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CODE:  IVNQH21 เวยีดนามใต ้โฮจมินิห ์มุยเน่ 4D3N BYQH   

เวยีดนามใต ้โฮจมินิห ์มุยเน่ 4วนั 3คนื     
พเิศษ!!ของที�ระลึกเสื@อเวยีดนาม พรอ้มล่องเรอืทานอาหารแม่นํ@าไซง่อน 

 OPTION เสรมิ สมัผสัการน ั�งรถจิGฟตะลุยทะเลทรายขาวมุยเน่ 
ชมแกรนดแ์คนย่อนแห่งเวยีดนาม ลําธาร FAIRY STREAM ทานเฝอไก่เวยีดนาม 

เดนิทางโดยสายการบนิ BAMBOO AIRWAYS  
AIRBUS A321 Neo บรกิาร Snack box บนเครื�อง 

นํ�าหนักสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครื�อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg. 

รวมประกัน COVID-19 ครอบคลุมวงเงนิ 10,000 USD  
วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ ราคาเด็ก  พกัเดี�ยวเพิ�ม ที�น ั�ง หมายเหตุ 

28 เมษายน-1พฤษภาคม 65 8,999  
 

ไม่มีราคาเด็ก 
 

(INFANT ทารกอายุไม่เกนิ 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 มถุินายน 65 11,999 25  

16-19 มถุินายน 65 11,999 25  

30มถุินายน-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 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกช ั@น 4 สายการบนิ 

BAMBOO AIRWAYS โดยมีเจา้หนา้ที�บริษัทฯคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร ติดแท็ก
กระเป๋าก่อนขึ�นเครื�อง 

16:35 น. นําท่านเดนิทางออกสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตเิตนิเซนิเญิ@ต เมอืงโฮจมินิห ์ประเทศเวยีดนาม  โดย สาย
การบนิ BAMBOO AIRWAYS เที�ยวบนิที� QH325 

20:20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ@ต เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม  นําท่านผ่านพธีิ
ตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร )เวลาทอ้งถิ�นที�เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย  ( นําท่านเดนิทางสู่ นครโฮจิ
มนิห ์(Ho Chi Minh City) หรือที�คนทอ้งถิ�นเรียกกันว่า "ไซง่อน" (Saigon) ตั �งอยู่ทางตอนใต ้ เป็นเมืองที�
มีขนาดใหญ่ที�สุดของประเทศเวียดนาม มีประวัตศิาสตร์ที�ยาวนาน ครั�งหนึ�งเคยเป็นอาณานิคมของประเทศ
ฝรั�งเศส มีการขยายวัฒนธรรมเขา้มาสู่โฮจมินิห์ในช่วงนั�น ตกึและอาคารสําคัญต่าง ๆ ถูกสรา้งขึ�นในสไตล์โค
โลเนียล ทําใหเ้มืองทั�งเมืองมีบรรยากาศ  คลา้ยกับยุโรป 

คํ�า � รบัประทานอาหารคํ�า (มื@อที�1)  

ที�พกั : Oscar Saogon , Vien Dong Saigon 3 * หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 
ชื�อโรงแรมที�ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดนิทาง 
 

 
 
เชา้  � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มื@อที�2)  
 นําท่านเดนิทางสู่ อําเภอกู่จี อยู่ห่างจากโฮจมิ ินห์ประมาณ 40 กโิลเมตรนําท่านชม อุโมงคกู่์จ ี อุโมงค์ของ

ชาวเวียดกงที�ขุดขึ�นขนาดพอดีกับตัวในสมัยที�ทําสงครามกับทหารเวียดนามใตแ้ละกองทัพอเมริกัน รวมถึง
กองทหารพันธมิตรจากนานาประเทศ ที�ชาวเวียดนามจะตอ้งใชช้ีวติอยู่ภายใตอุ้โมงค์นี� ซึ�งในอดีตเคยมีชาว
เวียดนามอาศัยอยู่ภายใตอุ้โมงค์นี�ถงึ 80,000 คน ในระหว่างการเกดิสงคราม และยังเคยใชเ้ป็นที�บัญชาการ
ทางทหารและเป็นหลุมหลบภัย ซึ�งมีความยาวกว่า 200 กิโลเมตร และอุโมงค์นี�ยังสามารถทะลุออกแม่นํ�า
ไซ่ง่อนไดด้ว้ย  

เที�ยง  � รบัประทานอาหารกลางวนั (บุฟเฟต)์  (มื@อที�3) 
  นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงมุยเน่ ในจังหวัด ฟานเทยีต เป็นเมืองชายทะเลตากอากาศและแหล่งท่องเที�ยวที�มี

ความสวยงามและมีชื�อเสียงทางภาคใตข้องเวียดนาม ระหว่างการเดนิทางผ่านชมธรรมชาตแิละวถีิชวีติความ
เป็นอยู่ของชาวเวียดนาม (ระยะทางประมาณ 200 กม.ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4 ชม.) 

