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เวยีดนามใต ้โฮจมินิห ์มยุเน ่3 วนั 2 คนื 
เทีย่วโฮจมินิห ์มยุเน ่เมอืงทะเลทราย 
พกัเมอืงมยุเน ่1 คนื โฮจมินิห ์1 คนื 
อาหารครบทกุมือ้ พกัผอ่นวนัสบายๆ  

ราคาทวัรร์วมคา่รถจิป๊ตะลยุทะเลทราย !! 
แถมฟร ี!!! กระเป๋าชอปป้ิงสดุเก ๋พบัเก็บไดจ้ขุองไดเ้ยอะ 

และหมวกสดุเท ่เวยีดนาม 
 
หมายเหต ุ
หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถาม
เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถ
เลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิ
เทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิ
พจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอื
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เป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่
รบัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป้ ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยั
ในความไมส่ะดวก 

 

วนัที ่1  ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิ– เมอืงโฮจมินิห ์– มยุเน ่- ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง  
  ล าธาร FAIRY STREAM 

04.30 น.  คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ สนามบนิดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิ

แอรเ์อเชยี (FD) โดยทา่นจะพบกบัเจา้หนา้ทีส่ง่ทัวรแ์ละหัวหนา้ทัวร ์ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ แจก

เอกสารการเดนิทาง และอ านวยความสะดวกทา่น ขณะเชค็อนิและโหลดสมัภาระ  

 

 

 

 

 

 

เนือ่งจากตัว๋เครือ่งบนิของคณะเป็นตัว๋กรุ๊ประบบ Random ไมส่ามารถเลอืกทีน่ั่งได ้  

ทีน่ั่งอาจจะไมไ่ดน่ั้งตดิกนั และไมส่ามารถเลอืกชว่งทีน่ั่งบนเครือ่งบนิไดใ้นคณะ  

ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขของสายการบนิ 

 

07.35 น. ออกเดนิทางสู่ นครโฮจมินิห ์ประเทศเวียดนาม โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เที่ยวบนิที่ FD656 (ใช ้

ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.50 ชัว่โมง) ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง 

09.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิ เมอืงนครโฮจมินิห ์ประเทศเวยีดนาม ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และศลุกากรตาม

ขัน้ตอน (เวลาทอ้งถิน่ประเทศเวยีดนามเหมอืนกบัเวลาทอ้งถิน่ประเทศไทย) น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืง

มุยเน ่ ในจังหวัดฟานเทยีต เป็นเมอืงชายทะเลตากอากาศและแหล่งท่องเทีย่วทีม่คีวามสวยงามและมี

ชือ่เสยีงทางภาคใตข้องเวยีดนาม ระหว่างการเดนิทางใหท้่านไดช้มธรรมชาตแิละวถิชีวีติความเป็นอยูข่อง

ชาวเวยีดนาม น าท่านสัมผัสอากาศบรสิุทธิ ์ณ ทา่เรอืมุยเน ่ทีอ่บอวนไปดว้ยบรรยากาศแบบชาวประมง

เวยีดนามแท ้ๆ  ซึง่กลับเขา้ฝ่ังหลังออกหาปลาในยามค ่าคนื  

กลางวนั     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

น าท่านเดนิทางสู่ ทะเลทรายขาว กองเนนิภูเขาทรายสขีาวกระจ่างตากวา้งใหญ่สุดสายตา มองไปทาง

ไหนจะเห็นเพยีงผนืทรายและทอ้งฟ้าเทา่นัน้ ไมไ่กลกันมแีหลง่น ้าจดื (โอเอซสิ) ส าหรับใหนั้กทอ่งเทีย่วใช ้

พักผอ่น  ถา่ยรปู และชมววิ ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบักจิกรรมหลากหลายไมว่า่จะเป็น น่ังรถจี๊ป หรอืรถ ATV 

ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกับการเล่นแซนด์ดูนลื่นไถลจากจากเนนิทรายสูงกว่า 40 เมตรกจิกรรม 

(ราคาทวัรร์วมรถจิป๊ โดยสารได ้5-6 ทา่น/คนั) จากนัน้น าท่านชม ทะเลทรายแดง ทีเ่กดิจากการ

