีติ
ของชาวดาลัดที,มคีวามน่ารัก จากนั9นเดนิทางสู่ สถานกีระเชา้
ไฟฟ้า เคเบิลคารก์ระเชา้ไฟฟ้าแห่งนี9เป็นกระเชา้ไฟฟ้าที,
ทันสมยัที,สดุของประเทศเวยีดนาม  และมคีวามปลอดภยัสงูที,สดุ
ทา่นจะได ้นําทา่นนั,งกระเชา้ ชมววิ ของเมอืงดาลัด ที,มองเห็นได ้
ทั 9งเมอืง ที,ตั 9งอยูท่่ามกลางหุบเขาอันสวยงาม จากนั9นนําท่านชม 
วดัต ั>กลมั เป็นวัดพทุธในนกิายเซน แบบญี,ปุ่ นตั 9งอยูบ่นเทอืกเขา
เฟืองฮว่างภายในบรเิวณวัดนอกจากจะมสี ิ,งก่อสรา้งที,สวยงาม 
สะอาด เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยแลว้ ยงัมกีารจัดทัศนียภาพโดยรอบ
ดว้ยสวนดอกไมท้ี,ผลดิอกบานสะพรั,ง นับไดว้่าเป็นวหิารซึ,งเป็นที,
นยิม และงดงามที,สดุในดาลัด จากนั9นนําท่านไปชม นํ 5าตกดา
ดนัลา (DatanlaWaterfall)ตั 9งอยู่ห่างจากตัวเมืองดาลัดมา
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ประมาณ7กโิลเมตร นํ9าตกที,นี,ไม่ใหญ่โตอะไรมาก แต่มกีจิกรรมสนุกๆ ซึ,งเป็นไฮไลทข์องการมาเที,ยว
นํ9าตกดาตันลานั,นก็คอื การน ั&งรถรางชมนํ5าตก ใหท้า่นไดส้นกุตื&นเตน้กบัการน ั&งรถลางเลื&อน รถราง
เป็นไฮไลทข์องการทอ่งเที,ยวนํ9าตกดาตันลาแหง่นี9 โดยปกตริถราง 1 คันสามารถนั,งได ้2 คน  จนสมควร
แกเ่วลา นําทา่นไปทานอาหารเที,ยง  

เที&ยง            �  บรกิารอาหารเที&ยงที&ภตัตาคาร (มื5อที&4)  
บา่ย             นําทา่นเดนิทางไปชม พระราชวงัฤดรูอ้นของจกัรพรรดเิบา๋ได ่เป็นที,ประทับของจักรพรรดอิงคส์ดุทา้ย

ของเวยีดนาม ซึ,งกา้วขึ9นสูบ่ัลลังกใ์นปี 2469 ตั 9งแต่ครั 9งมพีระชนมเ์พยีง 12 พรรษา เป็นที,ทราบกันดวี่า
องค์เบ๋าได่นั9นมักจะใชเ้วลาส่วนมากแสวงสําราญจากงานปาร์ตี9ในขณะประทับอยู่ที,เมืองดาลัด โดย
พระราชวังฤดูรอ้นเบ๋าได่ เริ,มตน้ก่อสรา้งเมื,อปี พ.ศ.2476 
ประกอบดว้ยอาคารอมิพเีรยีล 3หลัง โดยสว่นที,เรยีกว่า Dinh 
3 เป็นจุดที,โด่งดังและมคีนมาเยี,ยมชมมากที,สดุ แมจ้ะผ่าน
การการบูรณะมาแลว้ แต่ภายในอาคารก็ยังคงมเีครื,องเรอืน
จํานวนมากที,ถูกทิ9งไวใ้นสภาพเดิม โดยส่วนที,เ ปิดให ้
ประชาชนเขา้มาเยี,ยมชมไดนั้9น ประกอบดว้ยบัลลังก์
จักรพรรด ิหอ้งทรงงาน หอ้งบรรทม หอ้งอาหาร รวมถงึสว่น
ที,พักของพระมเหสดีว้ย พรอ้มกันนั9นผูม้าเยี,ยมเยอืนยังจะได ้
ชมภาพถา่ยและรปูปั9นของราชวงศท์ี,ถกูจัดแสดงไวอ้กีดว้ย  
จากนั9นนําท่านเดนิทางไปชม เครซี&เฮาส ์Crazy House 
บา้นตุก๊ตาหรอืบา้นเพี5ยน และแกลลอรี,ศลิปะแหง่นี9 ซ ึ,งเป็น
ที,โด่งดังดว้ยคอนเซ็ปต์อันแปลกแหวกแนวในรูปแบบเหมอืนกับบา้นตน้ไมผ้ลงานการออกแบบของ
สถาปนกิ Dang Viet Nga โดยเริ,มกอ่สรา้งในปี 2533 ภายในเครซี,เฮาสป์ระกอบไปดว้ยหอ้งขนาดเล็ก
กวา่ 10 หอ้ง ที,มธีมีแยกแตกตา่งกนัออกไป และที,นี,เราจะได ้
พบกับความประทับใจจากการเยี,ยมชมที,ตอ้งใชเ้สน้ทางทั 9ง
อโุมงค ์บนัได และยงัจะไดพ้บกบัเหลา่สตัวต์า่ง ๆ ที,สรา้งขึ9น
จากคอนกรตี  

