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ก ำหนดกำรเดินทำง : ธันวำคม 62 – มนีำคม 63 

(พักโรงแรมระดับ 4 ดำวย่ำนช้อปปิ้ง สุดฟิน!!!) 

ไฮไลท์ !!! ให้ท่ำนได้สนุกกับ สวนสนุกวินเพิร์ลแลนด์ เต็มอิ่มทั้งวัน 

เดินทำงโดยสำยกำรบิน ไทยแอร์เอเชีย บินตรง เมืองญาจาง 
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สำยกำรบินไทยแอร์เอเชีย AIR ASIA (FD)  <ขึ้นเครื่องดอนเมือง> 

ขำไป FD646 กรุงเทพ (BKK)  -   ญำจำง (CXR) 07.55 - 09.55 

ขำกลับ FD647 ญำจำง (CXR)   -    กรุงเทพ (BKK) 10.25 – 12.30 

 

โปรแกรมกำรเดินทำง 

วันแรก     กรุงเทพฯ – ญำจำง – โบสถ์หินญำจำง – ร้ำนกำแฟ จังเกิ้ล คอฟฟ่ี – ตลำดญำจำง 
 

05.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนำมบินดอนเมือง อำคำร 1 ช้ัน 3 ประตู 1 เคำร์เตอร์ สำยกำรบิน แอร์เอเชีย 

(FD) เจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านสัมภาระและต๋ัวเคร่ืองบิน 
 

07.55 น.  ออก เดิ น ท าง สู่  เมื อ งญ าจาง  โด ย เ ท่ี ย วบิ น ท่ี  FD 646 ส ายก ารบิ น  แ อ ร์ เอ เชี ย  (FD)   

*** ราคาทัวร์นี้ยังไม่รวมอาหารร้อนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน**  

 

 

 

 

 

 

 

09.55 น. เดินทางถึง สนำมบินกำมรัญ ประเทศเวียดนาม หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นท่ีเรียบร้อย

แล้ว น าท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองญำจำง เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคัญของเวียดนาม ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมี

ชายหาดอันเป็นท่ีได้รับความนิยมของประเทศเวียดนาม ด้วยเป็นท่ีต้ังของชายหาดท่ีมีสีทองทอดยาว 

ราว 6 กิโลเมตร ไปพร้อมกันกับวิวทิวทัศน์ของทิวเขาและอยู่ไม่ไกลจากหมู่เกาะอ่ืนๆ โดยเป็นท่ียอมรับ

กันเป็นอย่างมากว่า “ชำยหำดนี้สวยที่สุดในโลก”  มีแสงอาทิตย์ค่อนข้างแรงจึงเหมาะกับนักท่องเท่ียว

ท่ีชื่นชอบการนอนอาบแดดให้ผิวเป็นสีแทนกัน และการด าน้ าท่ีมีชื่อเสียงเป็นเป้าหมายของนักด าน้ าจาก

ท่ัวทุกมุมโลกท่ีเลือกมาเยือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง รับประทำนอำหำรเท่ียง ณ ภัตตำคำร (1)  
 



  

 

 

ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์   http://www.ไปเที่ยวด้วยกัน.com                          หน้า 3 จาก 9 
รายการท่องเท่ียวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมท่ีได้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

น าท่านเดินทางสู่ โบสถ์หินญำจำง (Stone Church Nha Trang) โบสถ์คาทอลิคสุดคลาสสิคของเมือง 

ถูกสร้างต้ังแต่ปี 1886 โดยได้รับอิทธิพลมากจาก

ชาวฝร่ังเศสท่ีเข้ามาเผยแพร่ศาสนาในสมัยน้ัน                 

พื้นท่ีภายในโบสถ์จะมี 760 ตร.กม. สามารถบรรจุ

คนได้ถึง 600 คน ตัวโบสถ์ถูกสร้างด้วยบล็อก

ซีเมนต์ และใช้หินในการปูพื้น ภายในโบสถ์ยังถูก

ตกแต่งด้วยกระจกสีท่ีมีสีสันสวยงาม อิสระให้ท่าน

ชมความงดงามและถ่ายรูปภายในโบสถ์แห่ง น้ี

จาก น้ัน น าท่านเท่ียวชม “JUNGLE COFFEE” 

