
Page 1 of 12 

 

 

Code: IP13-VNM-PVN32FD-43FD-Jun-Oct-13-16-A220602 

 
เวยีดนามใต ้โฮจมินิห ์ดาลทั มยุเน ่4 วนั 3 คนื 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Page 2 of 12 

 

 

เยอืนเมอืงดาลทั ขึน้กระเชา้ชมววิ สมัผสัอากาศดีๆ  
พกั 4 ดาวเมอืงดาลทั น ัง่รถราง Roller Coaster 

ตะลยุทะเลทราย เมอืงมยุเน ่ 
ราคาทวัรร์วมคา่รถจิป๊ตะลยุทะเลทราย !! 

แถมฟร  ี!!! กระเป๋าชอปปิ� งสดุเก  ๋พบัเก็บไดจ้ขุองไดเ้ยอะ 
และหมวกสดุเท ่เวยีดนาม 

หมายเหต ุ
หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ  เพือ่บนิไปและกลบัจากกรงุเทพฯ  กรณุาสอบถาม
เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นทาํการจองและขอความกรณุาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภทที่
สามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได้  อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ  ไมว่า่จะเป็น
การยกเลกิเทีย่วบนิ  การลา่ชา้ของสายการบนิ  การยบุเทีย่วบนิรวมกนั  ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง  
ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณแ์ลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ  หรอืจะเป็นเหตผุล
เชงิพาณชิย  ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั  ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี้ อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ  บรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ  ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป้  ประมาณ 7-10 
วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 
 

วนัที ่1  กรงุเทพ-นครโฮจมินิห-์เมอืงดาลดั-นํา้ตกดาตนัลา-ดาลดั ไนทม์ารเ์ก็ต 
 
04.30 น.  คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ  สนามบนิดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการ

บนิแอรเ์อเชยี  (FD) โดยทา่นจะพบกบั เจา้หนา้ทีส่ง่ทัวรแ์ละหัวหนา้ทัวร์  ของบรษัิทฯ  คอยใหก้าร
ตอ้นรับ แจกเอกสารการเดนิทาง และอํานวยความสะดวกทา่น ขณะเชค็อนิและโหลดสมัภาระ  

 

 
เนือ่งจากตั๋วเครือ่งบนิของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Random ไมส่ามารถเลอืกทีน่ั่งได ้  
ทีน่ั่งอาจจะไมไ่ดน่ั้งตดิกนั และไมส่ามารถเลอืกชว่งทีน่ั่งบนเครือ่งบนิไดใ้นคณะ  

ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขของสายการบนิ 
 
07.35 น. ออกเดนิทางสู่  นครโฮจมินิห์ ประเทศเวยีดนาม  โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี  เทีย่วบนิที่ FD656 (ใช ้

ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.50 ชัว่โมง) 
09.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิ  เมอืงนครโฮจมินิห์ ประเทศเวยีดนาม  ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  และศลุกากร

ตามขัน้ตอน (เวลาทอ้งถิน่ประเทศเวยีดนามเหมอืนกบัเวลาทอ้งถิน่ประเทศไทย) นําทา่นเดนิทางสู่
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เมอืงดาลัดประเทศเวยีดนาม  (ระยะทางประมาณ  200 กม.ใช เ้วลาในการเดนิทางประมาณ  4 
ชม. ) ระหวา่งทางบรกิารอาหารวา่ง  แจกขนมปัง(บัน๋หมี)่  ขนมปังเวยีดนามทีไ่ดรั้บอทิธพิลมาจาก
ประเทศฝร่ังเศส หรอืเรยีกอกีชือ่วา่ "แซนดว์ชิเวยีดนาม" (บรกิารบนรถ)  

กลางวนั     รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร (1) 
เมอืงดาลทั  เป็นเมอืงตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีงและโรแมนตกิของเวยีดนาม  โอบลอ้มไปดว้ยขนุเขา  แมก
ไมน้านาพันธุ์  และทะเลสาบ  เมอืงดาลัทมอีณุหภมูิ  15-25 
องศาตลอดทัง้ปี  เมอืงดาลัทมสีวนดอกไมต้า่งๆ  อาคาร
บา้นเรอืน  สิง่ปลกูสรา้งรปูแบบสถาปัตยกรรมฝร่ังเศส
มากมาย          
นําทา่น น ัง่รถราง (Roller Coaster) ผา่นผนืป่าอนัรม่รืน่
สูห่บุเขาเบือ้งลา่ง  เพือ่ชมและสมัผัสกบัความสวยงามของ  
นํา้ตกดาทนัลา  (Thac Datanla) อกีหนึง่สถานที่
ทอ่งเทีย่วยอดนยิมของเมอืงดาลัดทีไ่มค่วรพลาด 

