
 

              
 

 

 

 

   

1 VNQH20 เวยีดนามใต ้โฮจมินิห ์มยุเน ่4D3N BY QH   
 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 22944 (กรุณาแจง้รหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
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CODE: VNQH20 เวยีดนามใต ้โฮจมินิห ์มยุเน่ 4D 3N BY QH   

เวยีดนามใต ้โฮจมินิห ์มยุเน ่4 วนั 3 คนื     
ลอ่งเรอืรบัประมานอาหารแมน่ า้ไซงอ่น 

รวม คา่น ัง่รถจิฟ๊ตะลยุทะเลาทรายขาวมยุเน ่

ชม “แกรนดแ์คนยอ่นแหง่เวยีดนาม” ล าธาร FAIRY STREAM 

พเิศษสดุ สกุ ีป้ลา + สกุ ีท้ะเล + เฝอไกเ่วยีดนาม 

เดนิทางโดยสายการบนิ BAMBOO AIRWAYS 

น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 kg. / CARRY ON 7 kg. 

รวมประกนั COVID-19 ครอบคลมุวงเงนิ 20, 000 USD และ 

รวมคา่ตรวจ ART ภายใน 24 ช ัว่โมง เมือ่เดนิทางถงั เวยีดนาม 

ฟรพีกัเดีย่ว 5 ทา่นแรก ทกุพรเีรยีด 
ไฟทป์ฐมฤกษ ์AIRBUS A321 Neo 

บรกิาร FULL SERVICE พรอ้มเสรฟิ อาหารบนเครือ่ง 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก  พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

28 เม.ย. – 1 พ.ค. 65 11,888  

ไมม่รีาคาเด็ก 

 

2,800 

20   

5 – 8 พ.ค. 65 11,888 20 

 FLIGHT:  

DEPARTURE:    QH325   BKK – SGN    16:35 – 18:00   

RETURN       :    QH326  SGN  – BKK    14:05 – 15:35  

 

  

 

 

 



 

              
 

 

 

 

   

3 VNQH20 เวยีดนามใต ้โฮจมินิห ์มยุเน ่4D3N BY QH   
 

 

 

 

13:30 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออกช ัน้ 4 สายการบนิ 

BAMBOO AIRWAYS โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ตดิแท็ก

กระเป๋ากอ่นขึน้เครือ่ง 

16:35 น. น าทา่นเดนิทางออกสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิตนิเซนิเญิต้ นครโฮจมินิห ์ประเทศเวยีดนาม โดย สาย

การบนิ BAMBOO AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QH325 

20:20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย เมอืงฮานอย ประเทศเวยีดนาม น าทา่นผา่นพธิตีรวจคน
เขา้เมอืงและศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ทีเ่วยีดนาม เทา่กบัประเทศไทย ) น าทา่นเดนิทางสู ่นครโฮจมินิห ์(Ho 
Chi Minh City) หรอืทีค่นทอ้งถิน่เรยีกกนัวา่ "ไซงอ่น" )Saigon) ตัง้อยูท่างตอนใต ้เป็นเมอืงทีม่ขีนาดใหญ่
ทีส่ดุของประเทศเวยีดนาม มปีระวัตศิาสตรท์ีย่าวนาน ครัง้หนึง่เคยเป็นอาณานคิมของประเทศฝร่ังเศส มกีาร
ขยายวฒันธรรมเขา้มาสูโ่ฮจมินิหใ์นชว่งนัน้ ตกึและอาคารส าคัญตา่ง ๆ ถกูสรา้งขึน้ในสไตลโ์คโลเนียล ท าให ้
เมอืงทัง้เมอืงมบีรรยากาศ  คลา้ยกบัยโุรป 

  เมือ่เดนิทางถงัประเทศเวยีดนาม ตอ้งเขา้รบัการตรวจ ATK ภายใน 24 ช ัว่โมง เมือ่ผลตรวจ

เป็นลบจงัจะสามารถออกไปท ากจิกรรมอืน่ๆ )รวมในราคาทวัร(์ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ท ี1่) บนเรอืลอ่งไปตามแมน่ า้ไซง่อ่น  

ชมบรรยากาศสองฟากฝ่ังยามค ่าคืนของเมืองโฮจมินิหซ์ติี้ หรือจะเลือกสนุกสนานกับวงดนตรีพื้นเมืองที

บรรเลงเพลงอยา่งสนุกสนาน 

ทีพ่กั : Oscar Saogon , Vien Dong Saigon 3 * หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวนัเดนิทาง 

 

 

 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ท ี2่)  