เป็นคาเฟ่บรรยากาศดี ตกแต่งด้วยต้นไม้ดอกไม้ 

บรรยากาศดี ท่ีส าคัญให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการ

ถ่ายรูปกับมุมน่ารักๆหรือ สามารถส่ังเคร่ืองด่ืมและ

ของหวาน มารับประทานได้ ซ่ึงเมนูแต่ละชนิด

ตกแต่งน่ารัก น่ากิน เหมาะกับการมาน่ังชิลล์มากๆ 

(ค่ำอำหำร ของหวำนและเคร่ืองด่ืมไม่รวมใน

รำยก ำรทั ว ร์ )   จ าก น้ั นน าท่ าน ไป ช้ อปปิ้ ง ท่ี 

ตลำดดัม ตลาดนัดแห่งใหญ่ในญาจาง สร้างข้ึนในปี 

ค.ศ.1972 เป็นตลาดท่ีมีสินค้าให้ช้อปปิ้งมากมาย ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของเมืองแห่งน้ีด้วยตัวตึกรูปทรง

ดอกบัวมีสินค้ามากกว่า 3,000 รายการ มีท้ังอาหารทะเลสด หรือ แห้ง ให้เลือกซ้ือหลากหลายชนิด!! 
 

                       

เย็น รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร (2) 
 

เข้ำสู่ที่พัก SEN VIET PREMIUM HOTEL ระดับ 4 ดำว หรือระดับเทียบเท่ำ  

หมำยเหตุ : โรงแรมนี้มีสระว่ำยน้ ำไว้บริกำร ท่ำนที่ต้องกำรใช้บริกำร สำมำรถเตรียมชุดว่ำยน้ ำของท่ำนมำด้วย  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์   http://www.ไปเที่ยวด้วยกัน.com                          หน้า 4 จาก 9 
รายการท่องเท่ียวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมท่ีได้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

วันท่ีสอง ให้ท่ำนได้สนุกกับเครื่องเล่นนำนำชนิด ณ สวนสนุกวินเพิร์ลแลนด์เต็มวัน!!!   

               สนุกกับโซนสวนน้ ำ • โซนอควำเรียม• โซนเครื่องเล่น • โซนซำฟำร ี (พร้อมชมโชว ์)  
 

 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม (3) 

น าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกวินเพิ ร์ลแลนด์ เป็นสวนสนุกท่ีครบวงจรท่ีใหญ่ท่ีสุดในเวียดนามใต้                    

สวนสนุกท่ีทันสมัยใกล้เคียงกับดิสนีย์แลนด์ ต่ืนเต้นด้วยการน่ังเคเบิ้ลคาร์ข้ามทะเลท่ียาวท่ีสุด                       

ในโลก (ประมาณ 3 กิโลเมตร) ในสวนสนุกแบ่งออกเป็นโซนหลักๆ ดังน้ี โซนสวนน้ า  โซนอควาเรียม

โซนเคร่ืองเล่น  โซนซาฟารี (พร้อมชมโชว์พิเศษ ) ให้ท่านได้สนุกเต็มอ่ิมท้ังวัน ณ สวนสนุกแห่งน้ี 
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หมายเหตุ:   กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ าไปด้วยส าหรับท่านท่ีต้องการเล่นน้ าท่ีโซนสวนน้ า..ขอบอกห้ามพลาดจริงๆๆๆ กับ

โซนสวนน้ าขนาดใหญ่... 

