✔รห ัสท ัวร์ ll IVNQH21

>>สอบถาม/เช็คทีว่าง โปรดแจ้งรห ัสท ัวร์<<

CODE: IVNQH21 เวียดนามใต้ โฮจิมน
ิ ห์ มุย เน่ 4D3N BYQH

เวียดนามใต้ โฮจิมน
ิ ห์ มุยเน่ 4ว ัน 3คืน
พิเศษ!!ของทีระลึกเสื@อเวียดนาม พร้อมล่องเรือทานอาหารแม่นํา@ ไซง่อน

OPTION เสริม ส ัมผัสการนงรถจิ
ั
ฟ
G ตะลุยทะเลทรายขาวมุยเน่
ชมแกรนดแ
์ คนย่อนแห่งเวียดนาม ลําธาร FAIRY STREAM ทานเฝอไก่เวียดนาม
เดน
ิ ทางโดยสายการบิน BAMBOO AIRWAYS
AIRBUS A321 Neo บริการ Snack box บนเครือง

นําหนักสัมภาระโหลดใต ้ท ้องเครือง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.
วน
ั เดินทาง

รวมประกัน COVID-19 ครอบคลุมวงเงิน 10,000 USD
ราคาผูใ้ หญ่
ราคาเด็ก
พก
ั เดียวเพิม

ทีนัง

28 เมษายน-1พฤษภาคม 65

8,999

5-8 พฤษภาคม 65

9,999

12-15 พฤษภาคม 65

10,999

19-22 พฤษภาคม 65

11,999

2-5 มิถุนายน 65

11,999

16-19 มิถุนายน 65

11,999

25

30มิถุนายน-3กรกฎาคม 65

11,999

25

14-17 กรกฎาคม 65

12,999

25

28-31 กรกฎาคม 65

12,999

25

FLIGHT:
DEPARTURE:
RETURN
:

QH325 BKK – SGN
QH326 SGN – BKK

25
25

ไม่มีราคาเด็ก

25
(INFANT ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี
2,500 บาท)

16:35 – 18:00
14:05 – 15:35

2,800

25
25

หมายเหตุ

วน
ั ทีหนึง

13:30 น.
16:35 น.
20:20 น.

คํา

ท่าอากาศยานสุวรรณภูม-ิ ท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิต
@ -เมืองโฮจิมน
ิ ห์

อาหาร เย็น

ั@ 4 สายการบิน
พร อ้ มกั น ณ ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู ม ิ อาคารผู ้โ ดยสารระหว่ า งประเทศขาออกชน
BAMBOO AIRWAYS โดยมี เ จ า้ หน า้ ทีบริษัท ฯคอยต ้อนรับ และอํ า นวยความสะดวกด ้านเอกสาร ติด แท็ ก
กระเป๋ าก่อนขึนเครือง
นําท่านเดินทางออกสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิต
@ เมืองโฮจิมน
ิ ห์ ประเทศเวียดนาม โดย สาย
การบิน BAMBOO AIRWAYS เทียวบินที QH325
เดิน ทางถึง ท่ า อากาศยานนานาชาติเ ติน เซิน เญิต
@ เมือ งโฮจิม ิน ห์ ประเทศเวีย ดนาม นํ า ท่ า นผ่ า นพิธี
ตรวจคนเข ้าเมืองและศุล กากร (เวลาท ้องถินที เวี ยดนาม เท่ากับประเทศไทย)นําท่านเดินทางสู่ นครโฮจิ
มินห์ (Ho Chi Minh City) หรือทีคนท ้องถินเรียกกัน ว่า "ไซง่อน" (Saigon) ตังอยู่ทางตอนใต ้ เป็ นเมืองที
มีขนาดใหญ่ทีสุดของประเทศเวีย ดนาม มีประวัตศ
ิ าสตร์ที ยาวนาน ครังหนึงเคยเป็ นอาณานิคมของประเทศ
่
ฝรังเศส มีการขยายวัฒนธรรมเข ้ามาสูโ ฮจิมน
ิ ห์ ในช่ว งนัน ตึกและอาคารสําคัญต่า ง ๆ ถูกสร ้างขึนในสไตล์ โ ค
โลเนียล ทําให ้เมืองทังเมืองมีบรรยากาศ คล ้ายกับยุโรป
รับประทานอาหารคํา (มือ
@ ที1)
ทีพก
ั : Oscar Saogon , Vien Dong Saigon 3 * หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
ชือโรงแรมทีท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ ้งพร ้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง

วน
ั ทีสอง

เช้า

เทียง

คํา

วน
ั ทีสาม

เช้า

เมืองโฮจิมน
ิ ห์ - อุโมงต์กู่จ ี - เมืองมุยเน่

อาหาร เช้า,เทียง,เย็น

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ
@ ที2)
นําท่านเดินทางสู่ อําเภอกู่จี อยู่ห่างจากโฮจิม ินห์ ประมาณ 40 กิโลเมตรนําท่านชม อุโมงค์กู่จ ี อุโมงค์ ข อง
ชาวเวียดกงทีขุ ดขึนขนาดพอดี กับ ตัว ในสมั ย ทีทํ าสงครามกั บทหารเวี ยดนามใต แ้ ละกองทั พอเมริกัน รวมถึง
้ ีวต
กองทหารพันธมิตรจากนานาประเทศ ทีชาวเวียดนามจะต อ้ งใช ช
ิ อยู่ ภายใต อ้ ุโมงค์ นี ซึงในอดีตเคยมี ช าว
เวียดนามอาศัยอยู่ ภายใต ้อุ โมงค์นี ถึง 80,000 คน ในระหว่างการเกิดสงคราม และยังเคยใช ้เป็ นที บัญชาการ
ทางทหารและเป็ นหลุม หลบภัย ซึงมี ค วามยาวกว่า 200 กิโ ลเมตร และอุ โ มงค์ นี ยัง สามารถทะลุ ออกแม่นํา
ไซ่ง่อนได ้ด ้วย
รับประทานอาหารกลางวัน (บุฟเฟต์) (มือ
@ ที3)
นําท่านเดินทางสู่ เมืองมุยเน่ ในจังหวัด ฟานเทียต เป็ นเมืองชายทะเลตากอากาศและแหล่ง ท่ องเที ยวที มี
ื
ความสวยงามและมีชอเสี
ยงทางภาคใต ้ของเวีย ดนาม ระหว่างการเดินทางผ่ านชมธรรมชาติและวิถี ชวี ต
ิ ความ
เป็ นอยู่ของชาวเวียดนาม (ระยะทางประมาณ 200 กม.ใช ้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชม.)
รับประทานอาหารคํา (มือ
@ ที4)
ทีพก
ั : Little Paris Muine 3*+ , Ocean Place Muine Resort หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
ชือโรงแรมทีท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ ้งพร ้อมใบนัดหมาย)5-7วันก่อนวันเดินทาง
เมืองมุยเน่ – หมู่บา้ นชาวประมง – ทะเลทรายแดง - FAIRY STREAM – ทะเลทรายขาว – เมืองโฮจิมน
ิ ห์ ล่องเรือแม่นํา@ ไซง่อน
อาหาร เช้า,เทียง,เย็น

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ
@ ที5)