คํ�า   � รบัประทานอาหารคํ�า (มื@อที�4)  
ที�พกั : Little Paris Muine 3*+ , Ocean Place Muine Resort หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

)ชื�อโรงแรมที�ท่านพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7วันก่อนวันเดนิทาง 
 
 

 
 
เชา้  � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มื@อที�5)        

วนัที�สาม       เมอืงมุยเน่ – หมู่บา้นชาวประมง – ทะเลทรายแดง - FAIRY STREAM – ทะเลทรายขาว – เมอืงโฮจมินิห ์-  
                    ล่องเรอืแม่นํ @าไซง่อน                                                                              � อาหาร เชา้,เที�ยง,เย็น                                                                                                                  

วนัที�หนึ�ง         ทา่อากาศยานสุวรรณภูม-ิทา่อากาศยานนานาชาตเิตนิเซนิเญิ@ต-เมอืงโฮจมินิห ์     � อาหาร เย็น                                                                               

วนัที�สอง         เมอืงโฮจมินิห ์- อโุมงตก์ู่จ ี- เมอืงมุยเน่                                                    � อาหาร เชา้,เที�ยง,เย็น      



 

              

 

 

 

 

   

นําท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นชาวประมง (Fishing Village) จุด
จอดพักเรือของชาวประมง ซึ�งเราจะไดเ้ห็นเรือประมงเต็มไปหมด 
ไฮไลท์คือเรือกระดง้รูปทรงกลมซึ�งเป็นเรือพื�นบา้นของเวียดนาม 

เที�ยง  � รบัประทานอาหารกลางวนั (มื@อที�6)  
บ่าย  นําท่านสัมผัสอากาศบรสิุทธิb ณ ท่าเรอืมุยเน่ ที�อบอวนไปดว้ย

บรรยากาศแบบชาวประมงเวียดนามแท ้ๆ  ซึ�งกลับเขา้ฝั�งหลังออก
หาปลาในยามคํ�าคืน นําท่านชม ทะเลทรายแดง  ที�เกดิจากการ
รวมตัวกันของทรายสีชมพูแดงจนเป็นลานทรายกวา้งที�มีชื�อเสียง
ของเมืองมุยเน่  แลว้นําท่าน ชม “แกรนด์แคนย่อนแห่ง
เวียดนาม” ลําธาร FAIRY STREAM ที�เกิดจากการกัดเซาะ
ของนํ�าและลมเป็นลําธารลึกกว่า 20 เมตร เปิดใหเ้ห็นชั�นของดิน
และทรายหลากสี ซึ�งทั�งหมดลว้นเกิดขึ�นเองตามธรรมชาต ินํา
ท่านสู่ ทะเลทรายขาว กองเนินภูเขาทรายสีขาวกระจ่างตากวา้ง
ใหญ่สุดสายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพียงผืนทรายและทอ้งฟ้า
เ ท่ านั� น  ไ ม่ ไ กล กันมีแหล่งนํ� า จืด  ( โอเอซิส )  สํ าห รับให ้
นักท่องเที�ยวใชพ้ักผ่อน  ถ่ายรูป และชมวิว ที� ท่านจะได ้
เพลดิเพลนิกับกจิกรรมหลากหลายไม่ว่าจะนั�งรถจีdป (*ราคาทวัร์
ไม่รวมค่ารถJeep*) หรือสามารถเช่าขับรถ ATV ตะลุยเนิน
ทราย หรือสนุกสนานกับการเล่นแซนด์ดูนลื�นไถลจากจากเนิน
ทรายสูงกว่า 40 เมตร นําท่านเดนิทางสู่ นครโฮจมินิห ์ 

