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CODE:VNQH21เวยีดนามใต ้โฮจมินิห ์มยุเน4่D3N BYQH 

เวยีดนามใต ้โฮจมินิห ์มยุเน ่4วนั3คนื  
พเิศษ!!ของทีร่ะลกึเสือ้เวยีดนาม พรอ้มลอ่งเรอืทานอาหารแมนํ่า้ไซงอ่น 
OPTION เสรมิสมัผสัการน ัง่รถจิฟ๊ตะลยุทะเลทรายขาวมยุเน ่

ชม “แกรนดแ์คนยอ่นแหง่เวยีดนาม” ลําธาร FAIRY STREAMพเิศษ!! เฝอไกเ่วยีดนาม 
เดนิทางโดยสายการบนิ BAMBOO AIRWAYS 

AIRBUS A321 Neo บรกิาร FULL SERVICE เสริฟ์อาหารบนเครือ่ง 
น้ําหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 kg./ CARRY ON 7 kg. 

รวมประกนั COVID-19 ครอบคลมุวงเงนิ 10,000 USD 
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วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก  พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

5-8 พฤษภาคม 65 9,999  
 
 
 

ไมม่รีาคาเด็ก 
 

INFANT ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี 
2,500 บาท 

 
 

 
 
 
 
 

2,800 บาท 
 

25  

12-15 พฤษภาคม 65 10,999 25  

19-22 พฤษภาคม 65 11,999 25  

2-5 มถินุายน 65 11,999 25  

16-19 มถินุายน 65 11,999 25  

30มถินุายน-3กรกฎาคม 65 11,999 25  

14-17 กรกฎาคม 65 12,999 25  

28-31 กรกฎาคม 65 12,999 25  

 
 FLIGHT:  
DEPARTURE:QH325 BKK – SGN    16:35 – 18:00   
RETURN       :QH326SGN – BKK  14:05 – 15:35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:30 น. พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมอิาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออกช ัน้ 4 สายการบนิ

BAMBOO AIRWAYS โดยมเีจา้หนา้ที่บรษัิทฯคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร ตดิแท็ก
กระเป๋ากอ่นขึน้เครือ่ง 

16:35 น. นําท่านเดนิทางออกสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิตนิเซนิเญิต้เมอืงโฮจมินิหป์ระเทศเวยีดนามโดย สาย
การบนิ BAMBOO AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QH325 

20:20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิตนิเซนิเญิต้เมอืงโฮจมินิหป์ระเทศเวยีดนามนําท่านผา่นพธิตีรวจ
คนเขา้เมอืงและศุลกากร  )เวลาทอ้งถิน่ทีเ่วยีดนาม เท่ากับประเทศไทย ( นําท่านเดนิทางสู่ นครโฮจมินิห์
(Ho Chi Minh City)หรอืทีค่นทอ้งถิน่เรยีกกันวา่ "ไซง่อน" (Saigon) ตัง้อยู่ทางตอนใตเ้ป็นเมอืงทีม่ขีนาด
ใหญ่ทีสุ่ดของประเทศเวยีดนามมปีระวัตศิาสตรท์ีย่าวนานครัง้หนึ่งเคยเป็นอาณานคิมของประเทศฝร่ังเศสมี
การขยายวัฒนธรรมเขา้มาสูโ่ฮจมินิหใ์นชว่งนัน้ตกึและอาคารสําคัญตา่งๆถกูสรา้งขึน้ในสไตลโ์คโลเนียลทําให ้
เมอืงทัง้เมอืงมบีรรยากาศคลา้ยกบัยโุรป 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่(มือ้ที1่) 
ทีพ่กั : Oscar Saogon , Vien Dong Saigon 3 * หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 
ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง 
 
 

 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที2่)  
 นําท่านเดนิทางสู่อําเภอกู่จีอยู่ห่างจากโฮจมินิห์ประมาณ 40 กโิลเมตรนําท่านชมอุโมงคก์ู่จอีุโมงค์ของ

ชาวเวยีดกงทีข่ดุขึน้ขนาดพอดกีับตัวในสมยัทีทํ่าสงครามกบัทหารเวยีดนามใตแ้ละกองทัพอเมรกิันรวมถงึกอง
ทหารพันธมิตรจากนานาประเทศที่ชาวเวียดนามจะตอ้งใชช้ีวติอยู่ภายใตอุ้โมงค์นี้ซ ึง่ในอดีตเคยมีชาว
เวยีดนามอาศัยอยูภ่ายใตอ้โุมงคน์ีถ้งึ 80,000 คนในระหวา่งการเกดิสงครามและยังเคยใชเ้ป็นทีบั่ญชาการทาง