คาํ             �บรกิารอาหารคํ&าที&ภตัตาคาร (มื5อที&5) หลังอาหารนํา
ทา่น ไปชอ้ปปิ9งที, ตลาดดาลดั Night Mrket ที,ตลาด
ดาลัด เราจะไดพ้บกบัภาพบรรยากาศความเป็นเวยีดนาม 
พรอ้มสามารถเดนิเลอืกซื9อผลติภณัฑใ์นทอ้งถิ,นที,มวีางขาย
อยูห่ลากหลาย ไมว่า่จะเป็นไวน ์ดอกไม ้งานหตัถกรรม 
เครื,องสําอาง  รวมถงึของทานเลน่ที,ชวนใหล้ิ9มลอง และ
แน่นอนวา่สําหรับนักทอ่งเที,ยวรายใดที,เตรยีมเสื9อผา้มาไม่
พรอ้มรับความหนาวเย็นของดาลัด ก็ยงัสามารถเขา้มาหาซื9อเสื9อหันหนาวราคายอ่มเยา 

                   : พกัที& Mai Vang Hotel  3ดาว ระดบัใกลเ้คยีงกนั : 
วนัที&สาม    เอ็กซค์วิเอ็มบรอยเดอรี&วลิเลจ -ดาลดั -ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ              �อาหารเชา้ 
เชา้           � รบัประทานอาหารเชา้ที&หอ้งอาหารโรงแรม (มื5อที&6)  

หลังอาหารนําทา่นเดนิทางไป หมูบ่า้นปกัผา้XQ หรอื เอ็กซค์วิเอ็มบรอยเดอรี&วลิลจิ (XQ 
Embroidery Village) ประเทศเวยีดนามมชีื,อเสยีงในการปักผา้ และการฝีมอื ซึ,งไมแ่พป้ระเทศอื,นเลย 
และที,นี,มปีระวตัศิาสตรค์วามเป็นมาในการปักผา้ ที,มคีวามละเอยีดละออมาก  อสิระใหท้า่นชมและเลอืก
ซื9อตามอธัยาศัย  

                  จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิดาลัด   
12.45 น.    เดนิทางกลบักรงุเทพฯ โดยสายการบนิ ไทยเวยีดจ็ท เที&ยวบนิที&  VZ941  
14.30 น.     เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ โดยสวสัดภิาพ  
 

หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลี&ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื&องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ราคานี9เป็นราคาโปรโมชั,นเมื,อจองทวัรแ์ลว้ไมส่ามารถเปลี,ยนแปลง ยกเลกิ ขอคนืเงนิคา่จองทัวร ์คา่ทัวรไ์ดใ้นทกุกรณี 
 
 
 
 

ประกาศสําคญั 
สายการบนิ มนีโยบายใน จํากดันํ 5าหนกัทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั  กรณีนํ 5าหนกักระเป๋าเกนิ 20 กโิลกรมั 
ทา่นตอ้งชําระคา่นํ 5าหนกัสว่นเกนิกบัสายการบนิโดยตรงตามอตัราสายการบนิเรยีกเก็บ และกรุป๊ออกเดนิทาง
ได ้15 ทา่นขึ5นไป  
 
 

อตัรานี5รวม 
คา่ตัZวเครื,องบนิไป-กลับ กรงุเทพฯ –ดาลดั – กรงุเทพ ชั 9นประหยดั โดยสายการบนิไทยเวยีดเจ็ท ,คา่ภาษีสนามบนิ
กรงุเทพฯ และที,เมอืงดาลดั , คา่ที,พักโรงแรม  รวมทั 9งสิ9น 2 คนื พักหอ้งละ 2-3 ทา่น, คา่อาหารครบทกุมื9อตลอด



 

_______________________________________________________________________________________________________ 

รายการ , คา่รถรับ-สง่สนามบนิ และ รายการทวัรต์ลอดรายการ , อตัราคา่เขา้ชมสถานที,ที,ระบไุวใ้นรายการ , คา่ประกนั
อบุตัเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท  ตามเงื,อนไขของบรษัิทฯประกนัภยั  
อตัรานี5ไมร่วม  -  ภาษีมลูค่าเพิ,ม 7 % ,  ค่าบรกิาร และค่าใชจ้่ายสว่นตัวที,ไมร่ะบไุวใ้นรายการ,ค่าระวางนํ 5าหนกัเกนิ 
20 กโิลกรมั , คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 250 บาท ตอ่วนั คดิ 3 วนั  750  บาท ตอ่ทา่น,สําหรบัหวัหนา้ทวัร ์
แลว้แตค่วามประทบัใจในการบรกิาร, 

