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VNQH21 เวยีดนามใต ้โฮจมินิห ์มุยเน่ 4D3N BY QH   
  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODE: VNQH21 เวยีดนามใต ้โฮจมินิห ์มุยเน ่4D3N BYQH   

เวยีดนามใต ้โฮจมินิห ์มยุเน ่4วนั 3คนื     
พเิศษ!!ของทีร่ะลกึเสือ้เวยีดนาม พรอ้มลอ่งเรอืทานอาหารแมน่ํา้ไซงอ่น 
 OPTION เสรมิ สมัผสัการน ัง่รถจิฟ๊ตะลุยทะเลทรายขาวมุยเน ่

ชมแกรนดแ์คนยอ่นแหง่เวยีดนาม ลําธาร FAIRY STREAM ทานเฝอไกเ่วยีดนาม 
เดนิทางโดยสายการบนิ BAMBOO AIRWAYS  
AIRBUS A321 Neo บรกิาร Snack box บนเครือ่ง 

น้ําหนักสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 kg.  / CARRY ON 7 kg. 
รวมประกัน COVID-19 ครอบคลมุวงเงนิ 10,000 USD  

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก  พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

28 เมษายน-1พฤษภาคม 65 8,999  
 

ไม่มรีาคาเดก็ 
 

(INFANT ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี  
2,500 บาท) 

 
 
 
 

2,800 

25  

5-8 พฤษภาคม 65 9,999 25  

12-15 พฤษภาคม 65 10,999 25  

19-22 พฤษภาคม 65 11,999 25  

2-5 มถิุนายน 65 11,999 25  
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 16-19 มถุินายน 65 11,999 25  

30มถิุนายน-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       :    QH326  SGN  – BKK    14:05 – 15:35  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:30 น. พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออกช ัน้ 4 สายการบนิ 

BAMBOO AIRWAYS โดยมีเจา้หนา้ที่บรษัิทฯคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร ตดิแท็ก
กระเป๋ากอ่นขึน้เครือ่ง 

16:35 น. นําท่านเดนิทางออกสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิตนิเซนิเญิต้ เมอืงโฮจมินิห ์ประเทศเวยีดนาม  โดย สาย
การบนิ BAMBOO AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QH325 

20:20 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตเิตนิเซนิเญิต้ เมอืงโฮจมินิห ์ประเทศเวยีดนาม  นําท่านผ่านพธิี
ตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  )เวลาทอ้งถิน่ที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย  ( นําท่านเดนิทางสู่ นครโฮจิ
มนิห ์(Ho Chi Minh City) หรอืทีค่นทอ้งถิน่เรยีกกันว่า "ไซง่อน" (Saigon) ตัง้อยู่ทางตอนใต ้เป็นเมอืงที่
มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม มีประวัตศิาสตร์ทีย่าวนาน ครัง้หนึ่งเคยเป็นอาณานิคมของประเทศ
ฝรั่งเศส มกีารขยายวัฒนธรรมเขา้มาสูโ่ฮจมินิหใ์นชว่งนั้น ตกึและอาคารสําคัญตา่ง ๆ ถูกสรา้งขึน้ในสไตลโ์ค
โลเนียล ทําใหเ้มอืงทัง้เมอืงมบีรรยากาศ  คลา้ยกับยุโรป 

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

 
 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที2่)  
 นําท่านเดนิทางสู่ อําเภอกูจ่ี อยู่ห่างจากโฮจมินิหป์ระมาณ 40 กโิลเมตรนําท่านชม อุโมงคกู์่จ ีอุโมงคข์อง

ชาวเวียดกงทีขุ่ดขึน้ขนาดพอดกีับตัวในสมัยที่ทําสงครามกับทหารเวยีดนามใตแ้ละกองทัพอเมรกิัน รวมถงึ
กองทหารพันธมติรจากนานาประเทศ ที่ชาวเวียดนามจะตอ้งใชช้วีติอยู่ภายใตอุ้โมงคน้ี์ ซึง่ในอดตีเคยมชีาว
เวียดนามอาศัยอยู่ภายใตอ้โุมงคน้ี์ถงึ 80,000 คน ในระหว่างการเกดิสงคราม และยังเคยใชเ้ป็นทีบั่ญชาการ

