
 

 

เวยีดนามใต ้โฮจมินิหม์ยุเน3่วนั2 คนื 
 

 
 

 
 

เทีย่วโฮจมินิห ์มุยเน ่เมอืงทะเลทราย 
พกัเมอืงมุยเน ่1 คนื โฮจมินิห ์1 คนื 
อาหารครบทกุมือ้ พกัผอ่นวนัสบายๆ  
ถา่ยรูปเช็คอนิ เก๋ๆ  ทีท่ะเลทราย 
บรกิารนํา้ดืม่ วนัละ 1 ขวด 

 

 

 

 

แถมฟร ี!!! กระเป๋าชอปป้ิงสุดเก ๋พบัเก็บไดจ้ขุองไดเ้ยอะ 
และหมวกสุดเท ่เวยีดนาม 

 
หมายเหต ุ

หากท่านมคีวามจําเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เคร ือ่งบนิภายในประเทศ  เพือ่บนิไปและกลบัจากกรงุเทพฯ  กรณุา
สอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นทําการจองและขอความกรณุาใหท้่านซือ้ต ัว๋เคร ือ่งบนิ

ประเภททีส่ามารถเล ือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ  
ไม่วา่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ  การลา่ชา้ของสายการบนิ  การยุบเทีย่วบนิรวมกนั  ตารางการเดนิทางมี



 

 

การเปล ีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยู่เหนอืการความคมุของทางสายการ
บนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี้  อยู่เหนอืการ

ควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่รบัผดิชอบและไม่คนืคา่ใชจ้า่ยใดๆ  ท ัง้ส ิน้  อนึง่  บรษิทัฯ  
จะคอนเฟิรม์กรุป้ ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไม่สะดวก 

 

วนัท ี1่  ทา่อากาศยานสุวรรณภูม-ิเมอืงโฮจมินิห ์  
13.30น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ สนามบนิสุวรรณภูมเิคานเ์ตอร์

สายการบนิBAMBOO AIRWAYS (QH)โดยทา่นจะพบกบัเจา้หนา้ทีส่่งทวัรแ์ละหัวหนา้
ทวัร ์ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ แจกเอกสารการเดนิทาง และอํานวยความสะดวกทา่น 
ขณะเช็คอนิและโหลดสัมภาระ  

 
เนือ่งจากต ัว๋เครือ่งบนิของคณะเป็นต ัว๋กรุ๊ประบบ Random ไมส่ามารถเลอืกทีน่ ัง่ได ้  
ทีน่ ัง่อาจจะไมไ่ดน้ ัง่ตดิกนั และไมส่ามารถเลอืกชว่งทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิไดใ้นคณะ  

ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขของสายการบนิ 
 
16.35 น. ออกเดนิทางสู่ นครโฮจมินิห์  ประเทศ เวยีดนาม  โดยสายการบนิ BAMBOO AIRWAYS 

(QH)เทีย่วบนิที ่QH326บรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง (1) 
18.00น. เดนิทางถงึสนามบนิ เมอืงนครโฮจมินิห์ประเทศเวยีดนาม  ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

และศุลกากรตามขัน้ตอน  (เวลาทอ้งถิน่ประเทศเวยีดนามเหมอืนกบัเวลาทอ้งถิน่
ประเทศไทย) 

เย็น   บรกิารอาหารเย็นณ  ภตัตาคาร(2) 
  ทีพ่กั LIBERTY SOUTH SAI GON  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 
 

วนัท ี2่ โฮจมินิห-์โบสถน์อรท์เทอดาม -ไปรษณียก์ลาง- ทะเลทราย แดง-ลําธาร

นางฟ้า-ทะเลทรายขาว-เมอืงมุยเน ่  
เชา้  รบัประทานอาหาร  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(3) 

