
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 เทีย่วเวยีดนามใตส้ดุคุม้ เก็บทกุจดุไฮไลท ์
 บนิภายใน 1 ขา ไมต่อ้งน ัง่รถไกล 
 พกัเมอืงดาลทัระดบั 4 ดาว 2 คนื พกัโฮจมินิห ์1 คนื มุยเน ่1 คนื 
 ขึน้กระเชา้ชมววิเมอืงดาลทั ตะลยุทะเลทราย เมอืงมยุเน ่ 
 น ัง่รถราง Roller Coaster ชมนํา้ตกดาทนัลา 
 ราคาทวัรร์วมคา่รถจิป๊ตะลยุทะเลทราย !! 
 สดุฟินรบัประทานอาหาร-ลอ่งเรอืแมน่ํา้ไซง่อ่น  
 แถมฟร  ี!!! กระเป๋าชอปปิ� งสดุเก  ๋พบัเก็บไดจ้ขุองไดเ้ยอะ

และหมวกสดุเท ่เวยีดนาม 
 

 
 
 
หมายเหต ุ
หากท่านมคีวามจําเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณา
สอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นทําการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิ
ประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ 
ไม่ว่าจะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมี



 

 

การเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคุมของทางสายการ
บนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการ
ควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ 
จะคอนเฟิรม์กรุป้ ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 
 
 
 
 

วนัที ่1  สนามบนิสวุรรณภมู-ิสนามบนิ TAN SON NHAT เมอืงโฮจมินิห-์มยุเน ่
09.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิสุวรรณภูม  ิ

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ BAMBOO AIRWAYS (QH) โดยท่านจะพบกับเจา้หนา้ที่ส่ง
ทัวรแ์ละหัวหนา้ทัวร ์ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ แจกเอกสารการเดนิทาง และอํานวย
ความสะดวกทา่น ขณะเช็คอนิและโหลดสมัภาระ  

 
เนือ่งจากต ัว๋เครือ่งบนิของคณะเป็นต ัว๋กรุป๊ระบบ Random ไมส่ามารถเลอืกทีน่ ัง่ได ้
ทีน่ ัง่อาจจะไมไ่ดน้ ัง่ตดิกนั และไมส่ามารถเลอืกชว่งทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิไดใ้นคณะ 
ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขของสายการบนิ 
 

 
12.00 น. ออกเดนิทางสู ่นครโฮจมินิห ์ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิ BAMBOO AIRWAYS 

(QH) เทีย่วบนิที ่QH326 บรกิาร snack box (1) 
13.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิ TAN SON NHAT นครโฮจมินิห ์ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการ

ตรวจคนเขา้เมอืง และศุลกากรตามขัน้ตอน (เวลาทอ้งถ ิน่ประเทศเวยีดนามเหมอืนกบั
เวลาทอ้งถ ิน่ประเทศไทย) 
นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงมุยเน ่ในจังหวัดฟานเทยีต (ใชเ้วลาในการเดนิทาง 3-4 ชม.)
มุยเน่ เป็นเมอืงชายทะเลตากอากาศและแหล่งท่องเทีย่วทีม่คีวามสวยงามและมชีือ่เสยีง
ทางภาคใตข้องเวียดนาม ระหว่างการเดนิทางใหท้่านไดช้มธรรมชาตแิละวถิีชวีติความ
เป็นอยูข่องชาวเวยีดนาม  

เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (2) 
ทีพ่กั UNIQUE MUINE&HOTEL,THAI HOA   หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