วนัทีห่นึง่         ทา่อากาศยานสุวรรณภูม-ิทา่อากาศยานนานาชาตเิตนิเซนิเญิต้-เมอืงโฮจมินิห ์      อาหาร เย็น                                                                                                          

วนัทีส่อง         เมอืงโฮจมินิห ์- อุโมงตก์ูจ่ ี- เมอืงมุยเน ่                                                    อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น      



 

              
 
 
 
 
  

 

3 

VNQH21 เวยีดนามใต ้โฮจมินิห ์มุยเน่ 4D3N BY QH   
 ทางทหารและเป็นหลุมหลบภัย ซึง่มีความยาวกว่า 200 กโิลเมตร และอุโมงคน้ี์ยังสามารถทะลุออกแม่น้ํา

ไซง่่อนไดด้ว้ย  
เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (บุฟเฟต)์  (มือ้ที3่) 
  นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงมุยเน ่ในจังหวัด ฟานเทยีต เป็นเมืองชายทะเลตากอากาศและแหล่งท่องเทีย่วทีม่ี

ความสวยงามและมชีือ่เสยีงทางภาคใตข้องเวยีดนาม ระหว่างการเดนิทางผ่านชมธรรมชาตแิละวถิชีวีติความ
เป็นอยู่ของชาวเวยีดนาม (ระยะทางประมาณ 200 กม.ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4 ชม.) 

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

)ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7วันกอ่นวันเดนิทาง 
 
 

 
 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที5่)        

นําท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นชาวประมง (Fishing Village) จุด
จอดพักเรอืของชาวประมง ซึง่เราจะไดเ้ห็นเรอืประมงเต็มไปหมด 
ไฮไลทค์อืเรอืกระดง้รูปทรงกลมซึง่เป็นเรอืพืน้บา้นของเวยีดนาม 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที6่)  
บา่ย  นําท่านสัมผัสอากาศบรสิุทธิ ์ณ ท่าเรอืมุยเน่ ที่อบอวนไปดว้ย

บรรยากาศแบบชาวประมงเวยีดนามแท ้ๆ  ซึง่กลับเขา้ฝ่ังหลังออก
หาปลาในยามคํ่าคนื นําท่านชม ทะเลทรายแดง  ทีเ่กดิจากการ
รวมตัวกันของทรายสชีมพูแดงจนเป็นลานทรายกวา้งทีม่ชีือ่เสยีง
ของเมืองมุยเน่ แลว้นําท่าน ชม “แกรนด์แคนย่อนแห่ง
เวยีดนาม” ลําธาร FAIRY STREAM ที่เกดิจากการกัดเซาะ
ของน้ําและลมเป็นลําธารลกึกว่า 20 เมตร เปิดใหเ้หน็ชัน้ของดนิ
และทรายหลากสี ซึง่ทัง้หมดลว้นเกดิขึน้เองตามธรรมชาต ินํา
ท่านสู ่ทะเลทรายขาว กองเนนิภูเขาทรายสขีาวกระจ่างตากวา้ง
ใหญ่สดุสายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพยีงผนืทรายและทอ้งฟ้า
เท่า นั้น  ไม่ไกลกันมีแหล่ง น้ําจืด  (โอเอซิส) สําหรับให ้
นักท่องเที่ยวใชพ้ักผ่อน  ถ่ายรูป และชมวิว  ที่ท่านจะได ้
เพลดิเพลนิกับกจิกรรมหลากหลายไม่วา่จะน่ังรถจี๊ป (*ราคาทวัร ์
ไม่รวมค่ารถJeep*) หรือสามารถเช่าขับรถ ATV ตะลุยเนิน
ทราย หรือสนุกสนานกับการเล่นแซนด์ดูนลืน่ไถลจากจากเนนิ
ทรายสงูกว่า 40 เมตร นําท่านเดนิทางสู ่นครโฮจมินิห ์ 

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

ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง 
 

 
 
 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที8่) 

วนัทีส่าม       เมอืงมุยเน ่– หมูบ่า้นชาวประมง – ทะเลทรายแดง - FAIRY STREAM – ทะเลทรายขาว – เมอืงโฮจมินิห ์-  
                    ลอ่งเรอืแมน่ํา้ไซงอ่น                                                                               อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                                                                     