วนัทีห่นึง่         ทา่อากาศยานสวุรรณภมู-ิทา่อากาศยานนานาชาตเิตนิเซนิเญิต้-เมอืงโฮจมินิห์ อาหารเย็น 

วนัทีส่อง         เมอืงโฮจมินิห ์- อโุมงตก์ูจ่ ี- เมอืงมยุเน่ อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 
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ทหารและเป็นหลมุหลบภัยซึง่มคีวามยาวกวา่ 200 กโิลเมตรและอโุมงคน์ี้ยังสามารถทะลอุอกแมน้ํ่าไซง่่อนได ้
ดว้ย 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั(บฟุเฟต)์ (มือ้ที3่) 
 นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมยุเนใ่นจังหวัดฟานเทยีตเป็นเมอืงชายทะเลตากอากาศและแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่คีวาม

สวยงามและมชีือ่เสยีงทางภาคใตข้องเวยีดนามระหวา่งการเดนิทางผา่นชมธรรมชาตแิละวถิชีวีติความเป็นอยู่
ของชาวเวยีดนาม(ระยะทางประมาณ 200 กม.ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4 ชม.) 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่(มือ้ที4่) 
ทีพ่กั : Little Paris Muine 3*+, Ocean Place Muine Resortหรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

)ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7วันกอ่นวันเดนิทาง 
 
 
 

 
 
 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที5่) 

นําท่านเดนิทางสู่หมู่บา้นชาวประมง (Fishing Village)จุด
จอดพักเรอืของชาวประมงซึง่เราจะไดเ้ห็นเรอืประมงเต็มไปหมด
ไฮไลทค์อืเรอืกระดง้รปูทรงกลมซึง่เป็นเรอืพืน้บา้นของเวยีดนาม 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที6่) 
บา่ย  นําท่านสัมผัสอากาศบรสิุทธิณ์ท่าเรอืมุยเน่ที่อบอวนไปดว้ย

บรรยากาศแบบชาวประมงเวยีดนามแท ้ๆ ซึง่กลับเขา้ฝ่ังหลังออก
หาปลาในยามคํ่าคืนนําท่านชมทะเลทรายแดงที่เกดิจากการ
รวมตัวกันของทรายสชีมพูแดงจนเป็นลานทรายกวา้งทีม่ชี ือ่เสยีง
ของเมืองมุยเน่แลว้นําท่ านชม  “แกรนด์แคนย่อนแห่ง
เวยีดนาม”ลําธารFAIRY STREAMทีเ่กดิจากการกัดเซาะของ
น้ําและลมเป็นลําธารลกึกว่า20 เมตรเปิดใหเ้ห็นชัน้ของดนิและ
ทรายหลากสซีึง่ทัง้หมดลว้นเกดิขึน้เองตามธรรมชาตนํิาท่านสู่
ทะเลทรายขาวกองเนนิภเูขาทรายสขีาวกระจา่งตากวา้งใหญส่ดุ
สายตามองไปทางไหนจะเห็นเพียงผืนทรายและทอ้งฟ้าเท่านัน้
ไม่ไกลกันมีแหล่งน้ําจืด (โอเอซสิ) สําหรับใหนั้กท่องเที่ยวใช ้
พักผ่อนถ่ายรูปและชมวิวที่ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกับกิจกรรม
หลากหลายไม่ว่าจะน่ังรถจี๊ป(*ราคาทวัรไ์มร่วมคา่รถJeep*)
หรอืสามารถเชา่ขับรถATV ตะลยุเนนิทรายหรอืสนุกสนานกับการ
เล่นแซนดด์ูนลืน่ไถลจากจากเนินทรายสูงกว่า40 เมตร นําท่าน
เดนิทางสู ่นครโฮจมินิห ์

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่(มือ้ที7่) 
บนเรอืลอ่งไปตามแมน่ ํ �าไซง่อ่น 
ชมบรรยากาศสองฟากฝ ั่งยามคํา่คนืของเมอืงโฮจมินิหซ์ติ ี�หรอืจะเลอืกสนุกสนานกบัวงดนตรพี ื�นเมอืง 
ทบีรรเลงเพลงอยา่งสนุกสนาน 
 
ทีพ่กั : Oscar Saogon , Vien Dong Saigon 3*+หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง 
 
 
 

 
 
 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที8่) 

