วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – นครโฮจิมินห์ – มุยเน่
(-/-/D)
08.30 น.
คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสาร ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ G
เคาน์เตอร์สายการบิน ไทยเวียดเจ็ทแอร์ (VJ)เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอานวยความ
สะดวกแก่ท่าน
11.30 น.
ออกเดินทางสู่ โฮจิมินห์ โดย เทีย่ วบินที่ VJ802 (ไม่มีอาหารบนเครื่อง)
13.00 น.
เดินทางถึง สนามบินเตินเซนเหยิด นครโฮจิมินห์ เมืองใหญ่อนั ดับหนึ่ งของประเทศเวียดนาม
ซึ่งตั้งอยูบ่ ริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ าโขง เป็ นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ
หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วนาท่านเดินทางต่อโดยรถบัสปรับอากาศสู่
เมืองมุยเน่ เมืองชายหาดริมทะเล (ระยะทางประมาณ 200 กม.ใช้เวลาในการเดินทาง
ประมาณ 4 ชม.)
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังจากนั้นนาท่านเข้าสูท่ ี่พกั PEACH RESORT ระดับ 3 ดาว เชิญท่านพักผ่อนหรือท่องราตรี
ตามอัธยาศัย
วันที่สอง

มุยเน่ - ฟานเทียต - Fairly stream – ทะเลทรายแดง – ทะเลทรายขาว – ดาลัด
ชอปปิ้ งถนนคนเดิน
(B/L/D)

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร
หลังจากนั้นนาคณะท่าน ออกเดินทางไปยัง เมืองฟานเทียต
เป็ นเมืองชายทะเลตากอากาศและแหล่งท่องเที่ยว
ที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงทาง
ภาคใต้ของเวียดนามระหว่างการเดิน
ทางผ่านชมธรรมชาติและวิถีชวี ิตความ
เป็ นอยูข่ องชาวเวียดนาม
ถึงฟานเทียตนาท่านสัมผัสอากาศ
บริสุทธิ์ ณ ท่าเรือมุยเน่ ที่อบอวนไปด้วย
บรรยากาศแบบชาวประมงเวียดนามแท้ๆ
ซึ่งกลับเข้าฝัง่ หลังออกหาปลาในยามคา่ คืน
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายแดง

เที่ยง

เย็น

วันที่สาม

เช้า

ที่เกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีชมพูแดงจนเป็ นลานทรายกว้างที่มีชื่อเสียงของเมืองมุยเน่
แล้วนาท่าน ชม “แกรนด์แคนย่อนแห่งเวียดนาม” ลาธาร FAIRY STREAM ที่เกิดจากการกัด
เซาะของน้ าและลมเป็ นลาธารลึกกว่า 20 เมตร เปิ ดให้เห็นชั้นของดินและทรายหลากสี
ซึ่งทั้งหมดล้วนเกิดขึ้ นเองตามธรรมชาติ สมควรแก่เวลา นาท่าน สู่ ทะเลทรายขาว
กองเนิ นภูเขาทรายสีขาวกระจ่างตากว้างใหญ่สุดสายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพียงผืนทราย
และท้องฟ้าเท่านั้น ไม่ไกลกันมีแหล่งน้ าจืด (โอเอซิส) สาหรับให้นักท่องเที่ยวใช้พกั ผ่อน
ถ่ายรูป และชมวิว ที่ท่านจะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็ น เช่ารถจี๊ป หรือ
รถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกับการเล่นแซนด์ดูนลื่นไถลจากจากเนินทรายสูง
กว่า 40 เมตร (ค่าใช้จา่ ยในการกิจกรรมต่างๆ ไม่รวมในค่าบริการทัวร์)
 รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
หลังอาหาร นาท่านเดินทางไปยัง เมือง ดาลัด อยูใ่ นจังหวัดลามดงดาลัดเป็ นอีกหนึ่ งเมือง
ตากอากาศที่มีชื่อเสียงอันและโรแมนติคที่สุดและของเวียดนามเนื่องจากตั้งอยูบ่ นที่สงู จาก
ระดับน้ าทะเลประมาณ 1,500 เมตร ทาให้อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี แม้กระทั้งใน
ฤดูรอ้ น อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 15-25 องศาเซสเซียส แวดล้อมด้วยขุนเขา ไร่ กาแฟ และ
สวนดอกไม้ อาคารบ้านเรือนต่างๆปลูกสร้างรูปแบบสถาปั ตยกรรมฝรัง่ เศส
เนื่ องจากในสมัยอาณานิ คม Alexdra Yersin ได้คน้ พบเมืองดาลัด และเห็นว่าบรรยากาศ
ค่อนข้างดี ทางฝรัง่ เศสจึงได้เข้ามาพัฒนาและสร้างเมืองดาลัด เพื่อให้เป็ นเมืองตากอากาศ
สาหรับชาวฝรัง่ เศส
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร Huong Rung Restaurant ... พร้อมเสริฟไวน์ดาลัด...
จากนัน่ นาท่านเดินทางสูย่ า่ น ช้อปปิ้ งตลาดไนท์บาร์ซ่า ของเมืองดาลัดให้ท่านได้เลือกซื้ อ
สินค้า นานาชนิ ด ตามอัธยาศัย
ที่พกั เข้าที่พกั VIETSOPETRO HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
ดาลัด -น้ าตกดาทันลา -กระเช้าไฟฟ้า - วัดติ๊กลาม – พระราชวังฤดูรอ้ น – LOVE
VALLEY - สวนดอกไม้เมืองหนาว (B/L/D)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้า
เคเบิลคาร์ กระเช้าไฟฟ้าแห่งนี้ เป็ นกระเช้าไฟฟ้าที่
ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนาม และมีความ
ปลอดภัยสูงที่สุดท่านจะได้ ชมวิว ของเมืองดาลัด ที่
มองเห็นได้ ทั้งเมือง ที่ต้งั อยูท่ ่ามกลางหุบเขา