 
วนัที ่2  เมอืงมยุเน-่ทะเลทรายแดง-ทะเลทรายขาว-ลําธารนางฟ้า-ดาลดั 
    ตลาดไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
นําท่านสัมผัสอากาศบรสิทุธิ ์ณ ทา่เรอืมุยเน ่ทีอ่บอวนไปดว้ยบรรยากาศแบบชาวประมง
เวยีดนามแท ้ๆ  ซึง่กลับเขา้ฝ่ังหลังออกหาปลาในยามคํ่าคนื จากนัน้นําท่านชม ทะเลทราย
แดง ทีเ่กดิจากการรวมตัวกันของทรายสชีมพูแดงจนเป็นลานทรายกวา้งทีม่ชี ือ่เสยีงของ
เมืองมุยเน่ นําท่านเดนิทางสู่ ทะเลทรายขาว กองเนินภูเขาทรายสขีาวกระจ่างตากวา้ง
ใหญส่ดุสายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพยีงผนืทรายและทอ้งฟ้าเท่านัน้ ไมไ่กลกนัมแีหล่ง
น้ําจดื (โอเอซสิ) สําหรับใหนั้กทอ่งเทีย่ว  
ใชพ้ักผอ่น  ถา่ยรปู และชมววิ ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบักจิกรรมหลากหลายไมว่า่จะเป็น น่ัง
รถจี๊ป หรอืรถ ATV ตะลยุเนนิทราย หรอืสนุกสนานกบัการเลน่แซนดด์นูลืน่ไถลจากจากเนนิ
ทรายสูงกว่า 40 เมตรกิจกรรม (ราคาทวัรร์วมค่ากจิกรรมรถน ัง่จ ิป๊) รถจิป๊ 1 คน 
สามารถโดยสารได ้5-6 ทา่น) 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)   
จากนั้นนําท่านชม “แกรนดแ์คนย่อนแห่ง
เวยีดนาม” ลําธาร FAIRY STREAM ที่เกดิ 
จากการกัดเซาะของน้ําและลมเป็นลําธารลึก
กว่า 20 เมตร เปิดใหเ้ห็นชัน้ของดนิและทราย
หลากสี ซึ่งทั ้งหมดล ว้น เกิดขึ้น เอ งตาม
ธรรมชาต ิจากนั้นออกเดนิทางสู่เมือง ดาลดั 
ระหว่างทางท่านจะไดส้ัมผัสบรรยากาศรอบๆ
ขุนเขา จะผ่านเขาหลายลูกเป็นเสน้ทางที่
สะดวกสบาย เมืเ่ดนิทางถงึ ดาลัด ซึง่เป็นเมอืง
ที่ ถู กกล่ า วขานว่ า เ ป็น เมืองแห่ ง  “ปารีส
ตะวันออก” เมอืงแหง่ดอกไม ้เมอืงแหง่ดอกไมผ้ล ิเมอืงแหง่ความรัก “ ทา่นจะไดส้มัผัสกบั
บรรยากาศอันหนาวเย็น เพราะเมอืงน้ีอยูบ่นเขาสงูถงึ 1500 เมตรจากระดับน้ําทะเล ทา่นจะ
ไดส้ัมผัสกับธรรมชาตสิวยงามและชมสถาปัตยกรรมแบบทัง้สมัยเกา่และสมัยใหม่ลอ้มรอบ
ดว้ยทวิทัศนส์นเป็นหมูบ่า้นทีเ่ต็มไปดว้ยสสีนัสวยงามเป็นเมอืงแหง่โรแมนตกิ 

เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (5) 
หลังอาหารนําท่าน ชอ้ปป้ิงตลาดไนทม์ารเ์ก็ต ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้นานาชนดิ อาท ิ
ดอกไม,้ เสือ้กันหนาว,ผลไมฤ้ดูหนาวทัง้สดและแหง้, ผักนานาชนดิ, ขนมพืน้เมอืง, กาแฟ
และชา เป็นตน้ 

  ทีพ่กั LA SAPINETTE ,KING Sหรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
 

วนัที ่3  ดาลดั-สถานกีระเชา้ไฟฟ้าเคเบิล้คาร-์วดัติก๊กลาม-Roller Coaster 
    นํา้ตกดาทนัลา-พระราชวงัฤดรูอ้น-วดัลงิเฟือก 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 



 

 

นําทา่นสู ่สถานกีระเชา้ไฟฟ้า เคเบลิคาร ์กระเชา้ไฟฟ้าแหง่น้ีเป็นกระเชา้ไฟฟ้าทีท่ันสมัย
ทีส่ดุของประเทศเวยีดนาม และมคีวามปลอดภัยสงูทีส่ดุ ท่านจะไดช้มววิของเมอืงดาลัดที่
มองเห็นไดท้ัง้เมอืง นําทา่นชมวดัติก๊กลาม เป็นวัดทีส่รา้งอยูบ่นเนนิเขาเหนือ ทะเลสาบเต
วยีนลาม แวดลอ้มไปดว้ยใบไมด้อกไม ้นานาพันธุ ์กับทวิสนทีย่นืตน้ตระหง่านปกคลุมทุก
หุบเขา นําท่าน น ัง่รถราง (Roller Coaster) ผ่านผนืป่าอันร่มรืน่สูหุ่บเขาเบือ้งล่าง เพือ่
ชมและ สัมผัสกับความสวยงามของ นํา้ตกดาทนัลา (Thac Datanla) อกีหนึ่งสถานที่
ทอ่งเทีย่วยอดนยิมของเมอืงดาลัดทีไ่มค่วรพลาด 