เย็น       บรกิารอาหารเย็น  ณ ภตัตาคาร (2) 
หลังจากรับประทานอาหาร นําทา่นเดนิทางสูต่ลาด ดาลดัไนทม์ารเ์ก็ตกลางคนื ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้
พืน้เมอืง ของทีร่ะลกึ และชมิอาหารพืน้เมอืงตามอธัยาศัย 
ทีพ่กั LA SAPINETTE / VIETSOVPRETO หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
 

วนัที ่2    น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า-วดัต ิก๊กลาม-บา้นเพีย้น-สวนดอกไมเ้มอืงหนาว
พระราชวงัฤดรูอ้น-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ลําธารนางฟ้า    
เมอืงมยุเน ่   

 
เชา้  รบัประทานอาหาร  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

นําทา่นสู ่สถานกีระเชา้ไฟฟ้า เคเบลิคาร ์กระเชา้ไฟฟ้าแหง่นีเ้ป็นกระเชา้
ไฟฟ้าทีท่ันสมัยทีส่ดุของประเทศเวยีดนาม  และมคีวามปลอดภัยสงูทีส่ดุ  
ทา่นจะไดช้มววิของเมอืงดาลัด  ทีม่องเห็นไดท้ัง้เมอืง  
นําทา่นชมวดัต ิก๊กลาม เป็นวัดทีส่รา้งอยูบ่นเนนิเขาเหนอื  ทะเลสาบเตวยีน
ลาม แวดลอ้มไปดว้ยใบไมด้อกไม ้  นานาพันธุ์  กบัทวิสนทีย่นืตน้ตระหงา่น
ปกคลมุทกุหบุเขา  
นําทา่นเขา้ชม บา้นเพีย้น (Crazy House) บา้นสไตลแ์ปลกๆทีอ่อกแบบ
โดยฝีมอืลกูสาวประธานาธบิดคีนที ่ 2 ของเวยีดนาม ซึง่เรยีนจบ
สถาปัตยกรรมมาจากฝร่ังเศส โดยไดแ้รงบนัดาลใจจากนยิายเรือ่งดัง “  
Alice in Wonderland ’’  
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จากนัน้นําทา่นเทีย่วชม  สวนดอกไมเ้มอืงหนาว  หรอื DALAT FLOWER GRADENS ไดรั้บการขนาน
นามใหเ้ป็นเมอืงแหง่ดอกไม ้  มดีอกไมบ้านสะพร่ังไปทั่วเมอืงตลอดทัง้ปี  ไมว่า่จะเป็นไมด้อก  ไมป้ระดับ 
ไมย้นืตน้ และกลว้ยไม ้ทีม่มีากมาย  
จากนัน้นําทา่นชม  พระราชวงัฤดรูอ้น  พระราชวังตากอากาศของกษัตรยิเ์บา๋ได๋  จักรพรรดิอ์งคส์ดุทา้ย
ของเวยีดนาม  ซึง่สถานทีแ่หง่นีเ้ป็นพระราชวังสดุทา้ย  ทีส่รา้งขึน้ในสมัยเรอืงอํานาจของฝร่ังเศส  กอ่นที่
จะเกดิสงครามเวยีดนาม  แลว้ทําใหจั้กรพรรดเิบา๋ได๋ ตอ้งลีภ้ัยไปอยูฝ่ร่ังเศส แลว้ไมไ่ดก้ลับมาเหยยีบผนื
แผน่ดนิบา้นเกดิอกีเลย 