เทียง
บ่าย

คํา

นําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นชาวประมง (Fishing Village) จุด
จอดพักเรือของชาวประมง ซึงเราจะได ้เห็นเรือประมงเต็มไปหมด
ไฮไลท์คือเรือกระด ้งรูปทรงกลมซึงเป็ นเรือพืนบ ้านของเวียดนาม
รับประทานอาหารกลางวัน (มือ
@ ที6)
นําท่านสัมผัสอากาศบริสุท ธิb ณ ท่าเรือมุยเน่ ทีอบอวนไปด ว้ ย
บรรยากาศแบบชาวประมงเวี ยดนามแท ๆ้ ซึงกลับเข ้าฝั งหลั ง ออก
หาปลาในยามคําคืน นําท่านชม ทะเลทรายแดง ทีเกิดจากการ
รวมตัวกันของทรายสีชมพูแดงจนเป็ นลานทรายกว า้ งทีมีช ือเสี ย ง
ข องเมื อ งมุ ย เน่ แล ว้ นํ า ท่ า น ช ม “แกรนด์ แ คนย่ อ นแห่ ง
เวีย ดนาม” ลํ า ธาร FAIRY STREAM ที เกิด จากการกั ด เซาะ
ของนําและลมเป็ นลําธารลึกกว่ า 20 เมตร เปิ ดให ้เห็นชันของดิน
และทรายหลากสี ซึงทั งหมดล ว้ นเกิด ขึนเองตามธรรมชาติ นํ า
ท่านสู่ ทะเลทรายขาว กองเนินภูเขาทรายสีขาวกระจ่างตากว า้ ง
ใหญ่สุดสายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพียงผืนทรายและท อ
้ งฟ้ า
เ ท่ า นั น ไ ม่ ไ ก ล กั น มี แ ห ล่ ง นํ า จื ด ( โ อ เ อ ซิ ส ) สํ า ห รั บ ใ ห ้
้ ั ก ผ่ อ น ถ่ า ยรู ป และชม วิ ว ที ท่ า น จ ะไ ด ้
นั ก ท่ อ งเที ยวใช พ
เพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะนังรถจีdป (*ราคาทัว ร์
ไม่ ร วมค่ า รถJeep*) หรื อสามารถเช่ า ขั บ รถ ATV ตะลุ ย เนิ น
ทราย หรื อสนุ กสนานกั บ การเล่ น แซนด์ดู นลื นไถลจากจากเนิน
ทรายสูงกว่า 40 เมตร นําท่านเดินทางสู่ นครโฮจิมน
ิ ห์
รับประทานอาหารคํา (มือ
@ ที7)

บนเรือล่องไปตามแม่นํา@ ไซ่ง่อน
ิ ี@ หรือจะเลือกสนุกสนานกับวงดนตรีพน
ชมบรรยากาศสองฟากฝังยามคําคืนของเมืองโฮจิมน
ิ ห์ซต
ื@ เมือง
ทีบรรเลงเพลงอย่างสนุกสนาน
ทีพก
ั : Oscar Saogon , Vien Dong Saigon 3*+ หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
ชือโรงแรมทีท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ ้งพร ้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง

วน
ั ทีสี

เช้า

เทียง

เมืองโฮจิมน
ิ ห์-โบสถ์นอร์ทเรอดาม-ไปรษณียก
์ ลาง-ถนน Nguyen Hue-อนุสาวรียท
์ ่านประธานาธิบดีโฮจิมน
ิ ห์อาหาร เช้า,เทียง
ตลาดเบนถ ัน-ท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิต
@ -ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ
@ ที8)
นําท่านชม โบสถ์นอร์ทเทรอดาม โบสถ์หลังคาสูงทีสร ้างใน
สมั ย ที เวี ย ดนามยั ง อยู่ ใ นอาณานิค มของ ฝรั งเศส โดยสร า้ ง
เพือให ้เป็ นโบสถ์ประจํ าเมืองไซ่ง่ อนและได ้สร ้างตามต น
้ แบบ
ของประเทศฝรังเศสนําท่าน ชม ไปรษณียก
์ ลาง ซึงถูกสร า้ ง
ขึนอย่างวิจต
ิ รตระการตา นอกจากนีนักท่องเทียวยังสามารถที
จะเดินเทียวชมเมื องโฮจิมน
ิ ห์ ไปตามทางเดิน เท า้ ทีจั ด ทํ า ขึน
บน ถนน Nguyen Hue ไปจนสุดริมแม่นําได ้อี กด ้วย ซึงจะ
มีทังตึกสูงเสีย ดฟ้ า อาคารสไตล์โ คโรเนีย ล ร ้านอาหาร ร ้าน
กาแฟ โรงแรมทีพัก แหล่งท่องเทียวให ้ได ้ยลอี กมากมาย นํา
ท่ า น ชมอนุ ส าวรีย ์ท่ า นประธานาธิบ ดีโ ฮจิม ิ น ห์ ตั งอยู่
ด า้ น หน ้า ศาลากลาง ก่ อ ส ร า้ งด ว้ ย ส ถาปั ตยากรรม แบบ
ฝรังเศส
รับประทานอาหารกลางวัน (มือ
@ ที9) เมนูเฝอไก่เวียดนาม
้
อิส ระท่ า นช อปปิ ง ตลาดเบนถัน ตามอั ธ ยาศั ย เลื อกซือของฝาก ของพินเมื อง และสิน ค า้ ต่ า งๆ เช่ น เสื อ
รองเท ้า กระเป๋ า เป็ นต ้น จากนันนําท่านตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

เย็น
14:05 น.
15:35 น.