เที่ยง

เย็น
วันที่สี่
เช้ า

อันสวยงาม จากนั้นนาท่าน ชม วัดติ๊กกลาม เป็ นวัดที่สร้างอยูบ่ นเนิ นเขาเหนื อ ทะเลสาบ เต
วียนลาม แวดล้อมไปด้วยใบไม้ดอกไม้ นานาพันธุ์ กับ
ทิวสนที่
ยืนต้นตระหง่านปกคลุมทุกหุบเขา นาท่าน
นั ่งรถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่ าอันร่มรื่น
เขียวชอุม่ ลงสูห่ ุบเขาเบื้ องล่าง เพื่อชมและสัมผัสกับ
ความสวยงามของ น้ าตกดาทันลา (Thac Datanla)
น้ าตกขนาดไม่ใหญ่มากแต่มีชื่อเสียง อีกหนึ่ งในสถานที่
ท่องเที่ยวยอดนิยมของดาลัดที่ไม่ควรพลาด!!
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านชม พระราชวังฤดูรอ้ น พระราชวังตากอากาศ
ของกษัตริยเ์ บ๋าได๋ จักรพรรดิ์องค์สุดท้ายของเวียดนาม ซึ่งสถานที่แห่งนี้ เป็ นพระราชวังสุดท้าย
ที่สร้างขึ้ นในสมัยเรืองอานาจของฝรัง่ เศส ก่อนที่จะเกิดสงครามเวียดนาม แล้วทาให้จกั รพรรดิ์
บ๋าวได้ตอ้ งลี้ ภัยไปอยูฝ่ รัง่ เศส แล้วไม่ได้กลับมาเหยียบผืนแผ่นดินบ้านเกิดอีกเลย ต่อไปจะนา
ท่านเดินทางชม“หุบเขาแห่งรัก”(LoveValley) ที่แวดล้อมไปด้วยต้นไม้และดอกไม้นานาพันธุ์
สัมผัสบรรยากาศสุดแสนโรแมนติคของหุบเขาที่มีความงดงาม และเป็ นที่ยอดนิ ยมของคู่รกั
ที่นิยมมาถ่ายรูปคู่เก็บไว้เป็ นภาพแห่งความทรงจาท่านยังได้เพลิดเพลินกับสวนผักและผลไม้
อีกนานา นาท่านเดินทาง ชม สวนดอกไม้เมืองหนาว ของเมือง ดาลัท สัมผัสดอกไม้
เมืองหนาวที่อวดโฉม รูปทรงและสีสนั แปลกตา ซึ่งเป็ นสายพันธ์ มาจากยุโรปสัมผัสกับ
บรรยากาศที่แสนโรแมนติก จากนั้นนาท่านเดินทางไปสู่ นคร โฮ่จมิ ินห์ (ใช้ระยะเวลา
เดินทางประมาณ 6 ชม.)
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เข้าที่พกั SENVIET หรือเทียบเท่า 3 ดาว
นครโฮจิมินห์ - เจดียห์ วิงเงียม-วัดเทียนหาว - โบสถ์นอร์เทรอดาม - ไปรษณียก์ ลาง –
ตลาดเบนถัน กรุงเทพฯ (B/L/-)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนาท่านเดินทาง
ชม เจดีย์หวิงเงียม เจดีย์ เก่าแก่และคู่บา้ นคู่เมืองของชาวเวียดนาม เดินทางผ่าน
ย่านไชน่ า ทาวน์ ชมชีวติ ความเป็ นอยู่ ของชาวจีนในเวียดนาม ชมวัดเทียนหาว
วัดจีนในเขตไชน่าทาวน์ที่สร้างอุทิศให้กบั แม่พระผูค้ รองชาวเรื อหรื อเทพีเทียนหาว
โดยชาวพุทธกวางตุง้ ในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 ชาวเวียดนามเชื่อ ว่าเทพองค์มีกอ้ น
เมฆเป็ นพาหนะเพื่อช่วยคุม้ ครองผูค้ นให้รอดพ้นจากอันตรายจากมหาสมุทรทั้งปวง