คํ�า   � รบัประทานอาหารคํ�า (มื@อที�7)   
บนเรอืล่องไปตามแม่นํ@าไซ่ง่อน  
ชมบรรยากาศสองฟากฝั�งยามคํ�าคนืของเมอืงโฮจมินิหซ์ติี@ หรอืจะเลอืกสนุกสนานกบัวงดนตรพีื@นเมอืง 
ทบีรรเลงเพลงอย่างสนุกสนาน 

ที�พกั : Oscar Saogon , Vien Dong Saigon 3*+ หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 
ชื�อโรงแรมที�ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดนิทาง 

 
 
 
 
เชา้  � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มื@อที�8) 

นําท่านชม โบสถน์อรท์เทรอดาม โบสถ์หลังคาสูงที�สรา้งใน
สมัยที�เวียดนามยังอยู่ในอาณานิคมของ ฝรั�งเศส โดยสรา้ง
เพื�อใหเ้ป็นโบสถ์ประจําเมืองไซ่ง่อนและไดส้รา้งตามตน้แบบ
ของประเทศฝรั�งเศสนําท่าน ชม ไปรษณียก์ลาง ซึ�งถูกสรา้ง
ขึ�นอย่างวจิติรตระการตา นอกจากนี�นักท่องเที�ยวยังสามารถที�
จะเดนิเที�ยวชมเมืองโฮจมินิห์ไปตามทางเดนิเทา้ที�จัดทําขึ�น
บน ถนน Nguyen Hue ไปจนสุดรมิแม่นํ�าไดอี้กดว้ย ซึ�งจะ
มีทั �งตกึสูงเสียดฟ้า อาคารสไตล์โคโรเนียล รา้นอาหาร รา้น
กาแฟ โรงแรมที�พัก แหล่งท่องเที�ยวใหไ้ดย้ลอีกมากมาย นํา
ท่าน ชมอนุสาวรีย์ท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ตั �งอยู่
ดา้นหน ้าศาลากลาง ก่อสรา้งดว้ย สถาปัตยากรรมแบบ
ฝรั�งเศส 

เที�ยง  � รบัประทานอาหารกลางวนั (มื@อที�9) เมนูเฝอไก่เวยีดนาม 
อิสระท่านชอ้ปปิ�ง ตลาดเบนถนั ตามอัธยาศัย เลือกซื�อของฝาก ของพิ�นเมือง และสินคา้ต่างๆ เช่น เสื�อ 
รองเทา้ กระเป๋า เป็นตน้ จากนั�นนําท่านตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ  

วนัที�สี�           เมอืงโฮจมินิห-์โบสถน์อรท์เรอดาม-ไปรษณียก์ลาง-ถนน Nguyen Hue-อนุสาวรยีท์่านประธานาธบิดโีฮจมินิห-์ 
                    ตลาดเบนถนั-ทา่อากาศยานนานาชาตเิตนิเซนิเญิ@ต-ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิ                 � อาหาร เชา้,เที�ยง 



 

              

 

 

 

 

   

เย็น  ไดเ้วลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ@ต เมืองโฮจิมินห์  ประเทศ
เวยีดนาม  เพื�อเดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

14:05 น. เดนิทางกลับประเทศไทย โดย สายการบนิ BAMBOO AIRWAYS เที�ยวบนิที� QH326 
15:35 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดภิาพ 
 

************************* 
หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบนิ, การจราจร 
หรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ัดจะปรับเปลี�ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของ
ท่านเป็นหลัก เพื�อใหท่้านท่องเที�ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
 
► เอกสารที�ตอ้งทําการเตรยีมก่อนเดนิทาง 
1. พาสปอร์ตตัวจรงิ (อายุการใชง้านตอ้งเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
2. เอกสารใบรับรองที�ไดรั้บวัคซนีป้องกันโควดิ19 ครบ 2 เข็ม Vaccinated Certificate ที�ออกโดยกรมควบคุมโรค     
    กระทรวงสาธารณสุข  (จากแอปหมอพรอ้ม) 
3. เตรียมเอกสารInternational Vaccinated Certificateที�ออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข (ขอจากแอปหมอ
พรอ้ม) 
4.ผลตรวจTest COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 72 ชั�วโมงก่อนการเดนิทาง หรือ ATK 
ผลเป็นลบ ภายใน 24 ชั�วโมงก่อนการเดนิทาง (ภาษาอังกฤษ) 
 
►การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งขอ Thailand Pass (บรษัิทดําเนินการให)้ อัพเดท 28/04/2022 
สําหรับชาวต่างชาตจิะตอ้งประกันสุขภาพที�ครอบคลุมการรักษาโควดิในต่างประเทศวงเงนิ USD10,000  
เงื�อนไขการให้บรกิาร 
► การเดนิทางคร ั@งนี@จะตอ้งมจีํานวน 10 ท่านขึ@นไป กรณีไม่ถงึจํานวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบรษัิทที�มีโปรแกรมใกลเ้คียงกัน 
- หรือเลื�อน หรือยกเลกิการออกเดนิทาง บรษัิทจะทําการแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ก่อนการเดนิทาง 10วัน 
- หรือขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบริการเพิ�ม (ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไม่ถงึ15ท่านและท่านยังประสงค์เดนิทางต่อ) 
โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท่้านทราบก่อนล่วงหนา้ 
► ในกรณีที�ลูกคา้ต้องออกตั}วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯ ก่อนทุกคร ั@ง 
มฉิะนั@นทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทั@งสิ@น  
► การจองทวัรแ์ละชําระค่าบริการ  

 - กรุณาชําระค่ามดัจํา ท่านละ 8,000 บาท  
กรุณาส่งสําเนาหนา้พาสปอร์ตและเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถว้น Vaccinated Certificate และ International 
Vaccinated Certificate (จากแอปหมอพรอ้ม) พรอ้มเอกสารชําระมัดจําค่าทัวร์ 

 
- ค่าทัวร์ส่วนที�เหลือชําระ 15-20 วันก่อนออกเดนิทาง กรณีบรษัิทฯจําเป็นตอ้งออกตัpวก่อนท่านจําเป็นตอ้งชําระค่าทัวร์ส่วน

ที�เหลือตามที�บรษัิทกําหนดแจง้เท่านั�น 
**สําคญั**สําเนาหนา้พาสปอร์ตผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับและ
จํานวนหนา้หนังสือเดนิทางตอ้งเหลือว่างสําหรับติดวีซ่าไม่ตํ�ากว่า 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้รษัิทมฉิะนั�นทาง
บรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา 
 
เงื�อนไขการยกเลกิ 



 

              

 

 

 

 

   

-ยกเลกิก่อนการเดนิทางตั �งแต่ 30 วันขึ�นไป คืนเงนิค่าทัวร์โดยหักค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�นจรงิ 
-ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดที�ลูกคา้ชําระมา และเก็บค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�นจรงิ(ถา้มี) 
-ยกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วัน ขอสงวนสทิธิbยดึเงนิเต็มจํานวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลกิทัวร์ โดยไม่ใช่ความผดิของบรษัิททัวร์ คืนเงนิค่าทัวร์โดยหักค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�นจรงิ(ถา้มี) 
 *ค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�นจรงิ เช่น ค่ามัดจําตัpวเครื�องบนิ โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใชจ้่ายจําเป็นอื�นๆ 
 
อตัราค่าบรกิารนี@รวม   
(บรษิทั ดําเนนิการให ้กรณียกเลกิทั@งหมด หรอือย่างใดอย่างหนึ�ง ไม่สามารถรฟีันด์เป็นเงนิหรอืการบรกิารอื�นๆได)้ 

1.  ค่าตัpวโดยสารเครื�องบนิไป-กลับ ชั�นประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวร์ขา้งตน้ (ตัpวกรุ๊ปตอ้ง
เดนิทางไปกลับพรอ้มกรุ๊ปเท่านั�นไม่สามารถเลื�อนวันได)้  

2. ค่าที�พักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที�ระบุไวใ้นรายการหรือ ระดับใกลเ้คียงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่านถา้วันที�เขา้พักหอ้งโรงแรม ไม่มีหอ้ง TRP (3ท่าน) อาจจําเป็นตอ้งแยกพัก 2หอ้ง (มีค่าใชจ้่ายพัก

เดี�ยวเพิ�ม) กรณีหอ้งพักในเมืองที�ระบุไวใ้นโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บรษัิทขอจัดที�พักในเมือง
ใกลเ้คียงแทน 

4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที�ระบุไวใ้นรายการทัวร์ขา้งตน้  
5. เจา้หนา้ที�บรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
6. ค่านํ�าหนักกระเป๋า สัมภาระโหลดใตท้อ้งเครื�อง 20 กโิลกรัม ถือขึ�นเครื�องได ้7 กโิลกรัม และค่าประกันวนิาศภัย