เทีย่ง         บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร (4) 
นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงมยุเน่ ในจังหวัดฟานเทยีต เป็นเมอืงชายทะเลตากอากาศและแหลง่ทอ่งเทีย่ว
ทีม่คีวามสวยงามและมชีือ่เสยีงทางภาคใตข้องเวยีดนาม ระหวา่งการเดนิทางใหท้า่นไดช้มธรรมชาตแิละ
วถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวเวยีดนาม  
นําทา่นสมัผัสอากาศบรสิทุธิ์  ณ ทา่เรอืมยุเน่ ทีอ่บอวนไปดว้ยบรรยากาศแบบชาวประมงเวยีดนามแท ้ๆ  
ซึง่กลับเขา้ฝ่ังหลังออกหาปลาในยามคํา่คนื  
นําทา่นเดนิทางสู่ ทะเลทรายขาว กองเนนิภเูขาทรายสขีาวกระจา่งตากวา้งใหญส่ดุสายตา  มองไปทาง
ไหนจะเห็นเพยีงผนืทรายและทอ้งฟ้าเทา่นัน้ ไมไ่กลกนัมแีหลง่น้ําจดื (โอเอซสิ) สําหรับใหนั้กทอ่งเทีย่ว
ใชพั้กผอ่น  ถา่ยรปู และชมววิ ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบักจิกรรมหลากหลายไมว่า่จะเป็น น่ังรถจี๊ป หรอืรถ 
ATV ตะลยุเนนิทราย  หรอืสนุกสนานกบัการเลน่แซนดด์นูลืน่ไถลจากจากเนนิทรายสงูกวา่  40 เมตร
กจิกรรม (รวมคา่กจิกรรมรถน ัง่จ ิป๊เรยีบรอ้ยแลว้ รถจิป๊ โดยสารได ้5-6 ทา่น/1คนั)  
จากนัน้นําทา่นชม ทะเลทรายแดง ทีเ่กดิจากการรวมตัวกนัของทรายสชีมพแูดงจนเป็นลานทรายกวา้งที่
มชีือ่เสยีงของเมอืงมยุเน่  
แลว้นําทา่นชม “แกรนดแ์คนยอ่นแหง่เวยีดนาม”  ลําธาร FAIRY STREAM ทีเ่กดิจากการกดัเซาะ
ของน้ําและลมเป็นลําธารลกึกวา่ 20 เมตร เปิดใหเ้ห็นชัน้ของดนิและทรายหลากส ีซึง่ทัง้หมดลว้นเกดิขึน้
เองตามธรรมชาต ิ

เย็น  บรกิารอาหารเย็น  ณ ภตัตาคาร (5) 
  ทีพ่กั TIEN DAT RESORT / THAI HOA RESORT หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 
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วนัที ่3 มยุเน-่โฮจมินิห-์โบสถน์อรท์เทอดาม-ไปรษณียก์ลาง-วดัเทยีนหาว ทาํเนยีบอสิรภาพ-ตลาดเบน๋
ถ ัน่ ลอ่งแมนํ่า้ไซงอ่น 

 
เชา้  รบัประทานอาหาร  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงโฮจมินิห  ์เมอืงศนูยก์ลางเศรฐกจิของประเทศเวยีดนาม  เมอืงโฮจมินิห ์เดมิชือ่ 
ไซง่อ่น ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของเวยีดนาม  เป็นเมอืงทา่ทีใ่หญท่ีส่ดุของเวยีดนาม  และมแีมน้ํ่าไซง่อ่น
ไหลผา่น (ใชเ้วลาในการเดนิทางจากเมอืงมยุเน ่กลบัเขา้เมอืงโฮจมินิห ์ประมาณ 4 ชม.) 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  Buffet Bong SEN (7) 
นําทา่นเดนิทางสู่  โบสถน์อรท์เทอดาม  โบสถแ์หง่นีถ้อืเป็น
สถาปัตยกรรมตะวันตกทีม่คีวามสวยงามอยา่งมาก  สถานทีน่ีม้คีวาม
สวยงาม  ใชเ้ป็นหอสวดมนตสํ์าหรั บชาวเวยีดนามและชาว
ตา่งประเทศทีเ่ป็นครสิตศ์าสนกิชน  
จากนัน้  นําทา่นชม  ไปรษณียก์ลาง  ทีย่ังคงความงดงามตาม
สถาปัตยกรรมดัง้เดมิ ทา่นสามารถสง่ไปรษณียก์ลับมายังประเทศไทย 
เพือ่เป็นของทีร่ะลกึได ้  
จากนัน้เดนิทางผา่นยา่นไชนา่ทาวน์ ชมชวีติความเป็นอยูข่องชาวจนีใน
เวยีดนาม  
ชม วดัเทยีนหาว วัดจนีในเขตนีท้ีส่รา้งอทุศิใหก้บัเทพเีทยีนหาว ชาว
เวยีดนามเชือ่วา่เทพ มกีอ้นเมฆเป็นพาหนะ เพือ่ชว่ยคุม้ครองผูค้นใหร้อด
พน้จากอนัตรายจากมหาสมทุรทัง้ปวง  
นําทา่นชม ทาํเนยีบอสิรภาพ สถานทีน่ีเ้คยเป็นทําเนยีบของอดตี
ประธานาธบิดเีวยีดนามใต ้ และทําเนยีบของผูว้า่การฝร่ังเศส ทําเนยีบ
อสิรภาพออกแบบโดยโงเวยีดทู ทกุวันนีเ้ปิดเป็นพพิธิภัณฑใ์หเ้ขา้ชมได ้ 
โดยชัน้ลา่งเป็นหอ้งจัดเลีย้ง ชัน้สองเป็นหอ้งรับรองของประธานาธบิดตี
รันวันเฮอืง ชัน้สามเป็นหอ้งรับรองของภรยิาประธานาธบิดี ชัน้สีเ่ป็นหอ้ง
ฉายภาพยนตรส์ว่นตัว  
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่ ตลาดเบน๋ถ ัน่ ซึง่ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงโฮจมินิห์ 
เป็นตลาดทีม่ขีนาดใหญแ่ละมอีายเุกอืบรอ้ยปี ทีน่ีม้สีนิคา้สารพัดชนดิ
ทัง้สนิคา้พืน้เมอืง สนิคา้นําเขา้ ของทีร่ะลกึ อาหาร เครือ่งดืม่ ตา่ง ๆ และสนิคา้ก็อบแบรนดย์อดฮติตา่งๆ 

