อิลิท ฮอลิเดย์ นำท่ำนท่องเทีย่ วโฮจิ มินห์ ดำลัด มุยเน่ เมืองทีน่ ่ำดึงดูดใจแห่งเวียดนำมใต้
ผจญภัยไปกับกำรนัง่ รถจิ๊ ปตะลุยทะเลทรำย สัมผัสรถรำงสไลด์ ชมน้ ำตกดำตันลำ
นังกระเช้
่
ำชมวิวแบบ 360 องศำ ทีว่ ดั ตั๊กลัม ชมพระรำชวังฤดูรอ้ นเบ๋ำได่ ตืน่ ตำตืน่ ใจกับทุ่งดอกไฮเดรนเยีย
คัดสรรภัตตำคำร ทีพ่ กั มำตรฐำนระดับ 5 ดำว และกำรบริกำรทีม่ ีระดับ
อิลิท ฮอลิเดย์ “ดูแล...กันและกัน” ตลอดกำรเดินทำง
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กำหนดกำรเดินทำง ตุลำคม – ธันวำคม 2563
วันแรกของกำรเดินทำง (1) กรุงเทพฯ – โฮจิ มินห์ – ดำลัด – พระรำชวังฤดูรอ้ นเบ๋ำได่ – CRAZY HOUSE –
DALAT NIGHT MARKET
05.30 น.
คณะพร้ อมกัน ที่สนำมบินสุวรรณภู มิ ช้ นั 4 ประตู 2 เคำน์เตอร์ สำยกำรบิน ไทย แอร์เวย์ โดยมี
เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ คอยอานวยความสะดวกแก่ท่าน
07.45 น.
ออกเดินทางสู่ สนำมบินเตินเซิ นเญิ้ ต เทีย่ วบินที่ TG 550 (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30
นาที)
09.15 น.
ถึง สนำมบินเตินเซินเญิ้ ต เมืองโฮจิ มินห์ ประเทศเวียดนำม
10.35 น.
จากนั้ น น าท่ านเดิ น ทางสู่เมื อ งดาลั ด โดยสำยกำรบิ น VIETNAM AIRLINES (ใช้ เวลาเดิ น ทาง
ประมาณ 1 ชั่วโมง)
11.40 น.
นาท่านเดินทางถึง เมืองดำลัด เมืองเล็กๆ ทางตอนใต้ ของเวียดนาม เป็ นเมืองแห่งความโรแมนติก
ถูกโอบล้ อมไปด้ วยธรรมชาติ และได้ รับ การขนานนามว่ า “ปารี ส ตะวันออก” ท่ านจะได้ สัม ผัส กับ
บรรยากาศอันหนาวเย็น ชมธรรมชาติอนั สวยงามและชมสถาปัตยกรรมทั้งสมัยเก่าและใหม่
เทีย่ ง
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริการท่านด้ วยเมนูอาหารท้ องถิ่น
น าท่ านออกเดิ น ทางสู่ พระรำชวังฤดู ร ้อ นเบ๋ำได่ (DinhBao Dai) พระราชวัง ของพระเจ้ า เบ๋ า ได่
จักรพรรดิองค์สุดท้ ายของเวียดนาม ก่อสร้ างเมื่อปี พ.ศ. 2476 ใช้ ระยะเวลาในการก่อสร้ าง 5 ปี ตาม
ศิล ปะแบบฝรั่ งเศส ภายในมี ห้ องทรงงาน และห้ อ งภาพของพระเจ้ าเบ๋ าได่ พระมเหสี พระโอรส
และธิดา จากนั้นนาท่านเดินทางไปยัง CRAZY HOUSE หรือที่เรียกกันว่า บ้ำนเพี้ ยน ด้ วยรูปทรงที่
แปลกประหลาดจึงทาให้ บ้านเพี้ ยน เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของเมืองดาลั ด ถูกออกแบบและ
สร้ างขึ้นโดยลูกสาวของประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเวียดนาม โดยเธอเรียนจบด้ านสถาปั ตยกรรมจาก
ประเทศฝรั่งเศส และได้ รับแรงบัลดาลใจในการสร้ าง CRAZY HOUSE จากภาพยนตร์เรื่อง Alice in
wonderland