เครื�องบนิตามเงื�อนไขของแต่ละสายการบนิที�มีการเรียกเก็บ และกรณีนํ�าสัมภาระเกนิท่านตอ้งเสียค่าปรับตามที�
สายการบนิเรียกเก็บ  

7. การประกันการเดนิทาง บรษัิทฯไดจ้ัดทําแผนประกันภัยการเดนิทางสําหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz 
Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกคา้ตดิเชื�อโควดิ-19 หรือ
อุบัติเหตุต่างๆ ซึ�งเกิดขึ�นภายในวันเดนิทาง และลูกคา้ตอ้งทําการรักษาในโรงพยาบาลที�ประกันครอบคลุมการ
รักษาเท่านั�น (เขา้รับรักษาในรูปแบบอื�นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ�งสามารถศกึษาขอ้มูลเพิ�มเตมิจากเจา้หน ้าที
ได ้กรณีลูกคา้ตอ้งการซื�อประกันเพิ�มวงเงนิคุม้ครอง เพิ�มความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษัิทฯ  ซึ�งความคุม้ครอง
และขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื�อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดนิทางอันนีโดยทั�งนี�การทําประกันนี�จากบริษัท  
มากกว่าขอ้บังคับ ตาม พ .ร.บ  .ยว ที�บังคับใหบ้รษัิทนําเที�ยว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางธุรกจินําเที�
เท่านั�น แต่ทั�งนี� ท่านสามารถศกึษาเงือนไขความคุม้ครองและข◌อ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด์ Allianz ไดก้รณี
ท่านตอ้งการซื�อความคุม้ครองเพิ�มเตมิสามารถแจง้ความประสงค์มาที�บรษัิทฯ 

8. ค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีนํ�ามันตามรายการทัวร์ 
9. ค่ารถปรับอากาศนําเที�ยวตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 

อตัราค่าบรกิารนี@ไม่รวม  
1. ค่าทําหนังสือเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  
2. ค่าใชจ้่ายอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการระบุ อาทเิช่น ค่าอาหาร เครื�องดื�ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นตน้  
3. ค่าภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีนํ�ามันที�สายการบนิเรียกเก็บเพิ�มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัpวเครื�องบนิ และไดทํ้าการขายโปรแกรม

ไปแลว้ 
5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3% 
6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที�โรงแรม 



 

              

 

 

 

 

   

7. ค่าทปิไกด ์คนขบัรถ ท่านละ 800 บาท /ท่าน สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความประทบัใจและนํ@าใจจาก
ท่าน 

8. ค่าทดสอบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ชั�วโมงก่อนการเดนิทาง หรือ ATK ผลเป็นลบ ภายใน 24 ชั�วโมงก่อนการ
เดนิทางและมีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ  

 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอียดทั�งหมดก่อนทําการจอง เพื�อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างท่านลูกคา้
และบรษัิท ฯ และเมื�อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั�งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงื�อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั�งหมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิbที�จะเลื�อนการเดนิทางหรือปรับราคาค่าบรกิารขึ�นในกรณีที�มีผูร่้วมคณะไม่ถงึ15ท่าน  
2. ขอสงวนสทิธิbการเก็บค่านํ�ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิ�ม หากสายการบนิมีการปรับขึ�นก่อนวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิbในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื�องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั�งสิ�น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั�งสิ�น หากเกดิสิ�งของสูญหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเที�ยวเอง  
6. เมื�อท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทั�งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทั�งหมด  
7. รายการนี�เป็นเพียงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯอีกครั�งหนึ�ง หลังจากไดส้ํารองโรงแรมที�พักในต่างประเทศ
เรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธิbของโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักสําหรับผูสู้บบุหรี� / ปลอดบุหรี�
ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูที้�พัก ทั�งนี�ขึ�นอยู่กับความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได ้  
9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิวแชร์ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างชา้10วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนั�น บรษัิทฯไม่สามารถจัดการใหล้่วงหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธิbในการใหค้ําสัญญาใด ๆ ทั�งสิ�นแทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผูม้ีอํานาจของผูจ้ัดกํากับเท่านั�น 
11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 
หรือ การถูกปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ   
 


