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พเีรยีดเดนิทาง ราคา 
เด็กอายุ 

0-18 ปี สายการบนิ จ านวน 

3 เมษายน 63 2,992 2,992 DD 20 

4 เมษายน 63 3,993 3,993 DD 20 

5 เมษายน 63 3,993 3,993 DD 20 

10 เมษายน 63 2,992 2,992 DD 20 

11 เมษายน 63 3,993 3,993 DD 20 

12 เมษายน 63 3,993 3,993 DD 20 

13 เมษายน 63   (วนัสงกรานต)์ 4,994 4,994 DD 20 

14 เมษายน 63   (วนัสงกรานต)์ 4,994 4,994 DD 20 

15 เมษายน 63   (วนัสงกรานต)์ 4,994 4,994 DD 20 

18 เมษายน 63 3,993 3,993 DD 20 

19 เมษายน 63 3,993 3,993 DD 20 
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H  O  C  H  I  M  I  N  H     O N E     D A Y  

สูส่ถานทีส่ าคญัทางประวตัศิาสตรเ์วยีดนาม “อโุมงคก์ูจ๋”ี  สถานทีท่อ่งเทีย่วอนัดบั 1 โฮจมินิห ์

โบสถท์ีง่ดงามทีส่ดุของเวยีดนาม“โบสถน์อรท์เตอรด์มั” l  ทีท่ าการไปรษณียก์ลาง 

➴ CHECK IN  ถนนคนเดนิ  l  คาเฟ่อพารท์เมน้ท ์ l  ชอ้ปป้ิงของฝาก“ตลาดเบนถนั” 

เดนิทางโดยสายการบนิ NOK AIR  (DD) 

ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ // ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ  

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิเตนิเซนิเยดิ (โฮจมินิห)์ – อุโมงคก์ู๋จ ี– โบสถน์อรท์เทอดาม ทีท่ าการ

ไปรษณีย ์ ถนนคนเดนิ+The Café Apartment – ตลาดเบนถนั – สนามบนิเตนิเซนิเยดิ – สนามบนิ

ดอนเมอืง 

05.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 2 เคาน์เตอรส์ายการบนินกแอร ์ประตู 6 สายการบนิ 

Nok Air (DD) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

07.35 น. ออกเดนิทางสู ่นครโฮจมินิห ์โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD3210 

09.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิเตนิเซนิเยดิ (TAN SON NHAT AIRPORT) นครโฮจมินิห ์หรอืชือ่เดมิคอื

ไซ่ง่อน เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม ตัง้อยู่บรเิวณสามเหลี่ยมปากแม่น ้าโขง โฮจมินิห์ เป็น

ศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิของเวยีดนาม และมกีารลงทุนจากต่างประเทศมากถงึรอ้ยละ 34.9 ของทัง้ประเทศ 

เป็นเมอืงหลักทางภาคใตท้ีม่ทีา่เรอืน ้าลกึทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศ และมทีา่อากาศยานระหว่างประเทศ โฮจมินิห์

เป็นเมอืงหลวงเก่าทีเ่คยปกครองโดยระบบเสรนียิม จงึเปิดกวา้งดา้นการคา้และการลงทุน ซึง่ภาคธุรกจิส่วน

ใหญ่ของประเทศจะอยู่ทีน่ครแห่งนี้ (เวลาทอ้งถิน่ที่เวยีดนาม เท่ากับประเทศไทย) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้

เมอืง,ศลุกากรและรับสมัภาระเรยีบรอ้ย.  

น าทา่นเดนิทางสู ่ อ าเภอกูจ๋ ี(Củ Chi) เป็นอ าเภอในนครโฮจมินิห ์(เมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศเวยีดนาม) ในปี 

ค.ศ. 2017 อ าเภอกูจ๋มีปีระชากร 418,655 คนและมเีนื้อที ่960 ตาราง

กโิลเมตร ในปี ค.ศ. 1967 ชว่งสงครามเวยีดนาม ฐานทัพกูจ๋เีป็นทีต่ัง้ของ

กองพันบนิที ่269 กองทัพบกสหรัฐ อ าเภอกูจ๋มีสีถานทีส่ าคัญคอื อโุมงคก์ู๋

จ ีซึง่สรา้งขึน้ในช่วงสงครามเวียดนามและเป็นส านักงานใหญ่ของเวีย

ดกง ปัจจบุนัอ าเภอมอีตุสาหกรรมหลายแหง่ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

http://bit.ly/2NMk5YE
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%8B%E0%B8%88%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_18&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%8B%E0%B8%88%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%8B%E0%B8%88%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%87
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 น าท่านเขา้สู ่อโุมงคก์ูจ๋ ี(Củ Chi tunnels) เครอืขา่ยอโุมงคใ์ตด้นิทีเ่ชือ่มถงึกันในอ าเภอกูจ๋ใีนไซง่่อน (โฮจิ