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7)   
 

จากนัน้นําทา่นชม พระราชวงัฤดูรอ้น พระราชวังตากอากาศของกษัตรยิเ์บ๋าได ๋จักรพรรด ิ 
องคส์ุดทา้ยของเวยีดนาม ซึง่สถานทีแ่ห่งน้ีเป็นพระราชวังสดุทา้ย ทีส่รา้งขึน้ในสมัยเรอืง
อํานาจของฝรั่งเศส กอ่นทีจ่ะเกดิสงครามเวยีดนาม แลว้ทําใหจ้ักรพรรดเิบา๋ได ๋ตอ้งลีภั้ยไป
อยู่ฝรั่งเศส แลว้ไม่ไดก้ลับมาเหยียบผืนแผ่นดนิบา้นเกดิอกีเลย จากนั้นนําท่านเที่ยวชม  
วดัลงิเฟือก หรือ วัดมังกรทอง (Linh Phuoc Pagoda) สรา้งเมือ่ปี ค.ศ. 1950 สรา้งจาก
การนํากระเบื้องเหลอืใชม้าทุบๆรวมกัน จากนั้นก็นํามาสรา้งวัดใหช้าวบา้นไดส้ักการะกัน 
และในปัจจุบันไดเ้ปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วทัง้ในและนอกประเทศ ไดเ้ขา้มากราบไหวก้ันภายใน
วัดลงิเฟือกแห่งน้ี และเป็นที่รูจ้ักไปทั่วทศิ ภายในบรเิวณวัดลงิเฟือกจะดูมีความสะอาด 
จัดเรยีงอย่างสวยงาม ทําใหนั้กท่องเทีย่วทีม่าเทีย่วต่างชืน่ชอบและมคีวามศัทธาในวัดลงิ
เฟือกแหง่น้ี 

คํา่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร(8)  
  ทีพ่กั LA SAPINETTE ,KING Sหรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 
วนัที ่4  ดาลดั-สวนดอกไมเ้มอืงหนาว-บนิภายในกลบัโฮจมินิห-์โบสถน์อรท์   
    เทอดาม-ไปรษณียก์ลาง-ตลาดเบนถ ัน๋-ลอ่งแมนํ่า้ไซงอ่น 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 
จากนัน้นําทา่นเทีย่วชม สวนดอกไมเ้มอืงหนาว หรอื DALAT FLOWER GRADENS ดาลัด
ไดร้ับการขนานนามใหเ้ป็นเมอืงแห่งดอกไม ้ทีน่ี่จงึมดีอกไมบ้านสะพรั่งไปทั่วเมอืงตลอด
ทัง้ปี และหากตอ้งการทีจ่ะเห็นพรรณไมข้องดาลัดก็จะตอ้งไป สวนดอกไมเ้มอืงหนาว ทีไ่ด ้
ทําการรวบรวมไวอ้ยา่งมากมายทัง้ไมด้อก ไมป้ระดับ ไมต้น้ และกลว้ยไม ้ 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) 

    ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานเลยีนเคอืง (ดาลทั) 
     14.05 น.     ออกเดนิทางจากดาลัด สูโ่ฮจมินิท ์โดยสายบนิ Bamboo Airways (QH)  

    เทีย่วบนิที ่QH1321   (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 55 นาท)ี   
     15.00 น. เดินทางถึง สนามบนิภายใน เมอืงโฮจมินิท  ์จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ โบสถน์อรท์  

เทอดาม โบสถแ์ห่งน้ีถอืเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกทีม่คีวามสวยงามอยา่งมาก สถานทีน้ี่มี
ความสวยงาม ใชเ้ป็นหอสวดมนต์สําหรับชาวเวียดนามและชาวต่างประเทศที่เป็น
ครสิตศ์าสนิกชน นําท่านชม ไปรษณียก์ลาง ทีย่ังคงความงดงามตามสถาปัตยกรรมดัง้เดมิ 
ท่านสามารถสง่ไปรษณียก์ลับมายังประเทศไทย เพือ่เป็นของทีร่ะลกึได ้ จากนัน้นําทา่นเดนิทาง
สู ่ตลาดเบน๋ถ ัน่ ซึง่ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงโฮจมินิห ์เป็นตลาดทีม่ขีนาดใหญ่และมอีายุเกอืบรอ้ยปี 
ทีน้ี่มสีนิคา้สารพัดชนดิทัง้สนิคา้พืน้เมอืง สนิคา้นําเขา้ ของทีร่ะลกึ อาหาร เครือ่งดืม่ ต่าง ๆ  และ
สนิคา้ก็อบแบรนดย์อดฮติตา่งๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       คํา่      รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบนเรอื ลอ่งไปตามแมน่ํา้ไซง่อ่น (11)  
 