เอกสารที&ประกอบการเดนิทาง หนังสอืเดนิทางเหลอือายกุารใชง้านไมตํ่,ากวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุการจอง
ทัวร ์ทา่นละ 5,000 บาท ที,เหลอืชาํระกอ่นการเดนิทาง 15 วัน  
 

เงื&อนไขการจอง   มดัจําทา่นละ  5,000 บาท ชําระสว่นที&เหลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนัลว่งหนา้ (การ
ไมชํ่าระเงนิคา่มดัจาํ หรอืชําระไมค่รบ หรอืเช็คธนาคารถกูระงบัการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจ้ดัมสีทิธิ
ยกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนื,องจากเป็นราคาตัZวเครื,องบนิโปรโมชั,น เมื,อจองทัวรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื,อน ขอคนืเงนิ 
ไดท้กุกรณี  และ กรณีที,กองตรวจคนเขา้เมอืงทั 9งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้
ประเทศที,ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท̀ี,จะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั 9งสิ9น  รวมถงึ เมื,อทา่นออก
เดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ,ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ̀
ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั 9งสิ9น  
 
 
 

หนงัสอืเดนิทาง 
*** กรณุาสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทางใหบ้รษิทัฯ กอ่นออกเดนิทาง 15 วนั เพื&อทางบรษิทัฯ จะไดส้ง่ใหท้างสาย
การบนิเพื&อออกต ั}วเครื&องบนิ ***เอกสารการเดนิทาง  หนงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอือายุการใชง้านมากกวา่ 6 
เดอืนขึ5นไป (นบัจากวนัออกเดนิทาง) และตอ้งเหลอืหนา้วา่งสําหรบัแสตมป์วซีา่มากกวา่ 2 หนา้ขึ5นไป   
หมายเหต ุ

กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั5งหมดกอ่นทําการจอง เพื&อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น
ลกูคา้และบรษิทัฯ และเมื&อทา่นชําระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืวา่ทา่นยอมรบัเงื&อนไขของบรษิทัแลว้ 
 1) ขอสงวนสทิธิ~ในการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที&มผีูเ้ดนิทางตํ&ากวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั
ทา่นไดท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  7 วันกอ่นการเดนิทาง  
2) ขอสงวนสทิธิท̀ี,จะเปลี,ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร ์เมื,อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมส่ามารถแกไ้ขได ้ 

3) ขอสงวนสทิธิไ̀มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายที,เกดิจากสายการบนิ การนัดหยดุงาน  ภยัธรรมชาต ิการกอ่จลาจล การปฏวิัต ิ
อบุตัเิหต ุและอื,น ๆ ที,อยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางผูจั้ด หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิ,มเตมิที,เกดิขึ9นทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ 
การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่ง ๆ   
4) ขอสงวนสทิธิท̀ี,จะปรับราคาตามสถานการณ์ที,มกีารปรับขึ9นจากภาษีเชื9อเพลงิที,ทางสายการบนิอาจจะมกีารเรยีกเกบ็
เพิ,มเตมิ ตลอดจนการเปลี,ยนแปลงเที,ยวบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   

5) หากมกีารถอนตัวหรอืไมไ่ดใ้ชบ้รกิารตามที,จองระบเุอาไวห้รอืกอ่นรายการทอ่งเที,ยวจะสิ9นสดุลง ผูจั้ดถอืวา่ผู ้
ทอ่งเที,ยวสละสทิธิแ̀ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารที,ไดช้าํระไว ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั 9งสิ9น เนื,องจากคา่ใชจ้า่ยที,ทา่นไดจ้า่ย
ใหก้บัผูจั้ด เป็นการชําระแบบยนืยนัการใชบ้รกิารแบบผูจั้ดเป็นตวัแทนนายหนา้ ผูจั้ดไดช้ําระคา่ใชจ้า่ยทั 9งหมดใหแ้กผู่ใ้ห ้
บรกิารในแตล่ะแหง่แบบชําระเต็มมเีงื,อนไข   
6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรอืหน่วยงานที,เกี,ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลี,ยนแปลง การบรกิารจากสาย
การบนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานที,ใหบ้รกิาร ผูจั้ดจะดําเนนิโดยสดุความสามารถที,จะประสานงานใหเ้กดิประโยชน์
สงูสดุแกล่กูคา้ แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนั9น ๆ  

7) การประกนัภยั ที,บรษัิทไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง
ทอ่งเที,ยวเทา่นั9น ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงื,อนไขกรมธรรมของบรษัิทได ้
และทางบรษัิทถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื,อทา่นชาํระเงนิคา่ทัวร ์  (ทา่นสามารถซื9อประกนัสขุภาพ 
ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั,วไป)  
7) มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั 9งสิ9นแทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั9น  

8) ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื,องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที,ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทกุประเทศในรายการทอ่งเที,ยว อนัเนื,องมาจากการกระทําที,สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื,น ๆ  
 
  
 