 

เท่ียง รับประทำนอำหำรเท่ียง แบบบุฟเฟต์ (4)  
 

เย็น รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร (5) 
 

เข้ำสู่ที่พัก SEN VIET PREMIUM HOTEL ระดับ 4 ดำว หรือระดับเทียบเท่ำ  

หมำยเหตุ : โรงแรมนี้มีสระว่ำยน้ ำไว้บริกำร ท่ำนที่ต้องกำรใช้บริกำร สำมำรถเตรียมชุดว่ำยน้ ำของท่ำนมำด้วย  
 

 

 

วันท่ีสำม ชมน้ ำตกบำโฮ - วัดลองเซิน  - ปรำสำทโพนคร - ชมร้ำนกำแฟสุดฮิป “Rain Forest Café ”  

               พิเศษ!! พำท่ำนสัมผัสบรรยำกำศชิลๆ ชำยหำด ญำจำง                                                                   
 

 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม (6) 
 

น าท่านเดินทางสู่ น้ ำตกบำโฮ “BA HO WATERFALL” เป็นหน่ึงในสถานท่ี ท่ีห้ามพลาด! เม่ือมาถึง

เมืองญาจางแห่งน้ี ท่ีน่ีประกอบไปด้วยน้ าตก

ทางธรรมชาติท้ัง 3 ท่ีจะไปบรรจบกันกลายเป็น

ทะเลสาบท่ีมีน้ าใสก๊ิง ท่ีถูกล้อมรอบไปด้วยป่า

ฝนหนาแน่น น้ าตกแห่งน้ีต้ังอยู่ทางทิศเหนือ

ของญาจางประมาณ 20 กิโลเมตร เป็นสถานท่ี

ท่องเท่ียวยอดนิยมส าหรับสายแอดเวนเจอร์ท่ี

ชอบปีนเขา ว่ายน้ าและตกปลามากๆ ให้คณะ

ได้พักผ่อน ชมวิวน้ าตกและเก็บภาพไว้เป็นท่ี

ระลึกตามอัธยาศัย  จากน้ันน าท่านไปสักการะ

ขอพร วัดลองเซิน  สร้างมาต้ังแต่ ค.ศ. 1886 

วัดแห่ งน้ี ต้ังอยู่ เนินเขามังกรท่ีเป็นวัดพุทธ

มหายานเก่าแก่เมืองญาจาง ท่ีน่ีมีพระพุทธรูป

องค์ใหญ่ สูงประมาณ 14 เมตร ประทับบน

ยอดเขา พร้อมกับรูปปั้น 7 อรหันต์ มังกรคู่ยาว

กว่า 7 เมตร สวยงามอลังการ ระหว่างทางเดิน

ข้ึนไปสักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่น้ัน ท่านก็

จะพบกับ “พระนอนที่แกะสลักจำกหินอ่อน” และด้านบนสามารถชมวิวอันสวยงามของเมืองญาจาง

โดยรอบได้ 
 

เท่ียง รับประทำนอำหำรเท่ียง ณ ภัตตำคำร (7)  
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น าท่านสู่ วัดโพนำกำ เยี่ยมชม ปรำสำทโพนคร ซ่ึงต้ังอยู่บนเนินเขาบริเวณปากแม่น้ าไค (Cai River) 

เป็นโบราณสถานแห่งอาณาจักรจาม ท่ีถือว่าเก่าแก่ท่ีสุดของเวียดนามตอนกลาง เพราะสร้างในช่วง ค.ศ.

781 ด้านในประกอบด้วย อาคารหลัก 7 หลัง เป็นท่ีประดิษฐานเทวรูปขององค์เทวะตามความเชื่อของ

ศาสนาฮินดู โดยหน่ึงในน้ัน คือ เทวรูปเทพสตรีภัควตี ภาคหน่ึงของพระอุมาเทวี ซ่ึงเป็นเทพีประจ า

อาณาจักรจามปาภาคใต้ นอกจากเทวรูปแล้ว ภายในปราสาทโพนคร ยังมีรูปหินสลักเป็นศิวลึงค์และ

โยนี สัญลักษณ์การก าเนิดอันยิ่งใหญ่ของชาวฮินดู อันมีความหมายถึงการสรรค์สร้างสรรพส่ิงต่างๆ