นําทา่นเดนิทางสู่ โบสถน์อรท์เทอดามโบสถแ์ห่งนี้ถอืเป็นสถาปัตยกรรมตะวนัตกทีม่คีวาม
สวยงามอย่างมากสถานทีน่ี้มคีวามสวยงามใชเ้ป็นหอสวดมนตสํ์าหรับชาวเวยีดนามและชาว
ต่างประเทศทีเ่ป็นครสิตศ์าสนกิชน จากนัน้นําทา่นชม ไปรษณียก์ลาง ทีย่ังคงความงดงาม
ตามสถาปัตยกรรมดัง้เดมิ ทา่นสามารถส่งไปรษณียก์ลับมายังประเทศไทยเพือ่เป็นของที่ระลกึได ้ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร (4) 
นําทา่นเดนิทางสู่เมอืงมุยเนใ่นจังหวดัฟานเทยีตเป็นเมอืงชายทะเลตากอากาศและแหล่ง
ทอ่งเทีย่วทีม่คีวามสวยงามและมชีือ่เสยีงทางภาคใตข้องเวยีดนาม ระหวา่งการเดนิทาง ให ้
ทา่นได ้ ชมธรรมชาตแิละวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวเวยีดนามนําทา่นสัมผสัอากาศ
บรสิุทธ ิณ์ ทา่เรอืมุยเน ่ทีอ่บอวนไปดว้ยบรรยากาศแบบชาวประมงเวยีดนามแท ้ๆ  ซึง่กลับ
เขา้ฝ่ังหลังออกหาปลาในยามคํ่าคนืนําทา่นเดนิทางสู่ ทะเลทรายขาว กองเนนิภูเขาทราย
สขีาวกระจ่างตากวา้งใหญ่สุดสายตา  มองไปทางไหนจะเห็นเพยีงผนืทรายและทอ้งฟ้า
เทา่นัน้ ไมไ่กลกนัมแีหล่งน้ําจดื (โอเอซสิ) สําหรับใหนั้กทอ่งเทีย่วใชพั้กผอ่น  ถ่ายรูป และ
ชมววิ  ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบักจิกรรมหลากหลายไมว่า่จะเป็น  น่ังรถจี๊ป  หรอืรถ  ATV 
ตะลุยเนนิทราย หรอืสนุกสนานกบัการเล่นแซนดด์ูนลืน่ไถลจากจากเนนิทรายสูงกวา่  40 
เมตรกจิกรรม(กรณีทา่นตอ้งการน ัง่รถจิป๊ตะลุยทะเลทราย  มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่  ทา่นละ  
100 บาท // รถจิป๊ 1 คน สามารถโดยสารได ้5-6 ทา่น) 
จากนัน้นําทา่นชมทะเลทรายแดงทีเ่กดิจากการรวมตัวกนัของทรายสชีมพูแดงจนเป็นลาน
ทรายกวา้งทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงมยุเน่ แลว้นําทา่นชม“แกรนดแ์คนยอ่นแหง่เวยีดนาม”
ลําธาร FAIRY STREAMทีเ่กดิจากการกดัเซาะของน้ําและลมเป็นลําธารลกึกวา่ 20 เมตร  
เปิดใหเ้ห็นชัน้ของดนิและทรายหลากส ีซึง่ทัง้หมดลว้นเกดิขึน้เองตามธรรมชาต ิ
 

เย็น  บรกิารอาหารเย็นณ  ภตัตาคาร (5) 
  ทีพ่กั PEACH RESORT หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท ี ่3 มุยเน-่โฮจมินิห-์กรงุเทพ 
เชา้  รบัประทานอาหาร  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(6) 

ออกเดนิทางกลับสู่เมอืงโฮจมินิห ์
(ใชเ้วลาในการเดนิทางจากเมอืงมุยเนก่ลบัเขา้เมอืงโฮจมินิห ์ประมาณ 4ชม.) 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั  เมนูเฝอเวยีดนาม (7) 
14.05น. ออกเดนิทางจาก โฮจมินิห์  กลับกรุงเทพฯ  โดยสายบนิ Bamboo Airways (QH) 

เทีย่วบนิที ่QH325บรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง (8) 
15.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

 

(โปรดอา่นรายละเอยีดใหค้รบถว้นกอ่นทําการจอง) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ราคาทวัรไ์มร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม(ชําระทุกท่าน ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคุเทศกท์อ้งถ ิน่ 
ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  

ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 
 

สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ีด่แูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 
 
 

 

สาํค ั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากชําระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะคํานงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 

 
 



 

 

 

