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เวยีดนามใต ้โฮจมินิห ์มยุเน ่3 วนั 2 คนื 
 

เทีย่วโฮจมินิห ์มยุเน ่เมอืงทะเลทราย 
พกัเมอืงมยุเน ่1 คนื โฮจมินิห ์1 คนื 
อาหารครบทกุมือ้ พกัผอ่นวนัสบายๆ  

ราคาทวัรร์วมคา่รถจิป๊ตะลยุทะเลทราย !! 
 

 

 

 

แถมฟร ี!!! กระเป๋าชอปป้ิงสุดเก ๋พบัเก็บไดจุ้ของไดเ้ยอะ 
และหมวกสุดเท ่เวยีดนาม 

 
หมายเหตุ 

หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถาม
เทีย่วบนิเพือ่ย ืนยนักบัทางเจา้หน้าทีก่่อนท าการจองและขอความกรุณาให้ท่านซื้อต ั๋วเครือ่งบนิประเภทที่
สามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไม่ว่าจะเป็น

การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง 
ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยู่เหนอืการความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผล
เชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่รบัผดิชอบและไม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป้ ประมาณ 7-10 
วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 

 

วนัที ่1  ทา่อากาศยานดอนเมอืง-เมอืงโฮจมินิห-์มุยเน-่ทะเลทรายขาว 
    ทะเลทรายแดง-ล าธาร FAIRY STREAM 
04.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ สนามบนิดอนเมอืง เคานเ์ตอร์

สายการบนิแอรเ์อเชยี (FD) โดยท่านจะพบกับเจา้หนา้ที่สง่ทัวรแ์ละหัวหนา้ทัวร ์ของบรษัิทฯ 
คอยใหก้ารตอ้นรับ แจกเอกสารการเดินทาง และอ านวยความสะดวกท่าน ขณะเช็คอินและ
โหลดสัมภาระ  

 
เนื่องจากต๋ัวเครือ่งบนิของคณะเป็นต๋ัวกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถเลอืกทีน่ั่งได ้  
ทีน่ั่งอาจจะไม่ไดน่ั้งตดิกัน และไม่สามารถเลอืกชว่งทีน่ั่งบนเครือ่งบนิไดใ้นคณะ  

ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขของสายการบนิ 
 

07.35 น. ออกเดินทางสู่ นครโฮจมินิห  ์ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เที่ยวบินที ่

FD656 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.50 ชัว่โมง) ไม่มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง 
09.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิ เมอืงนครโฮจมินิห ์ประเทศเวยีดนาม ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมือง และ

ศุลกากรตามขัน้ตอน (เวลาทอ้งถิน่ประเทศเวยีดนามเหมอืนกบัเวลาทอ้งถิน่ประเทศไทย) 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมุยเน่  ในจังหวัดฟานเทยีต เป็นเมืองชายทะเลตากอากาศและแหล่ง
ท่องเทีย่วที่มคีวามสวยงามและมชีือ่เสยีงทางภาคใตข้องเวียดนาม ระหว่างการเดนิทางใหท้่าน
ไดช้มธรรมชาติและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนาม น าท่านสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ณ 

ทา่เรอืมุยเน่ ทีอ่บอวนไปดว้ยบรรยากาศแบบชาวประมงเวยีดนามแท ้ๆ  ซึง่กลับเขา้ฝ่ังหลังออก
หาปลาในยามค ่าคนื  

กลางวนั     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
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น าท่านเดนิทางสู ่ทะเลทรายขาว กองเนนิภูเขาทรายสขีาวกระจ่างตากวา้งใหญ่สดุสายตา มอง

ไปทางไหนจะเห็นเพยีงผนืทรายและทอ้งฟ้าเท่านัน้ ไม่ไกลกันมแีหล่งน ้าจดื (โอเอซสิ) ส าหรับ
ใหนั้กท่องเทีย่วใชพั้กผ่อน  ถ่ายรูป และชมววิ ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับกจิกรรมหลากหลายไม่
ว่าจะเป็น น่ังรถจี๊ป หรอืรถ ATV ตะลุยเนนิทราย หรอืสนุกสนานกับการเล่นแซนดด์ูนลืน่ไถลจาก