วนัทีส่ ี ่          เมอืงโฮจมินิห-์โบสถน์อรท์เรอดาม-ไปรษณียก์ลาง-ถนน Nguyen Hue-อนุสาวรยีท์า่นประธานาธบิดโีฮจมินิห-์ 
                    ตลาดเบนถนั-ทา่อากาศยานนานาชาตเิตนิเซนิเญิต้-ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ                  อาหาร เชา้,เทีย่ง 
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 นําท่านชม โบสถน์อรท์เทรอดาม โบสถห์ลังคาสงูทีส่รา้งใน

สมัยที่เวียดนามยังอยู่ในอาณานิคมของ ฝรั่งเศส โดยสรา้ง
เพื่อใหเ้ป็นโบสถป์ระจําเมอืงไซ่ง่อนและไดส้รา้งตามตน้แบบ
ของประเทศฝรั่งเศสนําท่าน ชม ไปรษณียก์ลาง ซึง่ถูกสรา้ง
ขึน้อย่างวจิติรตระการตา นอกจากน้ีนักท่องเทีย่วยังสามารถที่
จะเดนิเที่ยวชมเมืองโฮจมินิหไ์ปตามทางเดนิเทา้ที่จัดทําขึน้
บน ถนน Nguyen Hue ไปจนสุดรมิแม่น้ําไดอ้กีดว้ย ซึง่จะ
มีทัง้ตกึสูงเสยีดฟ้า อาคารสไตลโ์คโรเนียล รา้นอาหาร รา้น
กาแฟ โรงแรมทีพ่ัก แหล่งท่องเทีย่วใหไ้ดย้ลอกีมากมาย นํา
ท่าน ชมอนุสาวรียท์่านประธานาธบิดีโฮจมินิห  ์ตั ้งอยู่
ดา้นหนา้ศาลากลาง ก่อสรา้งดว้ย สถาปัตยากรรมแบบ
ฝรั่งเศส 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที9่) เมนเูฝอไกเ่วยีดนาม 
อสิระท่านชอ้ปป้ิง ตลาดเบนถนั ตามอัธยาศัย เลือกซือ้ของฝาก ของพิ้นเมือง และสนิคา้ต่างๆ เช่น เสือ้ 
รองเทา้ กระเป๋า เป็นตน้ จากนัน้นําท่านตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ  

เย็น  ไดเ้วลาอันสมควรนําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตเิตนิเซนิเญิต้ เมอืงโฮจมินิห  ์ ประเทศ
เวยีดนาม เพือ่เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ 

14:05 น. เดนิทางกลับประเทศไทย โดย สายการบนิ BAMBOO AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QH326 
15:35 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 
 

************************* 
หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ,  การจราจร 
หรอืชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจั้ดจะปรับเปลีย่นโดยคาํนงึถงึผลประโยชน์ของ
ท่านเป็นหลัก เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
 
► เอกสารทีต่อ้งทําการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 
1. พาสปอรต์ตัวจรงิ (อายกุารใชง้านตอ้งเหลอืมากกว่า 6 เดอืน)  
2. เอกสารใบรับรองทีไ่ดร้ับวัคซนีป้องกันโควดิ19 ครบ 2 เข็ม Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค     
    กระทรวงสาธารณสขุ  (จากแอปหมอพรอ้ม) 
3. เตรียมเอกสารInternational Vaccinated Certificateที่ออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข (ขอจากแอปหมอ
พรอ้ม) 
4.ผลตรวจTest COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 72 ช่ัวโมงกอ่นการเดนิทาง หรือ ATK 
ผลเป็นลบ ภายใน 24 ช่ัวโมงกอ่นการเดนิทาง (ภาษาอังกฤษ) 
 
►การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งขอ Thailand Pass (บรษัิทดําเนนิการให)้ อัพเดท 28/04/2022 
สําหรับชาวตา่งชาตจิะตอ้งประกันสขุภาพทีค่รอบคลมุการรกัษาโควดิในตา่งประเทศวงเงนิ USD10,000  
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
► การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีาํนวน 10 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึจํานวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยน์ทวัรก์ับบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง บรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบล่วงหนา้กอ่นการเดนิทาง 10วัน 
- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ15ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) 
โดยทางบรษัิทจะทาํการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
► ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ 
มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
► การจองทวัรแ์ละชําระคา่บรกิาร  
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  - กรุณาชําระคา่มดัจํา ทา่นละ 8,000 บาท  