รวมตัวกันของทรายสชีมพูแดงจนเป็นลานทรายกวา้งทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงมยุเน่ แลว้น าท่านชม “แกรนด์

แคนยอ่นแหง่เวยีดนาม” ล าธาร FAIRY STREAM ทีเ่กดิจากการกัดเซาะของน ้าและลมเป็นล าธารลกึ

กวา่ 20 เมตร เปิดใหเ้ห็นชัน้ของดนิและทรายหลากส ีซึง่ทัง้หมดลว้นเกดิขึน้เองตามธรรมชาต ิ

เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (2) 

  ทีพ่กั PEACH RESORT, UNIQUE MUINE&HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่2    มยุเน ่– ยา่นไชนา่ทาวน ์– วดัเทยีนหาว – ลอ่งเรอืรบัประทานอาหารแมน่ า้ไซงอ่น  

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโฮจมินิห ์เมอืงศูนยก์ลางเศรฐกจิของประเทศเวยีดนาม เมอืงโฮจมินิห ์เดมิชือ่ 

ไซง่อ่น ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของเวยีดนาม เป็นเมอืงทา่ทีใ่หญท่ีส่ดุของเวยีดนาม และมแีมน่ ้าไซง่่อนไหล

ผา่น (ใชเ้วลาในการเดนิทางจากเมอืงมยุเน ่กลบัเขา้เมอืงโฮจมินิห ์ประมาณ 3-4 ชม.) 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  Buffet Bong SEN (4) 
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 จากนัน้เดนิทางผา่นยา่นไชนา่ทาวน ์ชมชวีติความเป็นอยูข่องชาวจนีในเวยีดนาม ชม วดัเทยีนหาว วัดจนีในเขต

นีท้ีส่รา้งอทุศิใหก้ับเทพเีทยีนหาว ชาวเวยีดนามเชือ่ว่าเทพ มกีอ้นเมฆเป็นพาหนะ เพือ่ชว่ยคุม้ครองผูค้นใหร้อด

พน้จากอนัตรายจากมหาสมทุรทัง้ปวง  

ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบนเรอืลอ่งไปตามแมน่ า้ไซง่อ่น (5) ชมบรรยากาศสองฟากฝ่ังยาม

ค ่าคนืของเมอืงโฮจมินิหซ์ติี ้หรอืจะเลอืกสนุกสนานกบัวงดนตรพีืน้เมอืงทบีรรเลงเพลงอยา่งสนุกสนาน 

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

 

วนัที ่3 โบสถท์อรท์เทอดาม – ไปรษณียก์ลาง – ท าเนยีบอสิรภาพ – ตลาดเบน๋ถ ัน่ทา่อากาศยาน  

TAN SON NHAT – กรงุเทพ (ดอนเมอืง) 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 น าท่านเดนิทางสู ่โบสถน์อรท์เทอดาม โบสถแ์ห่งนี้ถอืเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกทีม่คีวามสวยงามอยา่ง

มาก สถานที่นี้มีความสวยงาม ใชเ้ป็นหอสวดมนต์ส าหรับชาวเวียดนามและชาวต่างประเทศที่เป็น

ครสิต์ศาสนิกชน จากนัน้ น าท่านชม ไปรษณียก์ลาง ที่ยังคงความงดงามตามสถาปัตยกรรมดัง้เดมิ ท่าน

สามารถส่งไปรษณียก์ลับมายังประเทศไทย เพือ่เป็นของทีร่ะลกึได ้

น าท่านชม ท าเนยีบอสิรภาพ สถานทีน่ี้เคยเป็นท าเนียบของอดีต

ประธานาธบิดเีวยีดนามใต ้และท าเนยีบของผูว้า่การฝร่ังเศส ท าเนยีบ

อสิรภาพออกแบบโดยโงเวยีดทู ทุกวันนี้เปิดเป็นพพิธิภัณฑใ์หเ้ขา้

ชมได ้โดยชัน้ล่างเป็นหอ้งจัดเลี้ยง ชัน้สองเป็นหอ้งรับรองของ

ประธานาธิบดีตรันวันเฮือง ชั ้นสามเป็นหอ้งรับรองของภริยา

ประธานาธบิด ีชัน้สีเ่ป็นหอ้งฉายภาพยนตรส์่วนตัว จากนัน้น าท่าน

เดนิทางสู ่ตลาดเบน๋ถ ัน่ ซึง่ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงโฮจมินิห ์เป็นตลาด