นําท่านชมโบสถน์อรท์เทรอดามโบสถห์ลังคาสูงทีส่รา้งใน
สมัยที่เวียดนามยังอยู่ในอาณานิคมของฝร่ังเศสโดยสรา้ง
เพือ่ใหเ้ป็นโบสถป์ระจําเมอืงไซง่่อนและไดส้รา้งตามตน้แบบ
ของประเทศฝร่ังเศสนําท่านชมไปรษณียก์ลางซึง่ถูกสรา้ง
ขึน้อย่างวจิติรตระการตานอกจากนี้นักท่องเทีย่วยังสามารถที่

วนัทีส่าม       เมอืงมยุเน–่หมูบ่า้นชาวประมง–ทะเลทรายแดง - FAIRY STREAM–ทะเลทรายขาว–เมอืงโฮจมินิห ์– 
  

        ลอ่งเรอืแมนํ่า้ไซงอ่น อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

วนัทีส่ ี ่          เมอืงโฮจมินิห-์โบสถน์อรท์เรอดาม-ไปรษณียก์ลาง-ถนน Nguyen Hue-อนุสาวรยีท์า่นประธานาธบิดโีฮจมินิห-์ 
                    ตลาดเบนถนั-ทา่อากาศยานนานาชาตเิตนิเซนิเญิต้-ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ อาหาร เชา้,เทีย่ง 
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จะเดนิเทีย่วชมเมอืงโฮจมินิหไ์ปตามทางเดนิเทา้ทีจั่ดทําขึน้บนถนนNguyen Hueไปจนสุดรมิแม่น้ําไดอ้กี
ดว้ยซึง่จะมทัีง้ตกึสงูเสยีดฟ้าอาคารสไตลโ์คโรเนียลรา้นอาหารรา้นกาแฟโรงแรมทีพ่ักแหล่งท่องเทีย่วใหไ้ด ้
ยลอกีมากมายนําท่านชมอนุสาวรยีท์่านประธานาธบิดโีฮจมินิหต์ัง้อยู่ดา้นหนา้ศาลากลาง ก่อสรา้งดว้ย 
สถาปัตยากรรมแบบฝร่ังเศส 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที9่)เมนเูฝอไกเ่วยีดนาม 
อสิระท่านชอ้ปป้ิง ตลาดเบนถนัตามอัธยาศัยเลือกซื้อของฝาก ของพิ้นเมือง และสนิคา้ต่างๆ เช่น เสื้อ 
รองเทา้ กระเป๋า เป็นตน้จากนัน้นําทา่นตรวจเชค็เอกสารและสมัภาระ 

เย็น  ไดเ้วลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตเิตนิเซินเญิ้ตเมอืงโฮจมินิหป์ระเทศ
เวยีดนามเพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 

14:05 น. เดนิทางกลับประเทศไทย โดยสายการบนิ BAMBOO AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QH326 
15:35 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 
 

************************* 
หมายเหต:ุ รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ,การจราจร
หรอืชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจั้ดจะปรับเปลีย่นโดยคํานงึถงึผลประโยชนข์อง
ทา่นเป็นหลัก เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
 
► เอกสารทีต่อ้งทําการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 
1.พาสปอรต์ตัวจรงิ (อายกุารใชง้านตอ้งเหลอืมากกวา่ 6 เดอืน)  
2.เอกสารใบรับรองทีไ่ดรั้บวัคซนีป้องกนัโควดิ19 ครบ 2 เข็ม Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค     
    กระทรวงสาธารณสขุ  (จากแอปหมอพรอ้ม) 
3.เตรียมเอกสารInternational Vaccinated Certificateที่ออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข (ขอจากแอปหมอ
พรอ้ม) 
4.ผลตรวจTest COVID-19 เป็นลบแบบ RT-PCR และมใีบรับรองผลการตรวจ ภายใน 72 ชั่วโมงกอ่นการเดนิทาง หรอื ATK 
ผลเป็นลบ ภายใน 24 ชัว่โมงกอ่นการเดนิทาง (ภาษาอังกฤษ) 
 
►การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทยผูเ้ดนิทางตอ้งขอThailand Pass (บรษัิทดําเนนิการให)้อัพเดท 28/04/2022 
สําหรับชาวตา่งชาตจิะตอ้งประกนัสขุภาพทีค่รอบคลมุการรักษาโควดิในตา่งประเทศวงเงนิ USD10,000 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
►การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีํานวน10ทา่นขึน้ไปกรณีไมถ่งึจํานวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนทั์วรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง บรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10วัน 
- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ15ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) 
โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
►ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทกุคร ัง้มฉิะน ัน้
ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 
►การจองทวัรแ์ละชําระคา่บรกิาร 

 - กรณุาชําระคา่มดัจํา ทา่นละ 8,000 บาท 
กรุณาส่งสําเนาหนา้พาสปอรต์และเอกสารรับรองการฉีดวัคซนีครบถว้น Vaccinated Certificate และ International 
Vaccinated Certificate (จากแอปหมอพรอ้ม)พรอ้มเอกสารชําระมัดจําคา่ทัวร ์