จากนั้นนาท่ าน โบสถ์ นอร์ ทเทรอดาม โบสถ์หลังคาสูงที่สร้างในสมัยที่เวียดนามยังอยูใ่ นอาณานิคม
ของ ฝรั่งเศส โดยสร้างเพื่อให้ เป็ นโบสถ์ประจาเมืองไซ่ง่อนและได้สร้างตามต้นแบบของประเทศ
ฝรั่งเศสนาท่าน ชม ไปรษณีย์กลาง ซึ่งถูกสร้างขึ้นอย่างวิจิตรตระการตา ชมอนุสาวรีย์ ท่าน
ประธานาธิบดีโฮจิมนิ ห์ ตั้งอยูด่ า้ นหน้าศาลากลางก่อสร้างด้วยสถาปัตยากรรมแบบฝรั่งเศส
เที่ยง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น อิสระท่านช้อปปิ้ ง ตลาดเบนถัน ซื้อของฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัย
หลังจากนั้นนาคณะท่านออกเดินทางไปที Tan Son Nhat International Airport เพื่อเดินทางกลับ
กรุ งเทพฯ- ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
17.15 น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินทิ่ VJ805
18.45 น. ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ 

วันเดินทาง

ผูใ้ หญ่

เด็ก

พักเดี่ยว

จานวน

05-08 OCT 60 10,888

10,888

3,500

25+1

12-15 OCT 60 11,888

11,888

3,500

25+1

20-23 OCT 60 11,888
11,888 3,500
25+1
อัตรานี้เป็ นราคาโปรโมชั ่น **** ไม่มีราคาเด็ก****
ราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชั ่นเมื่อจองทัวร์แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก ขอคืนเงินค่าจองทัวร์ ค่าทัวร์
ได้ในทุกกรณี
หมายเหตุ:
1.อัตราค่าบริการเป็ นราคาตัว๋ เครื่องบินช่วงเทศกาลเมื่อจองทัวร์ไม่สามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลงเลื่อนวันเดินทาง
ได้และ/หรือขอคืนเงินค่าทัวร์ค่าจองทัวร์
2.กรุป๊ ออกเดินทางต้องมีจานวนไม่ตา่ กว่า 20 ท่านขึ้ นไป
3.บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนอัตราค่าบริการเนื่องจากค่าภาษี เซอร์ชาร์ทน้ ามันสายการบินปรับขึ้ นและ/
หรือมีผลมาจากอัตราแลกเปลี่ยน
4.กรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยสายการบินภายในประเทศกรุณาแจ้งบริษัทฯก่อนทาการจอง
มิฉะนั้นบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น

อัตรานี้ รวม
• ค่าตัว๋ เครือ่ งบินไป-กลับกรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ - กรุงเทพชั้นประหยัด
• ค่าระวางน้ าหนักเกิน 20 กิโลกรัม
• ค่าภาษี สนามบินกรุงเทพฯและโฮจิมินห์
• ค่าที่พกั โรงแรมพักห้องละ 2-3 ท่าน
• ค่าอาหารครบทุกมื้ อตลอดรายการ
• ค่ารถรับ-ส่งสนามบินและรายการทัวร์ตลอดรายการ
• อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
• ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาทตามเงือนไขของบริษัทประกันภัยที่บริษัทใช้บริการ
อัตรานี้ ไม่รวม
• ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 %, ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ,ค่าระวางน้ าหนักเกิน 20
กิโลกรัม
• ค่าบริการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ
•

ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ คนขับรถ ท่านละ 150 บาท / วัน / คน (รวม 4 วัน = 600 บาท / ลูกค้า 1 ท่าน)
****หัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ****
เอกสารที่ประกอบการเดินทางหนังสือเดินทางเหลืออายุการใช้งานไม่ตา่ กว่า 6 เดือนนับจากวัน
หมดอายุ และเหลือหน้าว่างติดกันอย่างน้อย 2 หน้า / การจองทัวร์ ท่านละ 7,000 บาทที่เหลือชาระ
ก่อนการเดินทางอย่างน้อย20วัน

กรุณาโอนเข้าบัญชีเพื่อจองหรือชาระ
ธนาคาร

ชื่อบัญชี

ประเภทบัญชี

คุณมยุรี อินทร์น้อย ออมทรัพย์

สาขา

บิ๊กซี หทัยราษฏร์

เลขที่บัญชี

402-680-0212

โปรดส่งเอกสารการโอนและหน้าสาเนา Passport ผ่าน Line ID : @idotour หรือ อีเมลล์ : Idotour88@gmail.com

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
เนื่ องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน
ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก
หรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณีใดๆทั้งสิ้ น รวมถึง
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ
ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืนไม่วา่ กรณีใดๆทั้งสิ้ น เนื่ องจากรายการทัวร์แบบ
เหมาเหมาจ่าย
หนังสือเดินทาง
*** กรุณาส่งสาเนาหนังสือเดินทางให้บริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง 20 วัน เพื่อทางบริษัทฯ จะได้ส่งให้ทาง
สายการบินเพื่อออกตั ๋วเครื่องบิน ***เอกสารการเดินทาง หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งาน
มากกว่า 6 เดือนขึ้ นไป (นับจากวันออกเดินทาง) และต้องเหลือหน้าว่างสาหรับแสตมป์ วีซ่ามากกว่า 2
หน้าขึ้ นไป
หมายเหตุ :
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทาการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่าน
ลูกค้าและบริษัท
1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้ นในกรณีที่มีผรู ้ ่วมคณะไม่ถึง 20
ท่าน
2.ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้ นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบินโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่ องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การยกเลิกบิน,การประท้วง, การ
นัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมายซึ่งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของ
บริษัทฯ
5. บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ นหากเกิดสิง่ ของสูญหายอันเนื่ องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก
การโจรกรรมและอุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ท่านควรอ่านเงื่อนไขต่างๆ ให้ครบถ้วนจนเป็ นที่ พอใจก่อนชาระค่าบริการ ทั้งนี้ เพื่อ
เป็ นประโยชน์แก่ตวั ท่านและสมาชิกเอง และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมดกับทางบริษัทฯแล้ว
ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆในบริษัทฯ กาหนด
7. รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้ หนึ่ ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรมได้

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กบั กรุป๊ ที่เข้าพัก โดยมีหอ้ งพักสาหรับผูส้ บู บุหรี่
/ ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผูท้ ี่พกั ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั ความพร้อมให้บริการ
ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
9.กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่า งน้อย 7วันก่อน
การเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ลว่ งหน้าได้
10.มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิในการให้คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของผูจ้ ดั กากับเท่านั้น
11.ผูจ้ ดั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่ องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ใน
กรณีที่ผเู้ ดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่วา่ จะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือ
กรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่ องมาจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมาย การ
หลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
12. การขับรถในเวียดนาม จากัดความเร็ว ไม่เกิน 60-80 กมต่อชัว่ โมง (แล้วแต่พนที
ื้ ่)
13. บริการน้ าดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน
14.ทางบริษัทฯ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้ นที่อยูเ่ หนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่ อาทิการนัด
หยุดงาน จลาจลเหตุวุน่ วายหรือภัยทางการเมือง ภัยธรรมชาติต่างๆ ฯลฯซึ่งอาจจะทาให้ทางสายการบินงดเว้น
การบินตามเวลาที่กาหนด และ/หรือตารางเวลาบินของสายการบินที่ใช้ในเที่ยวบินนั้นๆ ไม่สามารถเดินทาง
ตามเวลาที่กาหนด โดยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นจากทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย
การสูญหาย ความล่าช้าจากอุบตั ิเหตุต่างๆฯลฯรวมถึงการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองจากทางเจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมือง อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือการถูกปฏิเสธในทุก
กรณี โดยทั้งนี้ ทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ทุกท่านสมาชิกเป็ นสาคัญ

“ความสุขของท่านคืองานบริการของเรา”

