ทัวร์เวียดนาม : รหัส VAN288

เดินทางอย่างมีระดับ ไปกับสายการบินประจาชาติเวียดนาม
ในราคาที่คณ
ุ สัมผัสได้ บินภายใน 1 ขา ไม่เหนื่อยนั ่งรถ
สัมผัสช่วงที่อากาศดีที่สุดของเมืองดาลัด พัก4ดาว 2 คืน
☺ หนาวว สะใจแน่นอนจ้า ☺

วันแรก
สนามบินสุวรรณภูมิ – นครโฮจิมินห์ – ฟานเทียด (มุยเน่)
(D)
08.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารรับรองผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ (L)
สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารแก่ท่าน
11.20 น. ออกเดินทางสู่นครโฮจิมินห์ (นครไซง่อน) ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยเที่ยวบินที่ VN 600
12.50 น. เดินทางถึง สนามบินเตินเซนเหยิด นครโฮจิมินห์ เมืองใหญ่อนั ดับหนึ่ งของประเทศเวียดนาม ซึ่งตั้งอยู่บริเวณดิน
ดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ าโขง เป็ นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ หลังผ่ านการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุ ลกากรแล้วนาท่านเดินทางต่อโดยรถบัสปรับอากาศสู่ เมื องมุ ยเน่ เมืองชายหาดริมทะเล (ระยะทางประมาณ
200 กม.ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชม.)
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้ อที่ 1)
เข้าที่พกั PEACE RESORT หรือเทียบเท่า 3 ดาว *หลังเช็คอินให้ท่านได้พกั ผ่อนกับบรรยากาศรีสอร์ท
ชายหาดติดทะเลแบบส่วนตัวสุดๆๆ กับสระน้ าขนาดใหญ่ เก๋ๆๆ*

วันที่สอง ท่าเรือมุยเน่ – ทะเลทรายแดง – ทะเลทรายขาว - ลาธาร FAIRY STREAM – ดาลัด – (B,L,D)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม(มื้ อที่ 2)หลังรับประทานอาหารเช้า จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่
ทะเลทรายแดง ที่ เกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีชมพู
แดงจนกลายเป็ นลานทรายกว้างที่มีชื่อเสียงของเมืองมุยเน่
แล้ว น าท่ า นชม“แกรนด์แ คนย่อ นแห่ ง เวีย ดนาม”ล าธาร
FAIRY STREAM ที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ าและลมเป็ นลา
ธารลึกกว่า 20 เมตร เปิ ดให้เห็นชั้นของดินและทรายหลาก
สี ซึ่ งทั้งหมดล้วนเกิดขึ้ นเองตามธรรมชาติ จากนั้ นนาท่าน
เดินทางสู่ ทะเลทรายขาว เนิ นภูเขาทรายสีขาวกระจ่างตา
มองไปทางไหนก็ จะเห็นเพียงผื นทรายอันกว้างใหญ่ และ
ท้องฟ้ าเท่านั้น ไม่ไกลกันมีแหล่งน้ าจืด (โอเอซิส) สาหรับ
ให้นักท่องเที่ยวใช้พกั ผ่อนถ่ายรูปและชมวิว ซึ่งจะทาให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ
กิจกรรมหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ นการเช่ารถจี๊ปหรือ รถ ATV ตะลุยเนิ นทราย
หรื อ สนุ ก สนานกับ การเล่ น แซนด์ดูน ลื่ น ไถลจากจากเนิ น ทรายสูง กว่า 40
เมตร (ค่าใช้จ่ายในการกิจกรรมต่างๆและค่าทิปยังไม่ รวมในค่าบริการ
ทัวร์)
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้ อที่ 3)