มนิหซ์ติ)ี เป็นสว่นหนึง่ของเครอืขา่ยอโุมงคข์นาดใหญท่ีเ่ชือ่มตอ่พืน้ทีส่ว่นใหญข่องประเทศ อโุมงคก์ูจ๋เีป็นทีต่ัง้

ของการทัพหลายครัง้ระหวา่งสงครามเวยีดนามและเป็นฐานปฏบิตักิารของเวยีดกง เมือ่ครัง้การรุกเทศกาลตรุษ

ญวนในปี ค.ศ. 1968 อโุมงคด์ังกล่าวถูกใชโ้ดยกองโจรเวยีดกงเป็นจุดซอ่นตัวระหว่างการปะทะ เชน่เดยีวกับ

เป็นเสน้ทางสือ่สารและเสบยีง โรงพยาบาล สถานที่เก็บอาหารและอาวุธและที่พักอาศัยของนักสูก้องโจร

จ านวนมาก ระบบอุโมงคด์ังกล่าวมคีวามส าคัญอยา่งยิง่ต่อเวยีดกงในการ

ตอ่สูก้บัทหารสหรัฐ จนกระทั่งสหรัฐตอ้งถอนก าลงัทหารออกจากเวยีดนาม

ใตใ้นทีส่ดุเวยีดกงไดรั้บชยัชนะอยา่งงดงามในปี พ.ศ. 2506 เมือ่สามารถ

สรา้งความสูญเสยีอย่างมากต่อทหารเวียดนามใต ้เวียดกงยังมสี่วนร่วม

ส าคัญตอ่ปฏบิตักิารรุก โดยเขา้โจมตอี าเภอและเมอืงต่างๆ ของเวยีดนาม

ใต ้เมือ่ตน้ปี พ.ศ.2511 ในเวลาตอ่มากองทัพประชาชนเวยีดนามเหนอื ได ้

เขา้มามีบทบาทแทนที่เวียดกง จนสิ้นสุดสงครามใน ปีพ.ศ. 2518 

เวยีดนามรวมตัวกันไดเ้ป็นหนึง่เดยีว เวยีดกงจงึลดบทบาทลง โดยหลัง

สงคราม ทหารเวยีดกงทีเ่หลอืไดถ้กูรวมเขา้กบักองทัพประชาชนเวยีดนาม  

ปัจจุบันมีการเปิดสมรภูมิเลือดแห่งนี้ใหเ้ป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยมี

เจา้หนา้ที่พาเดินไปยังจุดส าคัญและสามารถมุดลงไปถึงชัน้สามของ

อุโมงค์ เสน้ทางคดเคี้ยวและมืดมาก แมว้่าจะมกีารปรับปรุงใหส้ว่างขึน้ 

สว่นบรเิวณโดยรอบของอโุมงคแ์ห่งนี้ ยังคงเหลอืซากแห่งสงคราม อาท ิรถถัง เครือ่งบนิ วัตถุระเบดิ และหลุม

ระเบดิขนาดใหญ่ซึง่กลายเป็นบ่อเลี้ยงปลาไปแลว้ ใหท้่านไดเ้ก็บประสบการณ์และถ่ายภาพ จนถงึเวลาอัน

สมควร  

 น าทา่นเดนิทางกลับเขา้สู ่ โฮจมินิห ์(ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.) ใหท้่านไดพั้กผ่อนบนรถและ

ผา่นชมวถิชีาวบา้น จนเดนิทางถงึเมอืงโฮจมินิห ์

 น าท่านเขา้ชม โบสถ์นอร์ทเทอดาม ตัง้อยู่บรเิวณใจกลางกรุงโฮจมินิห ์

กอ่สรา้งตัง้แต่ปี พ.ศ.2420 ใชร้ะยะเวลาการสรา้ง 6 ปี โบสถน์ี้ไมม่กีาร

ประดับดว้ยกระจกสเีหมอืนโบสถค์รสิตท์ีอ่ ืน่ เพราะไดรั้บความเสยีหายจาก

สงครามโลกครัง้ที ่2 ไดรั้บการยกยอ่งว่ามคีวามงดงามมากทีส่ดุแห่งหนึง่

ในเวยีดนาม โดยในแตล่ะวันมนัีกท่องเทีย่วมาเยอืนมากมาย ลักษณะของ

ตัวโบสถเ์ป็นรปูแบบของสมยัอาณานคิม มหีอคอยคู่สีเ่หลีย่มอยูด่า้นบนสงู 

40 เมตร เป็นเอกลักษณ์ทีง่ดงามของโบสถแ์ห่งนี้ ดา้นหนา้โบสถม์รีูปปั้นขนาดใหญ่สขีาวเด่นเป็นสง่าของพระ

แมม่าร ี

น าทา่นชม ทีท่ าการไปรษณียก์ลางโฮจมินิห ์ซึง่เป็นไปรษณียท์ีใ่หญส่ดุของเวยีดนาม ออกแบบและกอ่สรา้งใน

สไตลฝ์ร่ังเศสเป็นศลิปะแบบโกธคิทีไ่ดรั้บการกอ่สรา้งขึน้เมือ่ ปี พ.ศ. 2439 และส าเร็จเสร็จสิน้ลงในปี พ.ศ. 