จากเนินทรายสูงกว่า 40 เมตรกจิกรรม (ราคาทวัรร์วมรถจิป๊ โดยสารได ้5-6 ท่าน/คนั) 
จากนั้นน าท่านชม ทะเลทรายแดง ที่เกดิจากการรวมตัวกันของทรายสีชมพูแดงจนเป็นลาน
ทรายกวา้งที่มชีือ่เสยีงของเมืองมุยเน่ แลว้น าท่านชม “แกรนดแ์คนยอ่นแห่งเวยีดนาม” ล า

ธาร FAIRY STREAM ที่เกดิจากการกัดเซาะของน ้าและลมเป็นล าธารลกึกว่า 20 เมตร เปิด
ใหเ้ห็นชัน้ของดนิและทรายหลากส ีซึง่ทัง้หมดลว้นเกดิขึน้เองตามธรรมชาต ิ

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

 
 
 

 
 
 

 
 

 

วนัที ่2    มุยเน่-ย่านไชน่าทาวน-์วดัเทยีนหาว-ล่องเรอืรบัประทานอาหารแม่น า้ไซ
งอ่น 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโฮจมินิห ์เมอืงศูนยก์ลางเศรฐกจิของประเทศเวยีดนาม เมอืงโฮจมินิห ์
เดมิชือ่ ไซ่งอ่น ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของเวยีดนาม เป็นเมอืงท่าทีใ่หญ่ทีส่ดุของเวยีดนาม และ

มีแม่น ้าไซ่ง่อนไหลผ่าน (ใชเ้วลาในการเดนิทางจากเมอืงมุยเน่ กลบัเขา้เมอืงโฮจมินิห ์
ประมาณ 3-4 ชม.) 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  Buffet Bong SEN (4) 

 จากนัน้เดนิทางผ่านยา่นไชนา่ทาวน ์ชมชวีติความเป็นอยู่ของชาวจนีในเวยีดนาม ชม วดัเทยีนหาว 
วัดจนีในเขตนี้ทีส่รา้งอทุศิใหก้ับเทพเีทียนหาว ชาวเวียดนามเชือ่ว่าเทพ มกีอ้นเมฆเป็นพาหนะ เพื่อ
ชว่ยคุม้ครองผูค้นใหร้อดพน้จากอันตรายจากมหาสมุทรทัง้ปวง  

ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบนเรอืลอ่งไปตามแมน่ า้ไซ่งอ่น (5) ชมบรรยากาศสอง
ฟากฝ่ังยามค ่าคืนของเมืองโฮจมินิหซ์ติี้ หรอืจะเลอืกสนุกสนานกับวงดนตรพีืน้เมอืงทบีรรเลง
เพลงอย่างสนุกสนาน 

 ทีพ่กั THIEN TUNG HOTEL, SO NET SAI GON HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว  
 

วนัที ่3 โบสถท์อรท์เทอดาม-ไปรษณียก์ลาง-ท าเนยีบอสิรภาพ-ตลาดเบ๋นถ ัน่ท่า

อากาศยาน TAN SON NHAT-กรุงเทพ (ดอนเมอืง) 
เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 น าท่านเดินทางสู่ โบสถน์อรท์เทอดาม โบสถแ์ห่งนี้ถือเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกที่มีความ
สวยงามอย่างมาก สถานที่นี้มีความสวยงาม ใชเ้ป็นหอสวดมนตส์ าหรับชาวเวียดนามและชาว
ต่างประเทศที่เป็นครสิตศ์าสนิกชน จากนั้น น าท่านชม ไปรษณียก์ลาง ที่ยังคงความงดงามตาม