จากนั้นอิสระให้ ท่านได้ ช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย ณ ดำลัดไนท์มำร์เก็ต ตลาดกลางคืนที่เต็มไปด้ วยร้ านค้ า
ร้ านอาหารที่รอให้ ท่ านได้ ไปลิ้ ม ลองรสชาติข องอาหารเวียดนาม ได้ อย่ างเต็มอิ่ม ไม่ ว่าจะเป็ นเฝอ
พิซซ่าเวียดนาม โยเกิร์ต และของหวานอืน่ ๆ อีกมากมาย
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คำ่
ทีพ่ กั

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำรภำยในโรงแรมทีพ่ กั บริกำรท่ำนด้วยเมนู อำหำรท้องถิน่
SWISS – BELRESORT หรือเทียบเท่ำ

วันทีส่ องของกำรเดินทำง (2) ขึ้ นกระเช้ำไฟฟ้ ำ – วัดตั๊กลัม - น้ ำตกดำตันลำ - ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย – มุยเน่
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
หลั งจากรับ ประทานอาหารเช้ า ให้ ท่านได้ ชมวิวมุมสูงของดาลั ดจากการนั่งกระเช้ าไฟฟ้ าเพื่ อไปยัง
วัดตั๊กลัม (Truc Lam Temple) หรื อเรี ยกอีกชื่อหนึ่งว่ า วัดเจดีย์มังกร วัดพุทธนิกายมหายาน ที่มี
สถาปัตยกรรมแบบจีน ภายในบริเวณวัดมีสวนดอกไม้ ท่ผี ลิดอกบานสะพรั่ง และมีวิวทิวทัศน์ท่งี ดงาม
มองเห็นทะเลสาบสวรรค์ หรื อ Paradise Lake เป็ นทะเลสาบที่อยู่ กลางขุนเขา ทิวทัศน์ข องต้ นสนที่
ล้ อมรอบทะเลสาบสวยงาม...จากนั้นนาท่านไปยัง น้ ำตกดำตันลำ (Datanla Waterfall) เป็ นนา้ ตก
ขนาดใหญ่ และมีความงดงาม แหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของเมืองดาลัด ให้ ท่านได้ สัมผัสกับความตื่นเต้ น
ไปกับ Roller Coaster รถรางสไลด์ ระยะทางยาวถึง 3 กิโลเมตร

เทีย่ ง

บริ ก ำรอำหำรกลำงวัน ณ HAM RUOU VANG RESTAURANT บริ ก ำรท่ ำนด้วยเมนู อ ำหำร
ท้องถิน่
จากนั้นนาท่านไปยัง ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย (Garden Hydrangeas) ที่ออกดอกบานสะพรั่งตลอดทั้งปี
เป็ นอีกหนึ่งสถานที่ ที่ใครมาดาลัดไม่ควรพลาด ให้ ท่านได้ ชมดอกไฮเดรนเยีย เก็บภาพความสวยงาม
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คำ่
พัก

และความประทับใจ... ได้ เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางต่ อสู่ เมื องมุ ยเน่ (MUI NE) เมื องแห่ ง
ทะเลทราย และเป็ นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงของเวียดนามใต้ (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำรภำยในโรงแรม SEA LINKS HOTEL
SEA LINKS HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันทีส่ ำมของกำรเดินทำง (3) FAIRY STREAM - ทะเลทรำยแดง – ทะเลทรำยขำว – โฮจิ มินห์
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
จากนั้ นนาท่านชม FAIRY STREAM หรื อแกรนด์แคน
ยอนแห่ งเวียดนาม เกิดจากภูเขาหินทรายถูกน้ากัดเซาะ
จนเป็ นลาธารสายเล็กๆที่ไหลลัดเลาะผ่านโตรกหน้ าผาไป
ยังทะเล ดินในบริเวณล าธารที่นา้ ไหลผ่าน มีลั กษณะเนื้อ
ละเอียดเป็ นดินสีแดงอมส้ มซึ่งมีความสวยงามแปลกตา
เทีย่ ง
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ ำนด้วย
เมนู อำหำรท้องถิน่
นาท่านชมความงดงามของ ทะเลทรำยแดง (Red Sand Dune) สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่ ง
หนึ่งของเวียดนาม อยู่ ใกล้ กับบริ เวณชายทะเลจึงท าให้ เม็ด ทรายละเอียดราวกับแป้ ง เนิ นทรายจะ
เปลี่ ยนรูปร่ างไปตามแรงลมที่พั ดผ่านมา จากนั้นนาท่านชม ทะเลทรำยขำว (White Sand Dune)
ทะเลทรายที่ไ ด้ รั บ สมญานามว่ า ซาฮาร่ าแห่ งเวี ย ดนาม เป็ นทะเลทรายที่ ใหญ่ ท่ี สุด ในเวีย ดนาม
ด้ านข้ างถูกขนาบด้ วยทะเลสาบ ให้ ท่านได้ ถ่ายภาพเก็บความประทับใจ