 
- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืชําระ15-20วันกอ่นออกเดนิทาง กรณีบรษัิทฯจําเป็นตอ้งออกตั๋วกอ่นทา่นจําเป็นตอ้งชําระคา่ทัวรส์ว่นที่

เหลอืตามทีบ่รษัิทกําหนดแจง้เทา่นัน้ 
**สําคญั **สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง )จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่  6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับและ
จํานวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างสําหรับตดิวซี่าไม่ตํ่ากว่า หนา้3 ** (กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้รษัิทมฉิะนั้นทาง

บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ   **กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา  
 
เง ือ่นไขการยกเลกิ 

-ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
-ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ชําระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
-ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจํานวน 

 *กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
 *คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจําตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม คา่วซีา่ และคา่ใชจ้า่ยจําเป็นอืน่ๆ 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
(บรษิทั ดาํเนนิการให ้กรณียกเลกิท ัง้หมด หรอือยา่งใดอยา่งหนึง่ ไมส่ามารถรฟีนัดเ์ป็นเงนิหรอืการบรกิารอืน่ๆได)้ 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ (ตั๋วกรุ๊ปตอ้ง
เดนิทางไปกลับพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้ 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั 
3. กรณีพัก 3 ทา่นถา้วันทีเ่ขา้พักหอ้งโรงแรมไมม่หีอ้ง TRP (3ทา่น) อาจจําเป็นตอ้งแยกพัก 2หอ้ง (มคีา่ใชจ้า่ยพัก

เดีย่วเพิม่)กรณีหอ้งพักในเมอืงทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมมเีทศกาลวันหยดุ มงีานแฟรต์า่งๆ บรษัิทขอจัดทีพ่ักในเมอืง
ใกลเ้คยีงแทน 

4. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
5. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
6. คา่น้ําหนักกระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 กโิลกรัม ถอืขึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรัม และคา่ประกนัวนิาศภัย

เครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน้ําสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามที่
สายการบนิเรยีกเก็บ  

7. การประกันการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดทําแผนประกันภัยการเดนิทางสําหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz 
Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกคา้ตดิเชือ้โควดิ-19 หรอื
อุบัตเิหตุต่างๆ ซึง่เกดิขึน้ภายในวันเดนิทาง และลูกคา้ตอ้งทําการรักษาในโรงพยาบาลทีป่ระกันครอบคลุมการ
รักษาเทา่นัน้ (เขา้รับรักษาในรูปแบบอืน่ๆประกันจะไมค่รอบคลมุ)ซึง่สามารถศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้
กรณีลูกคา้ตอ้งการซือ้ประกันเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษัิทฯ ซึง่ความคุม้ครองและ
ขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  ประกันภัยเดนิทางอันนีโดยทัง้นี้การทําประกันนี้จากบรษัิท  
มากกวา่ขอ้บังคับ ตาม พ  .ร .บ .ธุรกจินําเทีย่ว ทีบั่งคับใหบ้รษัิทนําเทีย่ว ทําประกันเฉพาะอบัุตเิหตใุนการเดนิทาง
เท่านัน้ แต่ทัง้นี้ ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและข◌อ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณี
ทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

8. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามันตามรายการทัวร ์
9. คา่รถปรับอากาศนําเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดทํ้าการขายโปรแกรม

ไปแลว้ 
5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 
7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ800บาท  /สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและนํา้ใจจากทา่นทา่น  
8. ค่าทดสอบ แบบ RT-PCR ภายใน72 ชั่วโมงก่อนการเดนิทาง หรอื ATK ผลเป็นลบ ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนการ

เดนิทางและมใีบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ  
 
หมายเหตุ :กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหวา่งท่านลูกคา้
และบรษัิท ฯ และเมื่อท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรอืค่าทัวรทั์ง้หมดกับทางบรษัิทฯแลว้ทางบรษัิทฯจะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทัง้หมด 
1.บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ15ทา่น 
2.ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 
3. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ,การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมายซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
5. บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้หากเกดิสิง่ของสญูหายอันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรมและ
อบัุตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 
6.เมือ่ท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรอืค่าทัวรทั์ง้หมดกับทางบรษัิทฯแลว้ทางบรษัิทฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆทัง้หมด 
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7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธิข์องโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พักโดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบุหรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได ้
9.กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างชา้10วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการใหล้ว่งหนา้ได ้ 
10.มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้ 
11.ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 