คํา่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบนเรอืลอ่งไปตามแมนํ่า้ไซง่อ่น (8) ชมบรรยากาศสองฟากฝ่ัง
ยามคํา่คนืของเมอืงโฮจมินิหซ์ติี้  หรอืจะเลอืกสนุกสนานกบัวงดนตรพีืน้เมอืงทบีรรเลงเพลงอยา่ง
สนุกสนาน  

  ทีพ่กั THIEN TUNG HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว  
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วนัที ่4          โฮจมินิห-์ทา่อากาศยาน TAN SON NHAT-กรงุเทพ (ดอนเมอืง)             
 
เชา้  รบัประทานอาหาร  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 
 ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน TAN SON NHAT 
09.45 น. ออกเดนิทางจากเมอืงโฮจมินิห์  กลับกรงุเทพฯ  โดยสายบนิ  แอรเ์อเชยี  (FD) เทีย่วบนิที่ FD657 (ใช ้

ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง)   
11.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

(โปรดอา่นรายละเอยีดใหค้รบถว้นกอ่นทาํการจอง) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เง ือ่นไขและขอ้กาํหนดในการเดนิทางเขา้ประเทศเวยีดนาม 
(อพัเดพลา่สดุ วนัที ่17 เดอืนมนีาคม พ.ศ.2565) 

1. ผูท้ ีม่อีายตุ ัง้แต่  12 ปีข ึน้ไป แสดงเอกสารการฉดีวคัซนีป้องกนัโควดิครบโดส  (Passport vaccine) 
อยา่งนอ้ย 2 เข็ม และเข็มที ่2 ฉดีไมเ่กนิ 6 เดอืนกอ่นเดนิทาง  

2. มผีลตรวจ RT-PCR กอ่นเดนิทาง 72 ช ัว่โมง หรอื ผลตรวจ ATK พรอ้มใบรบัรองแพทยภ์าษาองักฤษ  
ภายใน 24 ช ัว่โมงกอ่นเดนิทาง เด็กอายตุํา่กวา่ 2 ขวบ ไมต่อ้งมผีลตรวจโควดิ  

3. แสดงเอกสารประกนัการคุม้ครองรกัษาโควดิ-19 วงเงนิมลูคา่ไมต่ํา่กวา่ 10,000 USD  
4. สําหรบันกัทอ่งเทีย่ว  ใหด้าวนโ์หลดแอป   PC COVID ของเวยีดนาม  เพือ่ไวส้ําหรบัตรวจสขุภาพใน

ชว่งเวลาทีอ่ยูเ่วยีดนาม 

 
สาํคญั  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 
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อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว  