2444 ผูอ้อกแบบไปรษณียแ์หง่นีค้อื Gustave Eiffel สถาปนกิระดับโลกไปรษณียก์ลางแหง่นีไ้ดรั้บการออกแบบ

ตกแต่งอยา่งงดงามดว้ยกระจกส ีมคีวามโอโ่ถงและอ่อนชอ้ยทว่ามั่นคง จนท าใหนั้กออกแบบมากมายตอ้งมา

ศกึษาเรยีนรูเ้กีย่วกบัการออกแบบตกแตง่อาคารแหง่นี ้

น าท่านสู่ ถนนคนเดนิ เพือ่ชม คาเฟ่อพารท์เมนท ์(The Café Apartment) สถานที่

ยอดนยิมส าหรับวัยรุน่ชาวเวยีดนามและนักทอ่งเทีย่วทีน่ยิมเชค็อนิสถานทีส่ดุชคิ คาเฟ่

แหง่นีป้ระกอบไปดว้ย รา้นต่างๆมากมาย เชน่ รา้นชา,กาแฟ,ขนม,อาหาร,เค๊ก,เสือ้ผา้

และรา้นเครือ่งประดับ ทีต่กแต่งหลากหลาย เป็นสไตลข์องแต่ละรา้นและมาผสมกัน

ทีอ่พารท์เมนทแ์หง่นีไ้ดอ้ยา่งลงตัว อสิระทา่นน่ังจบิชา,กาแฟ ชมววิหรอืเลอืกซือ้ของ

ตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย. 

น าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดเบนถัน หรอื ตลาดเบนแถ่งห์ เป็นตลาดทีต่ัง้อยู่ใจ

กลางนครโฮจนิมนิห ์สรา้งขึน้เมือ่ปี พศ2457 บนพืน้ทีป่ระมาณ1ตรกม ซึง่

มหีอนาฬกิาอยู่ดา้นหนา้เป็นสัญลักษณ์ ตลาดแห่งนี้ไดรั้บความนยิมอยา่ง

มากทัง้จากนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตแิละคนทอ้งถิน่ทีม่าจับจ่ายใชส้อย เพราะ

มขีองสด อาหาร กับขา้ว รวมถงึรา้นเฝอมากมายดว้ย ที่นี่ มสีนิคา้นานา

ชนิด เช่น กระเป๋า รองเทา้ เสื้อผา้ เครื่องประดับ นาฬกิา ของที่ระลึก 

อาหาร เครือ่งเทศ ไปจนถงึอาหารสด และดอกไม ้ราคาไมแ่พง แมก้ระทัง้ของเลยีนแบบก็มใีหเ้ลอืกมากมาย 

(อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศัย)  จนถงึเวลานัดหมาย  น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเช็คอนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิทีอ่าจ

เกดิขึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีค่ับคั่ง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถ)เป็นผู ้

พจิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไม่สามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและ

เวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%87
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20.45 น.  เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์ เทีย่วบนิที ่DD3219 

22.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ........ 
 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวร์ท่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทน

บรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทวัร,์คนขบัรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจร

,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคญั...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิ จากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตาม

ขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบกรณีมตีั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศเนื่องจากเหตไุฟลท์

บนิตามรายการถกูยกเลกิหรอืสาเหตุอนัเนือ่งจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 
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อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 500,000 - 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะ

ตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 

× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น (ช าระทีส่นามบนิกอ่นเดนิทาง) 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

เดนิทางขึน้ต า่ 20 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะ

เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่น

การเดนิทางไปในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ: 

 ช าระเต็มจ านวน กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวนัเดนิทางภายใน 30 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  

 ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไมช่ าระตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 
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 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋

เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้ หากไม่
มั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอ

คนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการ

ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่วา่กรณีใดๆ 

ทัง้ส ิน้ 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่ว

หรือเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มีวซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับ
ประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทกุท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิท

ก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และ
อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ
เวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหายของสัมภาระ 
ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัย

สายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ

ของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1.กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่เกนิ 
1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์

อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2.สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้
ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
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