เง ือ่นไขและขอ้กําหนดในการเดนิทางเขา้ประเทศเวยีดนาม  
(อพัเดพลา่สุด วนัท ี ่17 เดอืนมนีาคม พ.ศ.2565) 

1. ผูท้ ีม่อีายุต ัง้แต ่12 ปีขึน้ไป แสดงเอกสารการฉดีวคัซนีป้องกนัโควดิครบโดส  (Passport 
vaccine) อยา่งนอ้ย 2 เข็ม และเข็มที ่2 ฉดีไมเ่กนิ 6 เดอืนกอ่นเดนิทาง  

2. มผีลตรวจ RT-PCR กอ่นเดนิทาง 72 ชัว่โมง หรอื  ผลตรวจ  ATK พรอ้มใบรบัรองแพทย์
ภาษาองักฤษ ภายใน 24 ชัว่โมงกอ่นเดนิทาง เด็กอายุตํา่กวา่ 2 ขวบ ไมต่อ้งมผีลตรวจโค
วดิ  

3. แสดงเอกสารประกนัการคุม้ครองรกัษาโควดิ-19 วงเงนิมูลคา่ไมต่ํา่กวา่ 10,000 USD 
4. สําหรบันกัทอ่งเทีย่ว ใหด้าวนโ์หลดแอป   PC COVID ของเวยีดนาม  เพือ่ไวส้ําหรบัตรวจ

สุขภาพในชว่งเวลาทีอ่ยูเ่วยีดนาม 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้ห  ่ ราคาเด็ก พกัเด ีย่ว  

28-30 เมษายน 2565 7,999 7,999 3,500 

05-07 พฤษภาคม 2565 8,999 8,999 3,500 

12-14 พฤษภาคม 2565 8,999 8,999 3,500 

19-21 พฤษภาคม 2565 8,999 8,999 3,500 

26-28 พฤษภาคม 2565 8,999 8,999 3,500 

*** จอยแลนด ์ไมเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ หกัออก 2,000 บาทตอ่ทา่น *** 

ราคาเด็กทารกอายตุํา่กวา่ 2 ปี 4,900 บาท 

ทารกตอ้งมอีายุไมเ่กนิ 2 ปีบรบิูรณ ์ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 
ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 

อตัราคา่บรกิารรวม  
 ค่าตั๋วเครือ่งบนิโดยสารไป-กลับ ตามรายการทีร่ะบ ุ(รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และธรรมเนียมเชือ้เพลงิ) 
 ค่าสัมภาระน้ําหนักทา่นละ 20 กก. / ถอืขึน้เครือ่ง 7 กก. 
 ค่าโรงแรมทีพ่ักหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 ค่าอาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 ค่าเบีย้ประกนัอบุตัเิหตุในการเดนิทางทอ่งเทีย่วระหวา่งการเดนิทางวงเงนิประกนัทา่นละ 1,000,000 

บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์**ค่าประกนัอบุตัเิหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีที่
ไดร้ับอบุตัเิหตุระหวา่งการเดนิทางไมคุ่ม้ครองถงึการสูญเสยีทรัพยส์นิส่วนตัวและไมคุ่ม้ครองโรค
ประจําตัวของผูเ้ดนิทาง 

 ค่าเบีย้ประกนัโควดิ-19 ในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิค่ารักษาพยาบาล 10,000 US  
(ไมร่วมค่าใชจ้่ายในการเดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย) 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามสําหรับคนไทย  กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกี

ครัง้ (เนื่องจากทางเวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ ี่
ประสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศเวยีดนามไมเ่กนิ 30 วนั) 



 

 

 ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามสําหรับชาวต่างชาต ิทีไ่มไ่ดร้ับการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศ
เวยีดนาม 

 ค่าภาษีน้ํามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัว เชน่ ค่าอาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือรายการทวัร ์ค่าซกัรดี ค่ามนิบิาร ์ค่าโทรศัพท ์

ฯลฯ 
 ค่าปรับสําหรับน้ําหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิกําหนด  
 ค่าทําหนังสอืเดนิทาง  
 ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% และภาษีมลูค่าเพิม่ 7% 
 ค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ , คนขับรถ , 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ ค่าทปิหัวหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพงึ

พอใจของทา่น 
 ค่าใชจ้่ายในการตรวจ RT-PCR กอ่นเดนิทางเขา้เวยีดนาม 72 ชัว่โมง หรอื ค่าใชจ้่ายในการตรวจ 

ATK พรอ้มใบรับรองแพทยภ์าษาองักฤษ ภายใน 24 ชัว่โมงกอ่นเดนิทาง 
 ค่าตรวจ RT-PCR เพือ่ออกเอกสารสําหรับใชใ้นการเช็คอนิขากลับสู่ประเทศไทย ประมาณ  

800-1 ,000 บาท(สําหรับในกรณีทีป่ระเทศเวยีดนาม  มปีระกาศเพิม่เตมิภายหลังใหท้า่นตอ้ง
ตรวจ)หากมกีารอพัเดตหรอืเปลีย่นแปลงตามประกาศของประเทศนัน้ๆ ทางทวัรจ์ะรบีแจง้ใหท้า่น
ทราบ 

 คา่ใชจ้า่ยในการตรวจ RT-PCR และกกัตวัในโรงแรมหลงัจากเดนิทางมาถงึประเทศไทย 

PackageTEST&GO 
(รวมรถรบั-สง่/RT-PCR 1 คร ัง้/รวมอาหารเชา้/รวมชุด ATK 1 กลอ่ง) 
พกัเดีย่ว: 3,999 บาท/ทา่น 
พกัคู:่6,999 บาท/หอ้ง 

 

เง ือ่นไขการออกเดนิทาง  
ในแต่ละเสน้ทางจะมกีารกําหนดผูเ้ดนิทางขัน้ตํ่าของการออกเดนิทาง โดยในทวัรน์ี้  กําหนดใหม้ี
ผูเ้ดนิทางขัน้ตํ่า 25 ทา่นหากมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึทีกํ่าหนด บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิม่ค่าทวัร์ 
หรอื เลือ่นการเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทางหากทา่นมไีฟลท์บนิภายในประเทศแต่มไิดแ้จง้
ใหเ้ราทราบล่วงหนา้กอ่นทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ ดังนัน้กรุณาสอบถามยนืยันการ
ออกเดนิทางกอ่นจองไฟลบ์นิภายในประเทศทกุครัง้ 
 

 หากกรุ๊ปคอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 
หากกรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางแลว้นัน้  ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้  ไมว่า่จะเกดิ
เหตุการณ์ใดๆ ต่อทา่นก็ตาม อนัเนื่องมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ประกอบจากตัวเลขการ
จองการเดนิทางของทา่น หากทา่นถอนตัวออก ทําใหก้รุ๊ปมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจทําให ้
กรุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ดังนัน้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิม์อินุญาตใหเ้ลือ่นวนัเดนิทาง
ใดๆ ไดท้ัง้ส ิน้และเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดตามจํานวนเงนิของราคาทวัร ์
 

 การชําระเงนิหมายถงึการยนืยันจํานวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรับเปลีย่นได ้  
การชําระเงนิเขา้มานัน้ หมายถงึทา่นไดย้อมรับขอ้เสนอและยนืยันจํานวนตามทีท่า่นไดจ้องเขา้
มา หากทา่นชําระเงนิเขา้มาแลว้จะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงจํานวนของผูเ้ดนิทางได ้  และหากมี
ความจําเป็นจะตอ้งเปลีย่นแปลงทา่นจะยนิยอมใหท้างบรษัิทฯ  คดิค่าใชจ้่ายทีท่างบรษัิท
เสยีหาย รวมถงึค่าเสยีเวลาในการขาย อย่างนอ้ยทีสุ่ดเทา่จํานวนเงนิมดัจํา ทัง้นี้ทัง้นัน้ใหเ้ป็นไป
ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯ  
 

เง ือ่นไขการจอง การสํารองทีน่ ัง่ และการชําระเงนิ 
 กรุณาเตรยีมเงนิมดัจําทา่นละ  5,000 บาทภายหลังจากทีท่า่นส่งเอกสารการจอง  2-3 