บ่าย

คา่
จากนั้น

นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองดาลัด ดินแดนเจ้าของสมญานาม“ปารีสแห่งอินโดจีน”ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดลามดง ระดับ
ความสูงกว่า 1,500 เมตรจากระดับน้ าทะเลและมีอากาศค่อนข้างเย็นตลอดทั้งปี โอบล้อมด้วยหุบเขาสูง แวดล้อมไป
ด้วยไร่กาแฟ สวนดอกไม้เมืองหนาวและป่ าสน ตัวอาคารบ้านเรือนล้วนปลูกสร้างในแบบสถาปั ตยกรรมแบบฝรัง่ เศส
เนื่ องจากช่วงนั้นเวียดนามตกเป็ นเป็ นเมืองอาณานิ คมของฝรัง่ เศส เมืองนี้ คือแหล่งพักตากอากาศยอดนิ ยมของชาว
ฝรัง่ เศสและเศรษฐีนัน่ เอง (ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง)
รับประทานอาหารเย็นณภัตตาคาร(มื้ อที่ 4)
นาท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดิน เมืองดาลัด อิสระให้ท่านชอปปิ้ งตามอัธยาศัย
เข้าที่พกั VIETSOPETRO HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สาม บ้านเพี้ ยน – นั ่งกระเช้าไฟฟ้า – พระราชวังฤดูรอ้ น – สวนดอกไม้เมืองหนาว – น้ าตกดาทันลา (นั ่งรถราง) –
โบสถ์รูปไก่ (B,L,D)
เช้า
รั บ ประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม(มื้ อที่ 5)หลั ง
รับประทานอาหาร นาท่ านเข้าชม บ้านเพี้ ยน (Crazy House) บ้านสไตล์
แปลกๆที่ออกแบบโดยฝี มือลูกสาวประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเวียดนาม ซึ่ง
เรียนจบสถาปั ตยกรรมมาจากฝรัง่ เศสโดยได้แรงบันดาลใจจากนิ ยายเรื่องดัง
“Alice in Wonderland” จากนั้นนาท่านสู่สถานีกระเช้าไฟฟ้า “เคเบิลคาร์”
ที่ทนั สมัยที่สุดในประเทศเวียดนามขึ้ นสู่จุดชมวิวให้เวลาท่านได้ชมและถ่ายรูป
วิวเมืองดาลัดในมุมมองที่สุดพิเศษไว้เป็ นที่ระลึก จากนั้น
นาท่านเข้าชม พระราชวังฤดูรอ้ น ที่ประทับของกษัตริย ์
เบ๋ าได๋ จัก รพรรดิ องค์สุดท้ายของประเทศเวีย ดนามใน
ยามที่พระองค์เสด็จแปรพระราชฐานมา ณ เมืองดาลัด
ที่ นี่นับว่าเป็ นพระราชวังหลังสุ ดท้ายที่
สร้างขึ้ นใน
สมัยฝรัง่ เศสเรืองอานาจอีกด้วย!!
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้ อที่ 6)

บ่าย

คา่

จากนั้นนาท่านเข้าชม สวนดอกไม้เมืองหนาวและถ่ายรูปกับหมู่มวลไม้ดอกเมืองหนาวนานาพันธุท์ ี่อวดโฉมรูปทรง
และสีสนั อันสุดตระการตาตลอดทั้งปี ในบรรยากาศที่แสนโรแมนติกของเมืองดาลัด สมควรแก่เวลานาท่านนัง่ รถราง
(Roller Coaster) ผ่านผื นป่ าอันร่มรื่นเขียวชอุ่มลงสู่หุบเขาเบื้ องล่างเพื่อชมและสัมผัสกับ
ความสวยงามของน้ าตกดาทันลา (ThacDatanla)น้ าตกขนาดไม่ใหญ่มากแต่มีชื่อเสียงอีก
หนึ่ งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิ ยมของดาลัดที่ไม่
ควรพลาด!!จากนั้นนาท่านชม โบสถ์รูปไก่ เป็ น
โบสถ์สไตล์ฝรัง่ เศสที่ใหญ่และสวยงามมาก
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร(มื้ อที่ 7)
เข้าที่พกั VIETSOPETRO HOTEL หรือเทียบเท่า
4 ดาว