 

ชมบรรยากาศสองฟากฝ่ังยามคํ่าคนืของเมอืงโฮจมินิหซ์ติี ้หรอืจะเลอืกสนุกสนานกบัวง
ดนตรพีืน้เมอืงทบีรรเลงเพลงอยา่งสนุกสนาน 

                          ทีพ่กัTHIEN TUNG HOTEL ,SONET SAIGON HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที ่5       โฮจมินิห-์กรงุเทพ สวุรรณภมู ิ

เชา้   รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (12) 
ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน TAN SON NHAT 

09.30 น. ออกเดนิทางจากโฮจมินิห ์กลับกรงุเทพฯ โดยสายบนิ Bamboo Airways (QH)  
เทีย่วบนิที ่QH325 บรกิาร snack box (13) 

                      (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง)   
11.00 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 
 

 
(โปรดอา่นรายละเอยีดใหค้รบถว้นกอ่นทําการจอง) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

กําหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว  
05-09 พฤศจกิายน 2565 13,999 13,999 4,500 
12-16 พฤศจกิายน 2565 13,999 13,999 4,500 
19-23 พฤศจกิายน 2565 14,999 14,999 4,500 
26-30 พฤศจกิายน 2565 14,999 14,999 4,500 
03-07 ธนัวาคม 2565 15,999 15,999 4,500 
10-14 ธนัวาคม 2565 15,999 15,999 4,500 
17-21 ธนัวาคม 2565 15,999 15,999 4,500 

*** จอยแลนด ์ไมเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ หกัออก 3,000 บาทตอ่ทา่น *** 
ราคาเด็กทารก อายตํุา่กวา่ 2 ปี 4,900 บาท 

ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 
ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  

 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
• คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารไป-กลับ ตามรายการทีร่ะบ ุ(รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และธรรมเนียมเชือ้เพลงิ) 
• คา่สมัภาระน้ําหนักทา่นละ 20 กก. / ถอืขึน้เครือ่ง 7 กก. 
• คา่โรงแรมทีพ่ักหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
• คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
• คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ดังทีร่ะบใุนรายการ 
• คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ชําระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายุไมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่  
ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  

ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ทา่น 
สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 
 



 

 

• คา่เบีย้ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่วระหวา่งการเดนิทางวงเงนิประกนัทา่นละ 1,000,000 
บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ **คา่ประกนัอบุตัเิหตแุละคา่รักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีที่
ไดร้ับอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตัวและไมคุ่ม้ครองโรค
ประจําตัวของผูเ้ดนิทาง 

 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศเวยีดนามสําหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกี

ครัง้ (เน่ืองจากทางเวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซี่าเขา้ประเทศใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ี่
ประสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศเวยีดนามไมเ่กนิ 30 วัน) 

 ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามสําหรับชาวต่างชาต ิทีไ่ม่ไดร้ับการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศ
เวยีดนาม 

 คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกโปรแกรมขายไปแลว้ 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือรายการทัวร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศัพท ์

ฯลฯ 
 คา่ปรับสําหรับน้ําหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิกําหนด  
 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง  
 ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 ค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิน่, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ  ค่าทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แต่ความพงึ

พอใจของทา่น 
 
เง ือ่นไขการออกเดนิทาง 

ในแต่ละเสน้ทางจะมกีารกําหนดผูเ้ดนิทางขัน้ตํ่าของการออกเดนิทาง โดยในทัวรน้ี์ กําหนดใหม้ี
ผูเ้ดนิทางขัน้ตํ่า 25 ท่าน หากมผีูเ้ดนิทางไม่ถงึทีก่ําหนด บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิ่มค่า
ทัวร ์หรอื เลือ่นการเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากทา่นมไีฟลท์บนิภายในประเทศแต่มไิด ้
แจง้ใหเ้ราทราบลว่งหนา้กอ่นทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดังนัน้กรณุาสอบถามยนืยัน
การออกเดนิทางกอ่นจองไฟลบ์นิภายในประเทศทกุครัง้ 
 