09-12 มถินุายน 2565 13,999 13,999 4,500 

10-13 มถินุายน 2565 13,999 13,999 4,500 

16-19 มถินุายน 2565 13,999 13,999 4,500 

23-26 มถินุายน 2565 13,999 13,999 4,500 

24-27 มถินุายน 2565 13,999 13,999 4,500 

30 มถินุายน-03 กรกฎาคม 2565 13,999 13,999 4,500 

01-04 กรกฎาคม 2565 13,999 13,999 4,500 

07-10 กรกฎาคม 2565 13,999 13,999 4,500 

08-11 กรกฎาคม 2565 13,999 13,999 4,500 

14-17 กรกฎาคม 2565 15,999 15,999 4,500 

15-18 กรกฎาคม 2565 13,999 13,999 4,500 

21-24 กรกฎาคม 2565 13,999 13,999 4,500 

22-25 กรกฎาคม 2565 13,999 13,999 4,500 

28-31 กรกฎาคม 2565 15,999 15,999 4,500 

29 กรกฎาคม-01 สงิหาคม 2565 15,999 15,999 4,500 

04-07 สงิหาคม 2565 13,999 13,999 4,500 

05-08 สงิหาคม 2565 13,999 13,999 4,500 

11-14 สงิหาคม 2565 15,999 15,999 4,500 

12-15 สงิหาคม 2565 15,999 15,999 4,500 

18-21 สงิหาคม 2565 13,999 13,999 4,500 

19-22 สงิหาคม 2565 13,999 13,999 4,500 

25-28 สงิหาคม 2565 13,999 13,999 4,500 

26-29 สงิหาคม 2565 13,999 13,999 4,500 

01-04 กนัยายน 2565 13,999 13,999 4,500 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ชําระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่  
ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  

ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 
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02-05 กนัยายน 2565 13,999 13,999 4,500 

08-11 กนัยายน 2565 13,999 13,999 4,500 

09-12 กนัยายน 2565 13,999 13,999 4,500 

15-18 กนัยายน 2565 13,999 13,999 4,500 

16-19 กนัยายน 2565 13,999 13,999 4,500 

22-25 กนัยายน 2565 13,999 13,999 4,500 

23-26 กนัยายน 2565 13,999 13,999 4,500 

29 กนัยายน-02 ตลุาคม 2565 13,999 13,999 4,500 

30 กนัยายน-03 ตลุาคม 2565 13,999 13,999 4,500 

06-09 ตลุาคม 2565 14,999 14,999 4,500 

07-10 ตลุาคม 2565 14,999 14,999 4,500 

13-16 ตลุาคม 2565 16,999 16,999 4,500 

14-17 ตลุาคม 2565 15,999 15,999 4,500 

20-23 ตลุาคม 2565 15,999 15,999 4,500 

21-24 ตลุาคม 2565 16,999 16,999 4,500 

27-30 ตลุาคม 2565 14,999 14,999 4,500 

28-31 ตลุาคม 2565 14,999 14,999 4,500 

*** จอยแลนด ์ไมเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ หกัออก 3,000 บาทตอ่ทา่น *** 

ราคาเด็กทารก อายตุํา่กวา่ 2 ปี 4,900 บาท 

ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ ์ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 
ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  

อตัราคา่บรกิารรวม 
• คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารไป-กลับ ตามรายการทีร่ะบ ุ(รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และธรรมเนยีมเชือ้เพลงิ) 
• คา่สมัภาระน้ําหนักทา่นละ 20 กก. / ถอืขึน้เครือ่ง 7 กก. 
• คา่โรงแรมทีพั่กหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
• คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
• คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ดังทีร่ะบใุนรายการ 
• คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
• คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่วระหวา่งการเดนิทางวงเงนิประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท 

(เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ **คา่ประกนัอบุตัเิหตแุละคา่รักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดรั้บอบุตัเิหตรุะหวา่ง
การเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตัวและไมคุ่ม้ครองโรคประจําตัวของผูเ้ดนิทาง 

• คา่เบีย้ประกนัโควดิ-19 ในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิคา่รักษาพยาบาล 10,000 US  
(ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย) 
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อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามสําหรับคนไทย  กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้  (เนือ่งจาก

ทางเวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ใน
ประเทศเวยีดนามไมเ่กนิ 30 วัน) 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามสําหรับชาวตา่งชาต ิทีไ่มไ่ดรั้บการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม 
 คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืรายการทัวร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศัพท ์ฯลฯ 
 คา่ปรับสําหรับน้ําหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิกําหนด  
 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง  
 ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่, คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ  คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
 คา่ใชจ้า่ยในการตรวจ RT-PCR กอ่นเดนิทางเขา้เวยีดนาม  72 ชัว่โมง หรอื คา่ใชจ้า่ยในการตรวจ ATK พรอ้ม

ใบรับรองแพทยภ์าษาองักฤษ ภายใน 24 ชัว่โมงกอ่นเดนิทาง 
 คา่ตรวจ RT-PCR เพือ่ออกเอกสารสําหรับใชใ้นการเชค็อนิขากลับสูป่ระเทศไทย ประมาณ  

800-1,000 บาท (สําหรับในกรณีทีป่ระเทศเวยีดนาม  มปีระกาศเพิม่เตมิภายหลังใหท้า่นตอ้งตรวจ)  หากมกีาร
อพัเดตหรอืเปลีย่นแปลงตามประกาศของประเทศนัน้ๆ ทางทัวรจ์ะรบีแจง้ใหท้า่นทราบ  

   คา่ใชจ้า่ยในการตรวจ RT-PCR และกกัตวัในโรงแรมหลงัจากเดนิทางมาถงึประเทศไทย   
Package TEST&GO 
(รวมรถรับ-สง่/RT-PCR 1 ครัง้/รวมอาหารเชา้/รวมชดุ ATK 1 กลอ่ง) 
พักเดีย่ว: 3,999 บาท/ทา่น 
พักคู:่ 6,999 บาท/หอ้ง 

 
เง ือ่นไขการออกเดนิทาง 

ในแตล่ะเสน้ทางจะมกีารกําหนดผูเ้ดนิทางขัน้ตํา่ของการออกเดนิทาง  โดยในทัวรน์ี้  กําหนดใหม้ผีูเ้ดนิทาง ขัน้
ตํา่ 30 ทา่น หากมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึทีก่ําหนด  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิม่คา่ทัวร์  หรอื เลือ่นการเดนิทาง  
หรอื ยกเลกิการเดนิทาง  หากทา่นมไีฟลท์บนิภายในประเทศแตม่ไิดแ้จง้ใหเ้ราทราบลว่งหนา้กอ่นทางบรษัิทฯ  
จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดังนัน้กรณุาสอบถามยนืยันการออกเดนิทางกอ่นจองไฟลบ์นิภายในประเทศทกุครัง้ 

• หากกรุ๊ปคอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 
หากกรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางแลว้นัน้ ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได  ้ไมว่า่จะเกดิเหตกุารณ์ใดๆ  ตอ่ทา่น
ก็ตาม อนัเนือ่งมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ประกอบจากตัวเลขการจองการเดนิทางของทา่น  หากทา่น
ถอนตัวออก ทําใหก้รุ๊ปมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจทําใหก้รุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ดังนัน้ ทางบรษัิท
ฯ ขอสงวนสทิธิม์อินุญาตใหเ้ลือ่นวันเดนิทางใดๆ  ไดท้ัง้ส ิน้และเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดตามจํานวนเงนิของราคา
ทัวร ์ 
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• การชาํระเงนิหมายถงึการยนืยันจํานวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรับเปลีย่นได ้  
การชาํระเงนิเขา้มานัน้  หมายถงึทา่นไดย้อมรับขอ้เสนอและยนืยันจํานวนตามทีท่า่นไดจ้องเขา้มา  หากทา่น
ชาํระเงนิเขา้มาแลว้จะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงจํานวนของผูเ้ดนิทางได ้  และหากมคีวามจําเป็นจะตอ้ง
เปลีย่นแปลงทา่นจะยนิยอมใหท้างบรษัิทฯ  คดิคา่ใชจ้า่ยทีท่างบรษัิทเสยีหาย  รวมถงึคา่เสยีเวลาในการขาย  
อยา่งนอ้ยทีส่ดุเทา่จํานวนเงนิมัดจํา ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษัิทฯ  
 

เง ือ่นไขการจอง การสํารองทีน่ ัง่ และการชําระเงนิ 
 กรณุาเตรยีมเงนิมดัจําทา่นละ 11,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 2-3 วัน กรณีลกูคา้ทํา

การจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  
 การชาํระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วันหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ําหนด 

ทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด  เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ที่
พักและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ

 หากไมช่าํระมัดจําตามทีก่ําหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่
 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น  ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆที่

ไดร้ะบไุวทั้ง้หมดนีแ้ลว้ 
 สง่รายชือ่สํารองทีน่ั่ง  ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนังสอืเดนิทาง  (Passport) [หากไมส่ง่สําเนาหนังสอืเดนิทาง  

(Passport) มาให ้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกด
ชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิทัง้สิน้ 

 หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่อ่นออกบตัรโดยสาร
ทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น ( Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตัว หรอืไม่
สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะ
ทัวรท์ัง้หมด 
 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 
ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ (แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของ

สายการบนิ) 
• หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร์  ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ  และไม่

คนืคา่ทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้  เชน่ สถานทตูปฏเิสธวซีา่  ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง  
นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

• กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง  (เปลีย่นชือ่)  จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้  อยา่งนอ้ย 21 วัน 
กอ่นออกเดนิทาง  กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้  ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่  ทางบรษัิทขอ
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สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด  ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัชว่งพเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง  และ
กระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นสําคัญดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 

หมายเหต ุ
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง กอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถทาํกรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย  

30 ทา่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 
 ในกรณีทา่นเดนิทางมาถงึสถานทีนั่ดพบชา้กวา่เวลานัดหมายเกนิกวา่ 1 ชัว่โมง ดว้ยเหตอุนัใดก็ตามแต ่ทาง

บรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นสละสทิธกิารเดนิทาง และไมต่ดิใจเรยีกรอ้งขอเงนิคนืใดๆ ทัง้สิน้  
 ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ หากทา่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมว่า่จะดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม 

ไมส่ามารถนํามาเลือ่นวันเดนิทางหรอืคนืเงนิได ้
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
 รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ  อกีครัง้หนึง่  หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก   โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี่ 

/ ปลอดบหุรีไ่ด  ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก  ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

 บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจ

แกไ้ขได ้และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบ
ของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุตัเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การลา่ชา้จากสายการบนิ การปิดดา่นเขา้-ออกเมอืง การ
นัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

 หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วในบางรายการ ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ย
ทกุอยา่งทางบรษัิทฯ ไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทสแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้  

 หากเกดิทรัพยส์นิสญูหายจากการโจรกรรมหรอืเกดิอบุตัเิหตสุญูหายทีเ่กดิจากความประมาณของตัว
นักทอ่งเทีย่วเอง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธคิวามรับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้   

 หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดอืน บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไม่
สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ 
ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 
 

*เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  
จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 



Page 12 of 12 

 

 

โปรดทราบ 
 

1. กรณุาชําระคา่มัดจําทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนด หากลกูคา้ไมช่ําระตามกําหนดระบบจะตดัชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมัติ เพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตใุดๆจนทําใหล้กูคา้ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีกูคา้กลุม่ใหญย่กเลกิการเดนิทางกระทันหนั ภยั
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถกูยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดงักลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุีม้าเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกบับรษัิทฯ  หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีล่กูคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งชําระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะนําใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่ว เพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่งรวดเร็วกอ่น
ชําระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนดอยา่งเครง่ครัด  หากลกูคา้ไมป่ฏบิตัติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วซีา่ทีส่ถานฑตู บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พือ่อํานวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลกูคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีด่แูล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตัว๋ใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไมว่า่ในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ทา่นนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุล  หากลกูคา้ไมไ่ด ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจํานวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึจํานวนขัน้ตํา่ทีบ่รษัิทฯกําหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ําระมาแลว้เต็มจํานวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ชําระดว้ยบตัรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิกัคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะนําใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจํ้าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตั ิ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิกําหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้  หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีสํ่าคญั ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่มค่รอบคลมุถงึการประกนัสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ  โรคประจําตวั ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะนําใหท้า่นซือ้ประกนัสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรณุาแจง้ความจํานงคก์บัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ีบ้รษัิทฯเป็นเพยีงตวัแทนขายมไิดเ้ป็นผูดํ้าเนนิการ ลกูคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูดํ้าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนีไ้ดต้ลอดเวลา ทัง้นี ้บรษัิทฯขอจํากดัความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจํานวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลกัฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึชําระเงนิมดัจาํ 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 
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