วันที่สี่
ดาลัด – นครโฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์ทเทอดาม – ศาลาไปรษณียก์ ลาง-สนามบินสุวรรณภูมิ(B,L)
06.00 น. รับประทานอาหาร เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้ อที่ 8) หลังรับประทาน
อาหารนาท่านเข้าสู่สนามบินเมืองดาลัด
08.35 น. ออกเดินทางสู่นครโฮจิมินห์ โดยเที่ยวบินที่ VN 1381
09.20 น. เดินทางถึงสนามบินเตินเซนเหยิดนครโฮจิมินห์หลังผ่านการตรวจทางสนามบิน
เรียบร้อย แล้วนาท่านเดินทางสู่โฮจิมินห์
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวันณภัตตาคาร(มื้ อที่ 9)
บ่าย
จากนั้นนาท่านชม โบสถ์นอร์ทเทรอดาม โบถส์ทรงสูงที่สร้างในสมัยเวียดนามยังอยู่
ในอาณานิ คมฝรัง่ เศสเป็ นโบถส์ประจ าเมือ งไซ่ ง่อ นและใกล้ๆกัน นาท่ า นชม ศาลา
ไปรษณียก์ ลาง เป็ นอาคารทรงยุโรปภายในสวยงามมากจากนั้นชมผ่านอนุ สาวรีย ์
ท่านประธานโฮจิมินห์ซึ่งตั้งอยู่ห น้าศาลาว่าการ ก่อสร้างด้วยสถาปั ตยกรรมแบบ
ฝรัง่ เศสด้วยเช่นกัน อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งที่ ตลาดเบนทัน กับสินค้าราคาถูกจนถึง
เวลานัดหมายนาท่านเดินทางสู่สนามบิน
17.00 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ VN 603
18.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง

ผูใ้ หญ่

เด็ก

พักเดี่ยว

จานวน

11-14 AUG 60

16,999

16,999

3,500

31

12-15 AUG 60

16,999

16,999

3,500

31

25-28 AUG 60

14,999

14,999

3,500

31

21-24 SEP 60

14,999

14,999

3,500

31

12-15 OCT 60

14,999

14,999

3,500

31

19-22 OCT 60

15,999

15,999

3,500

31

20-23 OCT 60

17,999

17,999

3,500

31

02-05 NOV 60

14,999

14,999

3,500

25

10-13 NOV 60

14,999

14,999

3,500

25

23-26 NOV 60

14,999

14,999

3,500

25

30 NOV - 03 DEC 60

14,999

14,999

3,500

25

01-04 DEC 60

15,999

15,999

3,500

31

08-11 DEC 60

16,999

16,999

3,500

31

21-24 DEC 60

15,999

15,999

3,500

25

28 - 31 DEC 60

18,999

18,999

3,500

25

29 DEC - 01 JAN 61

18,999

18,999

3,500

31

30 DEC - 02 JAN 61

18,999

18,999

3,500

31

31 DEC - 03 JAN 61

18,999

18,999

3,500

31

25-28 JAN 61

14,999

14,999

3,500

25

วันเดินทาง

ผูใ้ หญ่

เด็ก

พักเดี่ยว

จานวน

09-12 FEB 61

14,999

14,999

3,500

25

23-26 FEB 61

14,999

14,999

3,500

25

03-06 MAR 61

15,999

15,999

3,500

31

15-18 MAR 61

15,999

15,999

3,500

31

29 MAR - 01 APR 61

15,999

15,999

3,500

31

อัตรานี้เป็ นราคาโปรโมชั ่น **** ไม่มีราคาเด็ก****
ราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชั ่นเมื่อจองทัวร์แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก ขอคืนเงินค่าจองทัวร์ ค่าทัวร์ได้ในทุกกรณี
หมายเหตุ:
1.อัตราค่าบริการเป็ นราคาตัว๋ เครื่องบินช่วงเทศกาลเมื่อจองทัวร์ไม่สามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลงเลื่อนวันเดินทางได้และ/หรือขอคืน
เงินค่าทัวร์ค่าจองทัวร์
2.กรุป๊ ออกเดินทางต้องมีจานวนไม่ตา่ กว่า 20 ท่านขึ้ นไป
3.บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนอัตราค่าบริการเนื่ องจากค่าภาษี เซอร์ชาร์ทน้ ามันสายการบินปรับขึ้ นและ/หรือมีผลมาจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
4.กรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยสายการบินภายในประเทศกรุณาแจ้งบริษัทฯก่อนทาการจองมิฉะนั้นบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น
อัตรานี้ รวม
• ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับกรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ // ดาลัด - 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 งถิ่น คนขับรถ ท่านละ 150 บาท / วัน / คน (รวม 4 วัน = 600 บาท / ลูกค้า 1 ท่าน)
****หัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ****
เอกสารที่ประกอบการเดินทางหนังสือเดินทางเหลืออายุการใช้งานไม่ตา่ กว่า 6 เดือนนับจากวันหมดอายุ และเหลือหน้าว่าง
ติดกันอย่างน้อย 2 หน้า / การจองทัวร์ ท่านละ 5,000 บาทที่เหลือชาระก่อนการเดินทางอย่างน้อย20วัน