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ นครโฮจิ มินห์ เมืองที่ใหญ่ ท่สี ุดของประเทศเวียดนามและเป็ นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจของประเทศ เดิมเรียกว่า ไซง่อน ในอดีตเคยเป็ นเมืองหลวงของเวียดนาม ที่เป็ นอาณานิคม
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ของฝรั่งเศส ภายหลังจากการรวมประเทศจึงเปลี่ยนชื่อเป็ น โฮจิมินห์ ซึ่งเป็ นชื่อของผู้นาสันนิบาตเพื่อ
เอกราชเวียดนาม (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
สุดพิเศษกับกำรล่องเรือชมวิวทิวทัศน์ของนครโฮจิ มินห์ยำมคำ่ คืน พร้อมบริกำรอำหำรคำ่ บน
เรือ SAIGON PRINCESS CRUISE
EASTIN GRAND HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันทีส่ ขี่ องกำรเดินทำง (4) โบสถ์นอร์ธเธอดำม - ไปรษณียก์ ลำงไซง่อน – ตลำดเบนถัน่ – กรุงเทพฯ
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านชม โบสถ์นอร์ธเธอดำม (Notre Dame Cathedral) โบสถ์คริสต์ท่ไี ด้ ข้ นึ ชื่อว่าเป็ นโบสถ์ท่ี
สวยงามแห่งหนึ่งในเวียดนาม ใช้ ระยะเวลาในการสร้ าง 6 ปี โดยก่อสร้ างตั้งแต่ปี พ.ศ.2420 ก่อสร้ าง
ด้ วยอิฐแดงโดยมีสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส และจุดเด่นของโบสถ์แห่งนี้คือหอคอยคู่ส่เี หลี่ยมสูง 40
เมตร นับได้ ว่าเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองโฮจิมินห์และเป็ นสถานที่ท่มี ีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเมืองอีกด้ วย
จากนั้นนาท่านชม ไปรษณียก์ ลำงไซง่อน (Saigon Central Post Office) อาคารไปรษณีย์เก่าแก่ท่ีมี
อายุกว่าร้ อยปี ก่อสร้ างในสไตล์แบบฝรั่งเศส ภายในมีการประดับตกแต่งด้ วยกระจกสี มีภาพแผนที่
ทางทะเลโบราณ และภาพของ โฮจิ มินห์ อดีตผู้นาของประเทศเวียดนาม ไปรษณีย์กลางไซง่อนแห่งนี้
ยัง คงเปิ ดให้ บ ริ ก ารส่ งไปรษณี ย์ ต ามเดิ ม อีก ทั้งยั ง มี ก ารบริ ก ารโทรศั พ ท์ร ะหว่ างประเทศ และมี
โปสการ์ด แสตมป์ ชุด และของที่ระลึกจาหน่ายให้ แก่นักท่องเที่ยว
เทีย่ ง
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยเมนู อำหำรท้องถิน่

จากนั้น นาท่านช้ อบปิ้ ง ตลำดเบนถัน่ (Ben Thanh Market) สร้ างขึ้ นเมื่ อปี พ.ศ.2457 บนพื้ นที่
ประมาณ 1 ตารางกิโลเมตร มีหอนาฬิกาอยู่ด้านหน้ าเป็ นสัญลักษณ์ ตลาดแห่งนี้ได้ รับความนิยมอย่าง
มากทั้งจากคนพื้ นเมืองและนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพราะมีสินค้ าจาหน่ ายมากมายทั้งเสื้อผ้ า กระเป๋ า
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20.10 น.
21.35 น.