ทีม่ขีนาดใหญ่และมอีายุเกอืบรอ้ยปี ทีน่ี้มสีนิคา้สารพัดชนดิทัง้สนิคา้พืน้เมอืง สนิคา้น าเขา้ ของทีร่ะลกึ อาหาร 

เครือ่งดืม่ ตา่ง ๆ และสนิคา้ก็อบแบรนดย์อดฮติตา่งๆ 

บรกิารอาหารกลางวนัทกุทา่น ดว้ยขนมปงัเวยีดนาม  ทา่นละ 1 ชิน้ (7)  

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน TAN SON NHAT 

15.50 น. ออกเดนิทางจากเมอืงโฮจมินิห ์กลับกรงุเทพฯ โดยสายบนิ แอรเ์อเชยี (FD) เทีย่วบนิที ่FD655  

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง)   

17.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 

(โปรดอา่นรายละเอยีดใหค้รบถว้นกอ่นท าการจอง) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่  
ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 

สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลจากเมอืงไทย 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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เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดในการเดนิทางเขา้ประเทศเวยีดนาม 
(อพัเดพลา่สดุ วนัที ่01 เดอืนมถินุายน พ.ศ.2565) 

1. ผู ้ท ี่มอีายุต ัง้แต่ 12 ปีข ึน้ไป แสดงเอกสารการฉีดวคัซีนป้องกนัโควดิครบโดส (Passport 
vaccine) อยา่งนอ้ย 2 เข็ม กอ่นเดนิทาง  

2. แสดงเอกสารประกนัการคุม้ครองรกัษาโควดิ-19 วงเงนิมลูคา่ไมต่ า่กวา่ 10,000 USD  

 
 

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 อายตุ า่กวา่ 2 ปี 4,900 บาท 

ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 
ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารไป-กลับ ตามรายการทีร่ะบ ุ(รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และธรรมเนยีมเชือ้เพลงิ) 
 คา่สมัภาระน ้าหนักท่านละ 20 กก. / ถอืขึน้เครือ่ง 7 กก. 
 คา่โรงแรมทีพั่กหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่วระหวา่งการเดนิทางวงเงนิประกันทา่นละ 1,000,000 บาท 

(เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ **คา่ประกันอบุตัเิหตแุละคา่รักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดรั้บอบุตัเิหตุ
ระหวา่งการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตัวและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตัวของผูเ้ดนิทาง 

 คา่เบีย้ประกันโควดิ-19 ในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิคา่รักษาพยาบาล 10,000 US  
(ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย) 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวซี่าอีกครัง้ 

(เนื่องจากทางเวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านัก
ระยะสัน้ในประเทศเวยีดนามไมเ่กนิ 30 วนั) 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับชาวตา่งชาต ิทีไ่มไ่ดรั้บการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม 
 คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืรายการทัวร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศัพท ์ฯลฯ 
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 คา่ปรับส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด  
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  
 ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 คา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถ ิน่, คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ  คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึ

พอใจของทา่น 

 
เง ือ่นไขการออกเดนิทาง 

ในแตล่ะเสน้ทางจะมกีารก าหนดผูเ้ดนิทางขัน้ต า่ของการออกเดนิทาง โดยในทัวรน์ี้ ก าหนดใหม้ผีูเ้ดนิทาง
ขัน้ต ่า 30 ท่าน หากมผีูเ้ดนิทางไม่ถงึทีก่ าหนด บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิม่ค่าทัวร ์หรอื เลือ่นการ
เดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากทา่นมไีฟลท์บนิภายในประเทศแตม่ไิดแ้จง้ใหเ้ราทราบลว่งหนา้กอ่น
ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ ดังนั้นกรุณาสอบถามยนืยันการออกเดนิทางก่อนจองไฟลบ์นิ
ภายในประเทศทกุครัง้ 
 