กรุณาส่งสําเนาหนา้พาสปอร์ตและเอกสารรับรองการฉีดวัคซนีครบถว้น Vaccinated Certificate และ International 
Vaccinated Certificate (จากแอปหมอพรอ้ม) พรอ้มเอกสารชําระมัดจําคา่ทัวร ์

 
- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืชําระ 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง กรณีบรษัิทฯจําเป็นตอ้งออกตัว๋กอ่นท่านจําเป็นตอ้งชําระคา่ทัวรส์ว่น

ทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทกําหนดแจง้เท่านัน้ 
**สําคญั**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวนัเดนิทางไป-กลบัและ
จํานวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างสําหรับตดิวีซ่าไม่ตํ่ากว่า 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้รษัิทมฉิะนั้นทาง
บรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา 
 
เงือ่นไขการยกเลกิ 

-ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหกัคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
-ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ชําระมา และเก็บคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
-ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จํานวน 

 *กรณีมเีหตยุกเลกิทวัร ์โดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
 *คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจําตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม คา่วซีา่ และคา่ใชจ่้ายจําเป็นอืน่ๆ 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม   
(บรษิทั ดําเนนิการให ้กรณียกเลกิท ัง้หมด หรอือยา่งใดอยา่งหนึง่ ไมส่ามารถรฟีนัดเ์ป็นเงนิหรอืการบรกิารอืน่ๆได)้ 

1.  คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ (ตัว๋กรุ๊ปตอ้ง
เดนิทางไปกลับพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้  

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกัน  
3. กรณีพกั 3 ทา่นถา้วันทีเ่ขา้พกัหอ้งโรงแรม ไมม่หีอ้ง TRP (3ท่าน) อาจจําเป็นตอ้งแยกพกั 2หอ้ง (มคีา่ใชจ่้ายพกั

เดีย่วเพิม่) กรณีหอ้งพกัในเมอืงทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมมเีทศกาลวันหยดุ มงีานแฟรต์า่งๆ บรษัิทขอจัดทีพ่กัในเมอืง
ใกลเ้คยีงแทน 

4. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  
5. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
6. คา่น้ําหนักกระเป๋า สัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 กโิลกรัม ถอืขึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรมั และคา่ประกันวนิาศภยั

เครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน้ําสัมภาระเกนิท่านตอ้งเสยีคา่ปรับตามที่
สายการบนิเรยีกเก็บ  

7. การประกันการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดทําแผนประกันภัยการเดนิทางสําหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กับ Allianz 
Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกคา้ตดิเชือ้โควดิ-19 หรอื
อุบัตเิหตุต่างๆ ซึง่เกดิขึน้ภายในวันเดนิทาง และลูกคา้ตอ้งทําการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการ
รักษาเท่านั้น (เขา้รับรักษาในรูปแบบอืน่ๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึง่สามารถศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ที
ได ้กรณีลูกคา้ตอ้งการซือ้ประกันเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษัิทฯ  ซึง่ความคุม้ครอง
และขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  ประกันภัยเดนิทางอันนีโดยทัง้น้ีการทําประกันน้ีจากบรษัิท  
มากกว่าขอ้บังคับ ตาม พ  .ร .บ .ยว ที่บังคับใหบ้ริษัทนําเที่ยว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการธุรกิจนําเที่
กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

8. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามันตามรายการทวัร ์
9. คา่รถปรับอากาศนําเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 
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 อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ และไดท้ําการขายโปรแกรม

ไปแลว้ 
5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 
7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 800 บาท  /ทา่น สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและนํา้ใจจาก

ทา่น 
8. ค่าทดสอบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ช่ัวโมงก่อนการเดนิทาง หรือ ATK ผลเป็นลบ ภายใน 24 ช่ัวโมงก่อนการ

เดนิทางและมใีบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ  
 
หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นทําการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างท่านลูกคา้
และบรษัิท ฯ และเมื่อท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผูีร้่วมคณะไม่ถงึ15ท่าน  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบัุตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธิข์องโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรบัผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร์ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างชา้10วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการใหล้่วงหนา้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ําสัญญาใด ๆ  ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อีํานาจของผูจั้ดกํากับเท่านัน้ 
11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ่้ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 
หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   
 