สถาปัตยกรรมดัง้เดมิ ท่านสามารถส่งไปรษณียก์ลับมายัง
ประเทศไทย เพื่อเป็นของที่ระลึกไดน้ าท่านชม ท าเนยีบ
อสิรภาพ สถานทีน่ี้เคยเป็นท าเนียบของอดตีประธานาธบิดี

เวียดนามใต ้และท าเนียบของผูว่้าการฝร่ังเศส ท าเนียบ
อิสรภาพออกแบบโดยโงเวียดทู  ทุ กวันนี้ เปิดเป็น
พพิธิภัณฑ์ใหเ้ขา้ชมได ้โดยชัน้ล่างเป็นหอ้งจัดเลี้ยง ชัน้

สองเป็นหอ้งรับรองของประธานาธบิดตีรันวันเฮอืง ชัน้สาม
เป็นหอ้งรับรองของภรยิาประธานาธบิดี ชัน้สี่เป็นหอ้งฉาย
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ภาพยนตรส์ว่นตัว จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ตลาดเบน๋ถ ัน่ ซึง่ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงโฮจมินิห ์เป็นตลาด
ที่มีขนาดใหญ่และมีอายุเกอืบรอ้ยปี ที่นี้มีสนิคา้สารพัดชนิดทัง้สนิคา้พื้นเมือง สนิคา้น าเขา้ ของที่

ระลกึ อาหาร เครือ่งดืม่ ต่าง ๆ และสนิคา้ก็อบแบรนดย์อดฮติต่างๆ 
บรกิารอาหารกลางวนัทุกทา่น ดว้ยขนมปังเวยีดนาม  ทา่นละ 1 ชิน้ (7)  
ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน TAN SON NHAT 

15.50 น. ออกเดินทางจากเมืองโฮจิมินห์ กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน แอรเ์อเชีย (FD) เที่ยวบินที ่
FD655  
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ช่ัวโมง)   

17.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

(โปรดอา่นรายละเอยีดใหค้รบถว้นกอ่นท าการจอง) 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดในการเดนิทางเขา้ประเทศเวยีดนาม 
(อพัเดพลา่สุด วนัที ่01 เดอืนมถุินายน พ.ศ.2565) 

1. หนงัสอืเดนิทาง(ตอ้งมอีายุมากกวา่6เดอืน) 
2. ผูท้ ีม่อีายุต ัง้แต่ 12 ปีขึน้ไป แสดงเอกสารการฉีดวคัซีนป้องกนัโควดิครบโดส 

(Passport vaccine) อย่างน้อย 2 เข็ม และเข็มที่ 2 ฉีดไม่เกิน 6 เดือนก่อน

เดนิทาง หรอืแอปหมอพรอ้ม 

 
 

 
 
 
 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ช าระทุกทา่น ยกเวน้ ทารกอายุไมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่  
ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  

ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 
 

สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ีดู่แลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 
 
 

 

ส าค ั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้ห  ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว  

07-09 สงิหาคม 2565 11,999 11,999 3,500 

12-14 สงิหาคม 2565 13,999 13,999 3,500 

26-28 สงิหาคม 2565 12,999 12,999 3,500 

04-06 กนัยายน 2565 11,999 11,999 3,500 

14-16 กนัยายน 2565 9,999 9,999 3,500 

25-27 กนัยายน 2565 11,999 11,999 3,500 

02-04 ตลุาคม 2565 11,999 11,999 3,500 

14-16 ตลุาคม 2565 13,999 13,999 3,500 

21-23 ตลุาคม 2565 13,999 13,999 3,500 

23-25 ตลุาคม 2565 13,999 13,999 3,500 

04-06 พฤศจกิายน 2565 12,999 12,999 3,500 

13-15 พฤศจกิายน 2565 12,999 12,999 3,500 

25-27 พฤศจกิายน 2565 12,999 12,999 3,500 

02-04 ธนัวาคม 2565 12,999 12,999 3,500 

04-06 ธนัวาคม 2565 12,999 12,999 3,500 

09-11 ธนัวาคม 2565 12,999 12,999 3,500 

11-13 ธนัวาคม 2565 12,999 12,999 3,500 

23-25 ธนัวาคม 2565 13,999 13,999 3,500 

30 ธนัวาคม-01 มกราคม 2566 14,999 14,999 3,500 

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

ราคาเด็กทารก อายุต า่กวา่ 2 ปี 4,900 บาท 

ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 
ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  