ข้ึนมาบนโลกด้วย 

 

   

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน น าท่านแวะพักผ่อนถ่ายรูป ท่ี “ร้ำน RAIN FOREST CAFÉ ” คือคาเฟ่ท่ีรักษ์โลกท่ีใช้วัสดุ

ธรรมชาติตกแต่งร้าน ท่ีน่ีจึงเป็นคาเฟ่ท่ีมาพร้อมกับคอนเซปต์ หลีกหนีจากความวุ่นแล้วมาผ่อนคลาย

ในป่า ซ่ึงก็เหมือนยกป่าฝนมาต้ังไว้กลางเมืองจริงๆ ท้ังต้นไม้ บ้านต้นไม้ หรือของตกแต่งทุกส่ิง คือ

ความกรีนๆท่ีหากลางเมืองไม่ค่อยจะได้ อิสระให้ท่านถ่ายรูปและ ด่ืม ชา กาแฟ และของหวาน ตาม

อัธยาศัย (ค่ำอำหำร ของหวำนและเคร่ืองด่ืมไม่รวมในรำยกำรทัวร์)  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  จากน้ันน าท่านเดินเล่น บนชำยหำด ญำจำง (Nha Trang Beach) หรือน่ังกินลมชมวิวท่ีชายหาด                

ญาจาง ท่ีทอดยาวกว่า 6 กิโลเมตร พร้อมกับทะเลสวยน้ าใส เหมาะจะมานอนอาบแดด เล่นน้ าทะเล 

พักผ่อน อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือถ่ายรูปวิวสวยๆ 

                

 

 

 

 

 



  

 

 

ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์   http://www.ไปเที่ยวด้วยกัน.com                          หน้า 7 จาก 9 
รายการท่องเท่ียวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมท่ีได้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

 

 

เย็น  รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร (8) 
 

หลังอาหารเย็นน าท่านเดินทางสู่ “NIGHT MARKET NHA TRANG”  อิสระให้ เลือกซ้ือของฝากและ

ของท่ีระลึกตามอัธยาศัย...  
 

เข้ำสู่ที่พัก SEN VIET PREMIUM HOTEL ระดับ 4 ดำว หรือระดับเทียบเท่ำ  

หมำยเหตุ : โรงแรมนี้มีสระว่ำยน้ ำไว้บริกำร ท่ำนที่ต้องกำรใช้บริกำร สำมำรถเตรียมชุดว่ำยน้ ำของท่ำนมำด้วย 
 

 

 

วันท่ีสี่ ญำจำง - สนำมบิน - กรุงเทพฯ 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม (9) 
 

หลังจากอาหารเช้า น าท่านเดินทางสู่ สนำมบินกำมรัญ เพื่อท าการเช็คอินต๋ัวเคร่ืองบินและสัมภาระ 
 

10.25 น.  ออก เดิ น ท างสู่  ป ระเท ศ ไท ย  โดย เที่ ย วบิ น ที่  FD 647 ส ายก ารบิ น  ไท ย แ อ ร์ เอ เชี ย  (FD)   

*** ราคาทัวร์นี้ยังไม่รวมอาหารร้อนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน**  
 

12.30 น. คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ 

 

 ขอขอบพระคุณทุกท่ำนคะ่  
 

รำคำค่ำบริกำรทัวร์ 

ธันวำคม – มกรำคม 63 
ผู้ใหญ ่

ห้องละ 2-3 ท่ำน 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 

เด็กมีเตียง 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 

เด็กไม่มีเตียง 

พักเด่ียว

เพิ่ม 

วันที่ 06 – 09 ธันวำคม 2562  14,900 14,900 14,900 3,500 

วันที่ 13 – 16 ธันวำคม 2562 13,900 13,900 13,900 3,500 

วันที่ 20 – 23 ธันวำคม 2562 14,900 14,900 14,900 3,500 

วันที่ 27 – 30 ธันวำคม 2562 15,900 15,900 15,900 3,500 

วันที่ 03 – 06 มกรำคม 2563 13,900 13,900 13,900 3,500 
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วันที 31 ม.ค. – 03 ก.พ. 2563 15,900 15,900 15,900 3,500 