• หากกรุ๊ปคอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 
หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางแลว้นั้น ท่านจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได  ้ไม่ว่าจะเกิด
เหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อันเน่ืองมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ประกอบจากตัวเลขการ
จองการเดนิทางของทา่น หากทา่นถอนตัวออก ทําใหก้รุ๊ปมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจทําให ้
กรุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้ดังนัน้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิม์อินุญาตใหเ้ลือ่นวันเดนิทาง
ใดๆ ไดท้ัง้สิน้และเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดตามจํานวนเงนิของราคาทัวร ์ 
 

• การชําระเงนิหมายถงึการยนืยันจํานวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรับเปลีย่นได ้  
การชําระเงนิเขา้มานัน้ หมายถงึท่านไดย้อมรับขอ้เสนอและยนืยันจํานวนตามทีท่่านไดจ้องเขา้
มา หากท่านชําระเงนิเขา้มาแลว้จะไม่สามารถเปลีย่นแปลงจํานวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมี
ความจําเป็นจะตอ้งเปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมใหท้างบริษัทฯ คิดค่าใชจ้่ายที่ทางบริษัท



 

 

เสยีหาย รวมถงึคา่เสยีเวลาในการขาย อยา่งนอ้ยทีส่ดุเทา่จํานวนเงนิมัดจํา ทัง้น้ีทัง้นัน้ใหเ้ป็นไป
ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯ  
 

เง ือ่นไขการจอง การสํารองทีน่ ัง่ และการชําระเงนิ 
 กรุณาเตรยีมเงนิมดัจําทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 2-3 

วัน กรณีลูกคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่า
ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 การชําระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรียกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควร
จัดเตรยีมค่าทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เน่ืองจากทางบรษัิทตอ้งสํารองค่าใชจ้่ายในส่วนของ
คา่ทีพ่ักและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ

 หากไมช่ําระมัดจําตามทีก่ําหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่
 เมื่อท่านชําระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและ

ขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 
 
 ส่งรายชือ่สํารองทีน่ั่ง ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งสําเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) [หากไม่ส่งสําเนา

หนังสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายอันเกดิ
จากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิทัง้สิน้ 

 หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่อ่น
ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน 
ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทาง
เป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 
ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 

(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 
• หากมีการยกเลกิการเดนิทางโดยไม่ใช่ความผดิของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่

รับผดิชอบ และไม่คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูต
ปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

• กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบล่วงหนา้ อย่าง
นอ้ย 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วน
ใดส่วนหนึ่ง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้น้ีขึน้อยู่
กับชว่งพีเรียดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสําคัญดว้ย กรุณาสอบถามกับ
เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 

หมายเหต ุ
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํากรุ๊ป

ไดอ้ย่างนอ้ย 25 ท่าน ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้
ตอ้งการ 



 

 

 ในกรณีท่านเดนิทางมาถงึสถานทีนั่ดพบชา้กว่าเวลานัดหมายเกนิกว่า 1 ชั่วโมง ดว้ยเหตุอันใดก็
ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านสละสทิธกิารเดนิทาง และไม่ตดิใจเรียกรอ้งขอเงินคืนใดๆ 
ทัง้สิน้  

 ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ หากทา่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมว่า่จะดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม 
ไมส่ามารถนํามาเลือ่นวันเดนิทางหรอืคนืเงนิได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเน่ืองจากสาเหตุ
ตา่งๆ  

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ํารอง
โรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึง่อาจจะ
ปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพัก
สําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ี
ขึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่
เพียงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพัก
เดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

 บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกดิเหตุจําเป็น

สดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้ับบาดเจ็บ
ทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิัยบางประการ เชน่ การล่าชา้จาก
สายการบนิ การปิดดา่นเขา้-ออกเมอืง การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

 หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ 
เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบรษัิทฯ ไดช้ําระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทสแบบเหมาขาด
กอ่นออกเดนิทางแลว้  

 หากเกดิทรัพยส์นิสูญหายจากการโจรกรรมหรือเกดิอุบัตเิหตุสูญหายที่เกดิจากความประมาณ
ของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธคิวามรับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้   

 หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านอย่างนอ้ย 6 เดอืน บรษัิทฯไมร่ับผดิชอบหากอายุเหลอื
ไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่
วา่เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 
 

*เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  
จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 
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