วนั กรณีลูกคา้ทําการจองกอ่นวนัเดนิทางภายใน 30 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิใ์นการเก็บค่า
ทวัรเ์ต็มจํานวน  

 การชําระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ  จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่3 0 วนั ทา่นควร
จัดเตรยีมค่าทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองค่าใชจ้่ายในส่วนของ
ค่าทีพ่ักและตั๋วเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 หากไมชํ่าระมดัจําตามทีกํ่าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหลู้กคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 



 

 

 เมือ่ทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางส่วน  ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและ

ขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 

 ส่งรายชือ่สํารองทีน่ั่ง  ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งสําเนาหนังสอืเดนิทาง  (Passport)[หากไมส่่งสําเนา
หนังสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิไ์มร่ับผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิ

จากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิทัง้ส ิน้ 

 หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวดั)ใหท้า่นตดิต่อเจา้หนา้ทีก่อ่น
ออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิไ์มร่ับผดิชอบ
ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น ( Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ , มโีรค
ประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิต่อกนั 
ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทาง
เป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 
 หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททวัร์  ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิไ์ม่

รับผดิชอบ  และไม่คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหนึง่ใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้  เชน่  สถานทตู

ปฏเิสธวซีา่ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบล่วงหนา้  อย่าง
นอ้ย 21 วนั กอ่นออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้  ไมว่า่ส่วน
ใดส่วนหนึง่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด  ทัง้นี้ข ึน้อยู่
กบัชว่งพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ  เป็นสําคัญดว้ย  กรุณาสอบถามกบั

เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 

หมายเหตุ 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํา กรุ๊ป
ไดอ้ยา่งนอ้ย 25 ทา่นในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้
ตอ้งการ 

 ในกรณีทา่นเดนิทางมาถงึสถานทีนั่ดพบชา้กวา่เวลานัดหมายเกนิกวา่ 1 ชัว่โมง ดว้ยเหตุอนัใดก็
ตามแต่ ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นสละสทิธกิารเดนิทาง และไมต่ดิใจเรยีกรอ้งขอเงนิคนืใดๆ 
ทัง้ส ิน้  

 ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ หากทา่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมว่า่จะดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม 
ไมส่ามารถนํามาเลือ่นวนัเดนิทางหรอืคนืเงนิได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเนื่องจากสาเหตุ
ต่างๆ  

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ  อกีครัง้หนึง่  หลังจากไดสํ้ารอง
โรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้  โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั  ซึง่อาจจะ
ปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก   โดยมหีอ้งพัก
สําหรับผูสู้บบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ดโ้ดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ักทัง้นี้
ข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

 กรณีตอ้งการพักแบบ  3 ทา่น  ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ  3 เตยีง  Triple โรงแรมมหีอ้ง  Triple ไม่
เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ  แยก 2 หอ้ง  คอื 1 หอ้งพักคู่  และ 1 หอ้งพัก
เดีย่ว โดยไมม่คี่าใชจ้่ายเพิม่  

 บรกิารน้ําดืม่ทา่นวนัละ 1ขวด ต่อคนต่อวนั 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจําเป็น
สุดวสิัยจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยี หรอืไดร้ับ
บาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทวัรแ์ละอบุตัเิหตุสุดวสิัยบางประการ เชน่ การ



 

 

ล่าชา้จากสายการบนิ การปิดด่านเขา้-ออกเมอืง การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลต่างๆ 
เป็นตน้ 

 หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วในบางรายการ ไมท่านอาหารบางมือ้ 
เพราะค่าใชจ้่ายทกุอย่างทางบรษัิทฯ ไดชํ้าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทสแบบเหมาขาด
กอ่นออกเดนิทางแลว้  

 หากเกดิทรัพยส์นิสูญหายจากการโจรกรรมหรอืเกดิอบุตัเิหตุสูญหายทีเ่กดิจากความประมาณ
ของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธคิวามรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้   

 หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านอย่างนอ้ย 6 เดอืน บรษัิทฯไมร่ับผดิชอบหากอายุเหลอื
ไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่
วา่เหตุผลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ ิใ์นการ ไมค่นืค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

*เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 