วันที่ 21 – 24 กุมภำพันธ์ 2563 12,900 12,900 12,900 3,500 

วันที่ 13 – 16 มีนำคม 2563 11,900 11,900 11,900 3,500 

 

 

** รำคำเด็กอำยุไม่เกิน 2 ขวบ ณ วนัเดินทำง (INFANT) รำคำ  3,500 บำท ** 

*** รำคำจอยแลนด์ไม่ใช้ต๋ัวเครื่องบิน รำคำ 8,900 บำท *** 

 

อัตรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

 ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ตามเท่ียวบินท่ีระบุในรายการท่องเท่ียว 

 น้ าด่ืม วันละ 2 ขวด 

 ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ ามัน 

 ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามท่ีระบุในรายการท่องเท่ียวหรือระดับเดียวกัน 

 ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุในรายการท่องเท่ียว 

 ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ / หวัหน้าทัวร์ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกันอุบัติเหตุประเภท มัคคุเทศก์ 2 (แผน 1) คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงนิ 1,000,000 
 

 

อัตรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมในการท าหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ 

 ค่าระวางกระเป๋าน้ าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่า  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการท่องเท่ียว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์

และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายของแต่ละประเทศ 

 ทิปไกด์และคนขับรถ 1,000 บำท ต่อลูกค้ำ 1 ท่ำน (ตลอดทั้งทริป ) 

*** ส ำหรับหวัหน้ำทัวร์แล้วแต่จะพอใจในกำรบรกิำร *** 
 

 

เงื่อนไขกำรช ำระเงิน 

 ช ำระค่ำมัดจ ำ ท่ำนละ 5,000 บำท หลังจำกท ำกำรจองภำยใน 2 วัน 

 ช าระเงินค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือภายใน 20 วัน ก่อนออกเดินทาง 
 

 

เงื่อนไขกำรยกเลิก 
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 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจ าเต็มจ านวน 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ท้ังหมด 

 กรณีกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการัน

ตีมัดจ าท่ีน่ังกับทางสายการบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมท่ีพักต่างๆ ทาง

บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจ า หรือ ค่าทัวร์ท้ังหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม 

 เม่ือออกต๋ัวแล้ว หำกท่ำนมีเหตุบำงประกำรท ำให้เดินทำงไม่ได้ ไม่สำมำรถขอคืนค่ำต๋ัวได้ เน่ืองจาก

เป็นนโยบายของสายการบิน 
 

หมำยเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคาในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ถึง 25 คนข้ึนไป 

 ในกรณีท่ีสายการบินประการปรับข้ึนภาษีน้ ามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ ามัน

เพิ่มตามความเป็นจริง 

 ต๋ัวเคร่ืองบินท่ีออกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเล่ือนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได้ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลง หรือสลับรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดเหตุ

สุดวิสัย หรือเหตุการณ์ท่ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและ

ผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นหลัก 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การ

ยกเลิกเท่ียวบิน การเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัย

ธรรมชาติ หรือทรัพย์สินสูญหายอันเน่ืองมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และ

อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวท่านเอง 

 กรณีท่ีสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆ ท่ีไม่สามารถเข้าชมได้เน่ืองจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ท่ีอยู่

เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังส้ิน 

 กรณีท่ีท่านสละสิทธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานท่ีใดๆ ก็ตามท่ีระบุในรายการท่องเท่ียว 

หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิให้เดินทางเข้า-ออกตาม

ประเทศท่ีระบุไว้  เน่ืองจากการครอบครองส่ิงผิดกฎหมาย ส่ิงของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 

หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

 กรณีท่ีท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูก

ปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ 

ท้ังส้ิน 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง

ต่างๆ ท้ังหมด 

 

 