อตัราคา่บรกิารรวม 
• ค่าตั๋วเครือ่งบนิโดยสารไป-กลับ ตามรายการทีร่ะบุ (รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และธรรมเนียมเชือ้เพลงิ) 

• ค่าสัมภาระน ้าหนักท่านละ 20 กก. / ถอืขึน้เครือ่ง 7 กก. 
• ค่าโรงแรมทีพั่กหอ้งคู่ ดงัทีร่ะบุในรายการหรอืระดับเดยีวกัน (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
• ค่าอาหาร ดังทีร่ะบุในรายการ 

• ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ดังทีร่ะบุในรายการ 
• ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่ว ดังทีร่ะบุในรายการ 

• ค่าเบีย้ประกันอบัุตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วระหว่างการเดนิทางวงเงนิประกันท่านละ 1,000,000 
บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ **ค่าประกันอบัุตเิหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดรั้บ
อบัุตเิหตุระหว่างการเดนิทาง ไม่คุม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิส่วนตัวและไม่คุม้ครองโรคประจ าตัวของ

ผูเ้ดนิทาง 
 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
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▪ ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศเวียดนามส าหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวีซ่าอีกครัง้ 
(เนื่องจากทางเวียดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยื่นวีซ่าเขา้ประเทศใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ี่ประสงค์

พ านักระยะสัน้ในประเทศเวยีดนามไม่เกนิ 30 วัน) 
▪ ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศเวียดนามส าหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ไดรั้บการงดเวน้วีซ่าเขา้ประเทศ

เวยีดนาม 

▪ ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
▪ ค่าใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ ค่าอาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืรายการทัวร ์ค่าซักรดี ค่ามนิบิาร ์ค่าโทรศัพท ์ฯลฯ 
▪ ค่าปรับส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด  

▪ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง  
▪ ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

▪ ค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิน่, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทรปิ  ค่าทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจ
ของท่าน 

เง ือ่นไขการออกเดนิทาง 
ในแต่ละเสน้ทางจะมีการก าหนดผูเ้ดนิทางขัน้ต ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวร์นี้ ก าหนดใหม้ีผู ้
เดนิทางขัน้ต ่า 30 ท่าน หากมผีูเ้ดนิทางไม่ถงึที่ก าหนด บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิม่ค่าทัวร ์หรือ 
เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดนิทาง หากท่านมีไฟล์ทบนิภายในประเทศแต่มิไดแ้จง้ใหเ้รา

ทราบล่วงหนา้ก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดังนั้นกรุณาสอบถามยืนยันการออก
เดนิทางกอ่นจองไฟลบ์นิภายในประเทศทุกครัง้ 
 

• หากกรุ๊ปคอนเฟิรม์แลว้ไม่สามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 
หากกรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางแลว้นัน้ ท่านจะไม่สามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ไม่ว่าจะเกดิเหตุการณ์ใดๆ 

ต่อท่านก็ตาม อันเนื่องมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ประกอบจากตัวเลขการจองการเดนิทางของ
ท่าน หากท่านถอนตัวออก ท าใหก้รุ๊ปมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมขึน้ หรืออาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออก
เดินทางได ้ดังนั้น ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์มอินุญาตใหเ้ลื่อนวันเดนิทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้และเก็บ

ค่าใชจ้่ายทัง้หมดตามจ านวนเงนิของราคาทัวร ์ 
 

• การช าระเงนิหมายถงึการยนืยันจ านวนผูเ้ดนิทาง ไม่สามารถปรับเปลีย่นได ้  
การช าระเงนิเขา้มานั้น หมายถงึท่านไดย้อมรับขอ้เสนอและยืนยันจ านวนตามที่ท่านไดจ้องเขา้มา 
หากท่านช าระเงนิเขา้มาแลว้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนของผูเ้ดินทางได ้และหากมีความ