ได เ้ วลาอั น สมควรนํ า ท่ า นเดิน ทางสู่ ท่ า อากาศยานนานาชาติเ ติน เซิน เญิ@ต เมือ งโฮจิม ิน ห์ ประเทศ
เวียดนาม เพือเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
เดินทางกลับประเทศไทย โดย สายการบิน BAMBOO AIRWAYS เทียวบินที QH326
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ

*************************
หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี ยนแปลงได ้ตามความเหมาะสม เนืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน , การจราจร
หรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป็ นต ้น โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหนา้ โดยทางผู ้จัดจะปรับเปลียนโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ข อง
ท่านเป็ นหลัก เพือให ้ท่านท่องเทียวได ้ครบถ ้วนตามโปรแกรม
► เอกสารทีต้องทําการเตรียมก่อนเดินทาง
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช ้งานต ้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)
2. เอกสารใบรับรองทีได ้รับวัคซีนป้ องกันโควิด19 ครบ 2 เข็ม Vaccinated Certificate ทีออกโดยกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข (จากแอปหมอพร ้อม)
3. เตรี ย มเอกสารInternational Vaccinated Certificateที ออกโดยกรมควบคุ มโรคกระทรวงสาธารณสุข (ขอจากแอปหมอ
พร ้อม)
4.ผลตรวจTest COVID-19 เป็ นลบ แบบ RT-PCR และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 72 ชัวโมงก่อนการเดินทาง หรือ ATK
ผลเป็ นลบ ภายใน 24 ชัวโมงก่อนการเดินทาง (ภาษาอังกฤษ)
►การเดินทางกลบ
ั เข้าประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องขอ Thailand Pass (บริษัทดําเนินการให ้) อัพเดท 28/04/2022
สําหรับชาวต่างชาติจะต ้องประกันสุขภาพทีครอบคลุมการรักษาโควิดในต่างประเทศวงเงิน USD10,000
เงือนไขการให้บริการ
► การเดิน ทางครัง@ นีจ
@ ะต้องมีจํ านวน 10 ท่านขึน
@ ไป กรณีไม่ถงึ จํานวนดังกล่า ว
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัททีมีโปรแกรมใกล ้เคียงกัน
- หรือเลือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง บริษัทจะทําการแจ ้งให ้ท่านทราบล่วงหนา้ ก่อนการเดินทาง 10วัน
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรั บราคาค่าบริการเพิม (ในกรณีทีผู ้เดินทางไม่ถงึ 15ท่านและท่านยัง ประสงค์เดินทางต่ อ)
โดยทางบริษัทจะทํา การแจ ้งให ้ท่านทราบก่อนล่วงหนา้
► ในกรณีทลู
ี กค้าต้องออกตัว} โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่ อเจ้าหน้า ทีของบริษ ท
ั ฯ ก่อนทุกครัง@
@
มิฉะนัน
@ ทางบริษท
ั จะไม่รบ
ั ผิดชอบใดๆ ทัง@ สิน
► การจองทัวร์และชําระค่าบริการ
- กรุณาชําระค่ามัดจํา ท่านละ 8,000 บาท
กรุ ณ าส่ ง สํ า เนาหน า้ พาสปอร์ ตและเอกสารรับ รองการฉี ดวั คซีน ครบถ ้วน Vaccinated Certificate และ International
Vaccinated Certificate (จากแอปหมอพร ้อม) พร ้อมเอกสารชําระมัดจําค่าทัวร์
- ค่าทัวร์ส่วนทีเหลือชําระ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจําเป็ นต ้องออกตัpวก่อนท่านจําเป็ นต อ้ งชํ าระค่าทั ว ร์ ส่ ว น
ทีเหลือตามทีบริษัทกําหนดแจ ้งเท่านัน
**สําคัญ**สําเนาหนา้ พาสปอร์ตผู ้เดินทาง (จะต ้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลั บ และ
จํ า นวนหน า้ หนั ง สือเดิน ทางต อ้ งเหลื อว่า งสํา หรั บติดวี ซ่า ไม่ ตํากว่ า 3หน า้ ) **กรุ ณ าตรวจสอบก่ อนส่ง ให บ
้ ริษัท มิฉ ะนันทาง
บริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร ้อมพร ้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา
เงือนไขการยกเลิก