เดินทาง นาฬิกา ของที่ระลึก และอาหารท้ องถิ่น อิส ระให้ ท่านช้ อปปิ้ งตามอัธยาศัย...จนได้ เวลาอัน
สมควรนาท่านเดินทางสู่สนามบิน
นาท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรรณภูมิ ประเทศไทย ด้วยสำยกำรบิน ไทยแอร์เวย์
เทีย่ วบินที่ TG 557
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย ด้ วยความสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

อิลิท ฮอลิเดย์... ดูแล กันและกัน
หมำยเหตุ : โปรแกรมกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำพอำกำศ เวลำ และ
สำยกำรบิน ทั้งนี้ เพือ่ ประโยชน์ของลูกค้ำเป็ นสำคัญ เมนู อำหำร และภัตตำคำร อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงขึ้ นอยู่กบั
ช่วงเวลำเดินทำง
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อัตรำค่ำบริกำร
ประเภทผูเ้ ดินทำง
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่
(ไม่รวมตัว๋ เครื่องบิน และหัวหน้ำทัวร์)
หัวหน้ำทัวร์ เพิม่ ท่ำนละ
ตัว๋ เครื่องบินชั้นทัศนำจร สำยกำรบินไทย แอร์เวย์
เริ่มต้นประมำณท่ำนละ
**รำคำขึ้ นอยู่กบั ช่วงวัน เวลำ ทีเ่ ดินทำง
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่ำนละ

8 ท่ำน

6 ท่ำน

4 ท่ำน

2 ท่ำน

25,900.-

27,900.-

29,900.-

37,900.-

4,000.-

5,000.-

9,000.-

17,000.-

20,000.-

20,000.-

20,000.-

20,000.-

9,000.-

9,000.-

9,000.-

9,000.-

อัตรำค่ำบริกำรนี้ รวม
1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่ำน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
2. ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
3. ค่าใช้ จ่ายมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่คอยอานวยความสะดวกให้ กบั ท่าน
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ
5. ค่ากระเป๋ าเดินทาง และค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ 2,000,000.- บำท
อัตรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร พร้ อมภาษีสนามบินทุกแห่ง
2. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์
เป็ นต้ น
3. ค่าใช้ จ่ายหัวหน้ าทัวร์จากประเทศไทย
4. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
5. ค่าทาหนังสือเดินทาง
6. ค่ำภำษีเชื้ อเพลิงทีท่ ำงสำยกำรบินอำจมีกำรเรียกเก็บเพิม่ เติมอีก
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เงือ่ นไขกำรชำระเงิน : สาหรับการจอง กรุณาชาระมัดจา ท่ำนละ 20,000.- บำท
ชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 14 วัน
 ชาระด้ วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม
บริษทั อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่(ประเทศไทย)จำกัด
 ชาระโดยเงินสด
 สามารถชาระค่ามัดจาผ่านทางเว็บไซด์ได้ www.eliteholidaythailand.com
 ชาระด้ วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบนาฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6619788)
ชื่อบัญชี บจก. อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ธนำคำรกสิกรไทย
สำขำ สุขุทวิท 18 (เอ็กเชน ทำวเวอร์)
เลขที่ 639-1-00263-9 บัญชีกระแสรำยวัน
กำรยกเลิก :
 กรุณาแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 21 วันทาการ มิฉะนั้น ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินมัดจำ
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทาการ ทางบริษัทฯ มีควำมจำเป็ นต้องหัก 50% ของอัตรำ
ค่ำบริกำร
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 10 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินทั้งหมด
หมำยเหตุและเงือ่ นไขในกำรรับบริกำร
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้ วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรม
เป็ นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่ รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงราคาญรบกวน
ผู้อนื่ , หรือพยายามสร้ างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่
2. บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ รั บ ท่ า นผู้ เดิ น ทางที่มี อายุ ครรภ์ เกิน 4 เดือ น ทั้งนี้เพื่ อความปลอดภั ยของท่ านผู้
เดินทางและทารกในครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้ าประเทศอื่นเพื่ อไปทางาน หรือเพื่ อ
การอืน่ ใดอันมิใช่การท่องเที่ยว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านที่ต้องใช้ รถเข็น (กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบ
ก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้ อสรุปร่ วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะบางเส้ นทางอาจไม่ส ะดวกในการ
เดินทางสาหรับท่านที่ต้องใช้ รถเข็น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทาง
ไปด้ วย (กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้ อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะ
เด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอืน่ ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการพิ จารณาให้ หรื อ ไม่ ให้ บ ริ ก ารแก่ท่ า นที่เป็ นพระภิก ษุ ส งฆ์ห รื อ นัก บวชในบาง
รายการทัวร์หรือบางเส้ นทาง ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้ แล้ ว แต่ไม่ชาระเงินมัดจาภายในระยะเวลา
ที่กาหนด ให้ แก่ลูกค้ าท่านต่อไปที่แจ้ งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอืน่
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8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่มี ีผ้ ูเดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ูเดินทาง