จ าเป็นจะตอ้งเปลี่ยนแปลงท่านจะยนิยอมใหท้างบรษัิทฯ คดิค่าใชจ้่ายที่ทางบรษัิทเสยีหาย รวมถงึ
ค่าเสยีเวลาในการขาย อย่างนอ้ยที่สุดเท่าจ านวนเงนิมัดจ า ทัง้นี้ทัง้นั้นใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขของ
บรษัิทฯ  

 

เง ือ่นไขการจอง การส ารองทีน่ ัง่ และการช าระเงนิ 
▪ กรุณาเตรยีมเงนิมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 2-3 วัน กรณี

ลูกคา้ท าการจองก่อนวันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็ม
จ านวน  

▪ การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบรษัิทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควร
จัดเตรยีมค่าทัวร์ใหเ้รียบรอ้ยก่อนก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าที่
พักและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

▪ หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

▪ เมือ่ท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลง
ต่างๆทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 

▪ สง่รายชือ่ส ารองที่น่ัง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) [หากไม่สง่ส าเนาหนังสอื
เดินทาง (Passport) มาให ้ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกดิจากความ
ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิทัง้สิน้ 

▪ หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที่กอ่นออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่าย

ทีเ่กดิขึน้ 
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▪ หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตัว 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ช่ัวโมงติดต่อกัน ท่านและ

ครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ 
หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  
• หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ 

และไม่คนืค่าทัวรส์่วนใดสว่นหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทูตปฏเิสธวซีา่ ด่านตรวจ
คนเขา้เมอืง นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

• กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลี่ยนชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 

21 วัน กอ่นออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่ง 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับช่วงพีเรยีดวันที่
เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรุณาสอบถามกับเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 

หมายเหตุ 
▪ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปได้

อยา่งนอ้ย 30 ทา่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 
▪ ในกรณีท่านเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบชา้กว่าเวลานัดหมายเกนิกว่า 1 ช่ัวโมง ดว้ยเหตุอันใดก็

ตามแต่ ทางบรษัิทฯจะถอืว่าท่านสละสทิธกิารเดนิทาง และไม่ตดิใจเรยีกรอ้งขอเงนิคนืใดๆ ทัง้สิน้  

▪ ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ หากท่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม 
ไม่สามารถน ามาเลือ่นวันเดนิทางหรอืคนืเงนิได ้

▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบนิ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจากสาเหตุ

ต่างๆ  
▪ รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรม

ที่พักในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลี่ยนตามที่

ระบุในโปรแกรม  
▪ การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับ

ผูสู้บบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับ

ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  

▪ กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ 
ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดี่ยว โดยไม่มี

ค่าใชจ้่ายเพิม่  

▪ บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวัน 

▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสัิยจน
ไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยี หรือไดรั้บบาดเจ็บที่นอกเหนือ
ความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละอุบัตเิหตุสดุวสัิยบางประการ เชน่ การล่าชา้จากสายการบนิ การ

ปิดด่านเขา้-ออกเมอืง การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลต่างๆ เป็นตน้ 
▪ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะ

ค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทสแบบเหมาขาดก่อนออก

เดนิทางแลว้  
▪ หากเกดิทรัพยส์นิสญูหายจากการโจรกรรมหรอืเกดิอุบัตเิหตุสูญหายที่เกดิจากความประมาณของตัว

นักท่องเทีย่วเอง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธคิวามรับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้   

▪ หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมีอายุเหลือใชง้านอย่างนอ้ย 6 เดือน บรษัิทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่
ถงึและไม่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้

▪ กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ไม่ว่า

เหตุผลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทัวรท์ัง้หมด 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 