-ยกเลิกก่ อนการเดินทางตังแต่ 30 วันขึนไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช ้จ่ายทีเกิดขึนจริง
-ยกเลิกก่ อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดทีลูกค ้าชําระมา และเก็ บค่าใช ้จ่ายทีเกิดขึนจริง(ถ ้ามี)
-ยกเลิกก่ อนการเดินทางนอ้ ยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิย
b ด
ึ เงินเต็มจํานวน
*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่า ใช ้จ่ายทีเกิดขึนจริง(ถ ้ามี)
*ค่าใช ้จ่ายทีเกิดขึนจริง เช่น ค่ามัดจําตัpวเครืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช ้จ่ายจําเป็ น อืนๆ
อัตราค่า บริการนีร@ วม
(บริษท
ั ดําเนิน การให้ กรณียกเลิก ทัง@ หมด หรืออย่า งใดอย่ างหนึง ไม่สามารถรีฟันด์เป็นเงินหรือ การบริก ารอืนๆได้)
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

ค่าตัpวโดยสารเครืองบินไป-กลับ ชันประหยัดพร ้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข ้างต ้น (ตัpวกรุ๊ปต ้อง
เดินทางไปกลับพร ้อมกรุ๊ ปเท่านันไม่สามารถเลือนวันได ้)
ค่าทีพักห ้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไว ้ในรายการหรื อ ระดับใกล ้เคียงกัน
กรณีพัก 3 ท่านถ ้าวันทีเข ้าพักห อ้ งโรงแรม ไม่มีห ้อง TRP (3ท่าน) อาจจําเป็ นต ้องแยกพัก 2ห อ้ ง (มีค่าใช ้จ่ายพัก
เดียวเพิม) กรณีห ้องพักในเมืองทีระบุไว ้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดทีพักในเมือง
ใกล ้เคียงแทน
ค่าอาหาร ค่าเข ้าชม และ ค่ายานพาหนะทุ กชนิด ตามทีระบุไว ้ในรายการทัวร์ข ้างต ้น
เจ ้าหนา้ ทีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่านําหนักกระเป๋ า สัมภาระโหลดใต ้ท ้องเครือง 20 กิโลกรัม ถือขึนเครืองได ้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัย
เครืองบินตามเงือนไขของแต่ละสายการบินทีมีการเรี ยกเก็ บ และกรณีนําสัมภาระเกินท่านต ้องเสียค่าปรับตามที
สายการบินเรีย กเก็บ
การประกันการเดิน ทาง บริษัทฯได ้จัดทําแผนประกัน ภัย การเดิน ทางสํา หรั บผู ้เดินทางไปต่า งประเทศ กับ Allianz
Travel แบบแผนประกัน ภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรั กษากรณีลู กค า้ ติดเชือโควิด-19 หรื อ
อุ บั ต ิเ หตุ ต่ า งๆ ซึงเกิด ขึนภายในวั นเดินทาง และลู กค า้ ต อ้ งทํา การรั กษาในโรงพยาบาลที ประกั นครอบคลุ มการ
รักษาเท่านัน (เข ้ารับรักษาในรูปแบบอืนๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึงสามารถศึกษาข ้อมูลเพิมเติมจากเจ า้ หน ้า ที
ได ้ กรณีลูกค ้าต ้องการซือประกั นเพิมวงเงินคุ ้มครอง เพิมความคุ ้มครอง สามารถแจ ้ง บริษัทฯ ซึงความคุ ้มครอง
และข ้อยกเว ้น เป็ นไปตามเงือนไขกรมธรรม์ประกันภัย ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทังนี การทําประกันนีจากบริษั ท
มากกว่าข ้อบังคับ ตาม พธุรกิจนําเทียว ทีบังคับให ้บริษัทนําเทียว ทําประกันเฉพาะอุบัต ิเหตุ ในการเดิ น ทาง .บ.ร.
เท่านัน แต่ทังนี ท่านสามารถศึกษาเงื อนไขความคุ ้มครองและข◌อ้ ยกเว น
้ แผนเติมจากเว็บ ไซด์ Allianz ได ้กรณี
ท่านต ้องการซือความคุ ้มครองเพิมเติมสามารถแจ ้งความประสงค์มาทีบริษัทฯ
ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนํามันตามรายการทัวร์
ค่ารถปรับอากาศนําเทียวตามระบุไว ้ในรายการ พร ้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให ้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)