 หากกรุ๊ปคอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 
หากกรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางแลว้นัน้ ท่านจะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ไมว่า่จะเกดิเหตกุารณ์ใดๆ ตอ่
ทา่นก็ตาม อันเนือ่งมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ประกอบจากตัวเลขการจองการเดนิทางของทา่น หาก
ท่านถอนตัวออก ท าใหก้รุ๊ปมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้ดังนัน้ 
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิม์อินุญาตใหเ้ลื่อนวันเดนิทางใดๆ ไดทั้ง้ส ิน้และเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดตาม
จ านวนเงนิของราคาทัวร ์ 
 

 การช าระเงนิหมายถงึการยนืยันจ านวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรับเปลีย่นได ้  
การช าระเงนิเขา้มานัน้ หมายถงึท่านไดย้อมรับขอ้เสนอและยนืยันจ านวนตามทีท่่านไดจ้องเขา้มา หาก
ทา่นช าระเงนิเขา้มาแลว้จะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงจ านวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมคีวามจ าเป็นจะตอ้ง
เปลีย่นแปลงท่านจะยนิยอมใหท้างบรษัิทฯ คดิค่าใชจ้่ายทีท่างบรษัิทเสยีหาย รวมถงึค่าเสยีเวลาในการ
ขาย อยา่งนอ้ยทีส่ดุเทา่จ านวนเงนิมัดจ า ทัง้นีทั้ง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษัิทฯ  
 

เง ือ่นไขการจอง การส ารองทีน่ ัง่ และการช าระเงนิ 
 กรุณาเตรยีมเงนิมดัจ าท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 2-3 วัน กรณี

ลกูคา้ท าการจองกอ่นวนัเดนิทางภายใน 30 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  
 การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ทา่นควรจัดเตรยีมคา่

ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ 
มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ
ทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมดนีแ้ลว้ 

 

 ส่งรายชือ่ส ารองที่น่ัง ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งส าเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือ
เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายอันเกดิจากความผดิพลาด
จากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิทัง้ส ิน้ 

 หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่่อนออกบัตร
โดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

 หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว 
หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัว
ตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มี
ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  
 หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ และ

ไม่คนืคา่ทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้่านไดไ้มว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ เชน่ สถานทูตปฏเิสธวซีา่ ด่านตรวจคนเขา้
เมอืง นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 
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 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 21 
วัน ก่อนออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับชว่งพเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง 
และกระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรณุาสอบถามกับเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 

หมายเหต ุ
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่ง

นอ้ย 30 ทา่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 
 ในกรณีท่านเดนิทางมาถงึสถานทีนั่ดพบชา้กวา่เวลานัดหมายเกนิกวา่ 1 ชั่วโมง ดว้ยเหตอุันใดก็ตามแต่ 

ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นสละสทิธกิารเดนิทาง และไมต่ดิใจเรยีกรอ้งขอเงนิคนืใดๆ ทัง้ส ิน้  
 ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ หากทา่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมว่า่จะดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม 

ไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัเดนิทางหรอืคนืเงนิได ้
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่ก

ในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุใน
โปรแกรม  

 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บู
บหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้ม
ใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอ
สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย
เพิม่  

 บรกิารน ้าดืม่ทา่นวนัละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วนั 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัยจนไม่
อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยี หรือไดรั้บบาดเจ็บที่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์และอุบัตเิหตุสุดวสิัยบางประการ เชน่ การล่าชา้จากสายการบนิ การปิดด่าน
เขา้-ออกเมอืง การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

 หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะ
คา่ใชจ้่ายทุกอย่างทางบรษัิทฯ ไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหต้ัวแทนตา่งประเทสแบบเหมาขาดก่อนออกเดนิทาง
แลว้  

 หากเกดิทรัพยส์นิสูญหายจากการโจรกรรมหรือเกดิอุบัตเิหตุสูญหายที่เกดิจากความประมาณของตัว
นักทอ่งเทีย่วเอง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธคิวามรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้   

 หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดอืน บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและ
ไมส่ามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้

 กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ไม่ว่า
เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 
 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 