เมื่อท่านได้ทารายการจองทัวร์ กับ เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนัน้ เจ้าหน้าทีจ่ ะติดต่อกลับ
เพือ่ แจ้งนัดวัน ชาระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้
ธนาคาร

สาขา
ชือ่ บัญชี
สาขาย่อย เดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ
เดอะมอลล์ บางกะปิ
นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ
เดอะมอลล์ บางกะปิ
บริษทั เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากัด

ประเภท หมายเลขบัญชี
ออมทรัพย์ 732-2-31864-9
ออมทรัพย์ 160-251742-5
ออมทรัพย์ 281-2-22986-8

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
เนื่ องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี
และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณีใดๆทั้งสิ้ น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วถ้าท่านงดการใช้
บริการรายการใดรายการหนึ่ งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืนไม่วา่ กรณี
ใดๆทั้งสิ้ น เนื่ องจากรายการทัวร์แบบเหมาเหมาจ่าย
หนังสือเดินทาง
*** กรุณาส่งสาเนาหนังสือเดินทางให้บริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง 20 วัน เพื่อทางบริษัทฯ จะได้ส่งให้ทางสายการบินเพื่อ
ออกตั ๋วเครื่องบิน ***เอกสารการเดินทาง หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้ นไป (นับจากวันออก
เดินทาง) และต้องเหลือหน้าว่างสาหรับแสตมป์ วีซ่ามากกว่า 2 หน้าขึ้ นไป
หมายเหตุ :
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทาการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษทั
1.บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้ นในกรณีที่มีผรู ้ ่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
2.ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้ นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบินโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่ องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การยกเลิกบิน,การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมายซึ่งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ นหากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่ องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรมและ
อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ท่านควรอ่านเงื่อนไขต่างๆ ให้ครบถ้วนจนเป็ นที่พอใจก่อนชาระค่าบริการ ทั้งนี้ เพื่อเป็ นประโยชน์แก่ตวั
ท่านและสมาชิกเอง และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมดกับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆในบริษัทฯ กาหนด
7. รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรมได้

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กบั กรุป๊ ที่เข้าพักโดยมีหอ้ งพักสาหรับผูส้ บู บุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผูท้ ี่พกั ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั ความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้
9.กรณีผูเ้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น
บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
10.มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิในการให้คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อานาจของผูจ้ ดั กากับเท่านั้น
11.ผูจ้ ดั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่ องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผูเ้ ดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่วา่ จะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเนื่ องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
12. การขับรถในเวียดนาม จากัดความเร็ว ไม่เกิน 60-80 กมต่อชัว่ โมง (แล้วแต่พื้นที่)
13. บริการน้ าดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน
14.ทางบริษัทฯ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้ นที่อยูเ่ หนื อการควบคุมของเจ้าหน้าที่ อาทิการนัดหยุดงาน จลาจล
เหตุวุน่ วายหรือภัยทางการเมือง ภัยธรรมชาติต่างๆ ฯลฯซึ่งอาจจะทาให้ทางสายการบินงดเว้นการบินตามเวลาที่กาหนด และ/หรือ
ตารางเวลาบินของสายการบินที่ใช้ในเที่ยวบินนั้นๆ ไม่สามารถเดินทางตามเวลาที่กาหนด โดยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นจากทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้าจากอุบตั ิเหตุต่างๆฯลฯรวมถึงการตอบปฏิเสธการ
เข้าและออกเมืองจากทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการ
ถูกปฏิเสธในทุกกรณี โดยทั้งนี้ ทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ทุกท่านสมาชิกเป็ นสาคัญ

“ความสุขของท่านคืองานบริการของเรา”