อัตราค่า บริการนีไ@ ม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่า งด ้าวต่างๆ
2. ค่าใช ้จ่ายอืนๆ ทีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าซั กรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต ้น
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ ้ามีการเรียกเก็บ)
4. ค่าภาษีนํามันทีสายการบินเรียกเก็ บเพิมภายหลังจากทางบริษัทฯได ้ออกตัpวเครืองบิน และได ้ทํา การขายโปรแกรม
ไปแล ้ว
5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3%
6. ค่าพนักงานยกกระเป๋ าทีโรงแรม

7. ค่าทิปไกด์ คนขบ
ั รถ ท่ านละ 800 บาทท่าน สําหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและนํา@ ใจจาก /

ท่าน
8. ค่าทดสอบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ชัวโมงก่อนการเดินทาง หรือ ATK ผลเป็ นลบ ภายใน 24 ชัวโมงก่อน การ

เดินทางและมีใบรับรองผลการตรวจเป็ นภาษาอังกฤษ
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอี ยดทั งหมดก่อนทํา การจอง เพือความถูกต ้องและความเข า้ ใจตรงกันระหว่า งท่าน ลู กค า้
และบริษัท ฯ และเมือท่านตกลงชํ าระเงินมัดจํ าหรื อค่ าทั วร์ ทังหมดกั บทางบริษัท ฯ แล ้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได ย้ อมรั บ
เงือนไขข ้อตกลงต่างๆ ทังหมด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
b ีจะเลือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึนในกรณีทีมีผู ้ร่วมคณะไม่ถงึ 15ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิก
b ารเก็บค่านํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใb นการเปลียนเทียวบิน โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหนา้ อันเนืองจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดกรณีความล่าช ้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท ้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิงของผิดกฎหมาย ซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดสิงของสูญหาย อันเนืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
และ อุบัตเิ หตุจากความประมาทของนักท่องเทียวเอง
6. เมือท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรื อค่า ทัวร์ ทังหมดกับ ทางบริษัทฯ แล ้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได ้ยอมรับเงือนไขข ้อตกลง
ต่างๆ ทังหมด
7. รายการนีเป็ น เพี ย งข อ้ เสนอที ต อ้ งได ้รั บ การยืน ยันจากบริษั ทฯอี กครั งหนึง หลังจากได ้สํา รองโรงแรมทีพั กในต่ า งประเทศ
เรียบร ้อยแล ้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล ้เคียงกัน ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทีระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรืองห ้องพัก เป็ นสิทธิข
b องโรงแรมในการจัดห อ้ งให ้กั บกรุ๊ปทีเข ้าพั ก โดยมีห ้องพักสําหรับผู ้สูบบุหรี / ปลอดบุห รี
ได ้ โดยอาจจะขอเปลียนห ้องได ้ตามความประสงค์ข องผู ้ทีพั ก ทังนีขึนอยู่กับความพร ้อมให ้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได ้
9. กรณี ผู เ้ ดิน ทางต ้องการความช่ว ยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเ ช่ น ใช ว้ ิว แชร์ กรุ ณ าแจ ง้ บริษั ทฯ อย่ า งช า้ 10วั น ก่ อนการเดินทาง
มิฉะนัน บริษัทฯไม่สามารถจัดการให ้ล่วงหนา้ ได ้
ิ ธิใb นการให ้คําสัญญาใด ๆ ทังสินแทนผู ้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู ้จัด ไม่มีสท
ผู ้มีอํานาจของผู ้จัดกํากับเท่านัน
11. ผู ้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่ าใช ้จ่ ายต่า งๆ ได ้เนืองจากเป็ นการเหมาจ่า ยกั บตัว แทนต่า งๆ ในกรณีทีผู ้เดิน ทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข า้ เมื อง-ออกเมื อง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข ้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุ กประเทศใน
รายการท่องเทียว อันเนืองมาจากการกระทําทีส่ อไปในทางผิด กฎหมาย การหลบหนี เข ้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถู กต อ้ ง
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอืน ๆ