ทราบล่วงหน้ าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อนื่ ทดแทนหากท่านต้ องการ
9. ในกรณีท่ที ่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้ จ่าย
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้ อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 10 วัน ขอหักร้ อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ
10. ในกรณีท่ท
ี ่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ ทันภายในกาหนดเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การคิด ค่ าใช้ จ่ายเพิ่ ม เฉพาะค่ าธรรมเนีย มในการยื่น วีซ่าและค่ าเปลี่ ยนชื่อตั๋วเครื่ องบิ นเท่ านั้น เว้ นแต่ ตั๋ว
เครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้ เปลี่ยนชื่อหรือคืนตัว๋
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ ให้ เดินทางเข้ าหรือออกจากประเทศใด ๆ อัน
เนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย
หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้ เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิก
เที่ยวบิน
13. สาหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ )
หรือดาเนินการใด ๆ ที่ก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่าย กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคายืนยันสาหรับการออก
เดินทางของทัวร์น้ันๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือชาระค่ าใช้ จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้ รับการยืนยันดังกล่ าว
แล้ วต่ อมาทัวร์น้ัน ๆ ไม่ สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใช้ จ่ายที่
เกิดขึ้น
14. บริษัทฯ จะส่งกาหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้ แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หาก
ท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่ าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็ นเพราะการเปลี่ยนแปลง
ของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้ เป็ นกรณี
พิเศษ โดยแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 7 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ
ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็ นยุติ เว้ นแต่ ในกรณีท่เี กิดเหตุจาเป็ นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่ าช้ าของสาย
การบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้ วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ บริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่ อคานึงถึงความปลอดภัย
และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ ได้ มากที่สดุ
15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้ รวมค่าเข้ าชมไว้ แล้ ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่ าวปิ ดทา
การ บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้ าชมให้ แก่ท่านตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่น้นั ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยน
รายการเพื่อให้ ท่านสามารถเข้ าชมได้ แต่ในกรณีท่มี ีเหตุล่าช้ าหรือเหตุอนื่ ใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางทาให้
ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน
เงินค่าเข้ าชมให้ แก่ท่าน
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สนิ ของท่าน อัน
เนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง
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17. ของกานัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ ามี ) เช่น กระเป๋ าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็ นส่วนลดเป็ นตัวเงิน

ได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ ของกานัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่กไ็ ด้ ตามอัธยาศัย
18. ตาแหน่งที่น่ังบนเครื่องบินเป็ นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ บริษัทฯ ไม่
สามารถเลื อ กต าแหน่ ง ที่น่ั งได้ เอง ทั้งนี้ บริ ษั ท ฯ จะพยายามจั ด ที่น่ั ง ให้ แก่ ท่ า นและครอบครั ว ตามความ
เหมาะสมให้ ดีท่สี ดุ ภายใต้ ลักษณะตาแหน่งที่น่งั แบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้ มา
19. บริ ษัทฯ ขอต้ อนรั บ และมีความยินดีท่ีได้ ให้ บ ริก ารแก่ท่า นผู้ เดินทางที่เชื่อมั่ นในมาตรฐานของบริษั ทฯ ซึ่ ง
ประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่
ท่านได้ เดินทางไป
20. เมือ่ ท่ำนจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเงือ่ นไขทีบ
่ ริษทั ฯ แจ้งแล้ว
ข้ำงต้น
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