 น าทา่นเดนิทางสู ่อ าเภอกูจ่ ีอยูห่า่งจากโฮจมินิหป์ระมาณ 40 กโิลเมตรน าทา่นชม อโุมงคก์ูจ่ ีอโุมงคข์อง
ชาวเวยีดกงทีข่ดุขึน้ขนาดพอดกีบัตัวในสมัยทีท่ าสงครามกบัทหารเวยีดนามใตแ้ละกองทัพอเมรกินั รวมถงึ
กองทหารพันธมติรจากนานาประเทศ ทีช่าวเวยีดนามจะตอ้งใชช้วีติอยูภ่ายใตอ้โุมงคน์ี ้ซ ึง่ในอดตีเคยมชีาว
เวยีดนามอาศัยอยูภ่ายใตอ้โุมงคน์ี้ถงึ 80,000 คน ในระหวา่งการเกดิสงคราม และยังเคยใชเ้ป็นทีบ่ญัชาการ
ทางทหารและเป็นหลมุหลบภยั ซึง่มคีวามยาวกวา่ 200 กโิลเมตร และอโุมงคน์ี้ยังสามารถทะลอุอกแมน่ ้า
ไซง่อ่นไดด้ว้ย  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ท ี3่) 
  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมยุเน ่ในจังหวัด ฟานเทยีต เป็นเมอืงชายทะเลตากอากาศและแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ี

ความสวยงามและมชีือ่เสยีงทางภาคใตข้องเวยีดนาม ระหวา่งการเดนิทางผา่นชมธรรมชาตแิละวถิชีวีติความ
เป็นอยูข่องชาวเวยีดนาม )ระยะทางประมาณ 200 กม.ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4 ชม.( 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ท ี4่) เมนพูเิศษ !! สกุีป้ลา 

ทีพ่กั : Little Paris Muine , Ocean Place Muine Resort3 * หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ท ี5่)        

น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นชาวประมง (Fishing Village) จดุจอดพักเรอืของชาวประมง ซึง่เราจะไดเ้ห็น
เรอืประมงเต็มไปหมด ไฮไลทค์อืเรอืกระดง้รปูทรงกลมซึง่เป็นเรอืพืน้บา้นของเวยีดนาม 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ท ี6่) เมนพูเิศษ !! สกุีท้ะเล 

บา่ย  น าทา่นสมัผัสอากาศบรสิทุธิ ์ณ ทา่เรอืมยุเน ่ทีอ่บอวนไปดว้ยบรรยากาศแบบชาวประมงเวยีดนามแท ้ๆ  ซึง่
กลับเขา้ฝ่ังหลังออกหาปลาในยามค า่คนื น าทา่นชม ทะเลทรายแดง  ทีเ่กดิจากการรวมตัวกนัของทรายสี

ชมพแูดงจนเป็นลานทรายกวา้งทีม่ชีือ่เสยีงของเมอืงมยุเน่ แลว้น าทา่น ชม “แกรนดแ์คนยอ่นแหง่
เวยีดนาม” ล าธาร FAIRY STREAM ทีเ่กดิจากการกดัเซาะของน ้าและลมเป็นล าธารลกึกวา่ 20 เมตร เปิด
ใหเ้ห็นชัน้ของดนิและทรายหลากส ีซึง่ทัง้หมดลว้นเกดิขึน้เองตามธรรมชาต ิ

วนัทีห่นัง่         ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย – เมอืงฮานอย - ลอ่งเรอืแมน่ า้
ไซงอ่น                                                                                                                                 อาหาร เย็น      

วนัทีส่อง         เมอืงโฮจมินิห ์- อโุมงตก์ูจ่ ี- เมอืงมยุเน ่    
                                                                                                                               อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น      

วนัทีส่าม       เมอืงมยุเน ่- หมูบ่า้นชาวประมง - ทะเลทรายแดง – FAIRY STREAM – ทะเลทรายขาว - เมอืงโฮ
จมินิห ์                                                                                                                     อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                                                                     



 

              
 

 

 

 

   

4 VNQH20 เวยีดนามใต ้โฮจมินิห ์มยุเน ่4D3N BY QH   
 

 น าทา่นสู ่ทะเลทรายขาว กองเนนิภเูขาทรายสขีาวกระจา่งตากวา้งใหญส่ดุสายตา มองไปทางไหนจะเห็น

เพยีงผนืทรายและทอ้งฟ้าเทา่นัน้ ไมไ่กลกนัมแีหลง่น ้าจดื )โอเอซสิ( ส าหรับใหนั้กทอ่งเทีย่วใชพั้กผอ่น  

ถา่ยรปู และชมววิ ทีท่า่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบักจิกรรมหลากหลายไมว่า่จะน่ังรถจี๊ป (*รวมคา่รถจิฟ๊ 1คนั/6 

ทา่น) หรอืสามารถเชา่ขับรถ ATV ตะลยุเนนิทราย หรอืสนุกสนานกบัการเลน่แซนดด์นูลืน่ไถลจากจากเนนิ

ทรายสงูกวา่ 40 เมตร น าทา่นเดนิทางสู ่นครโฮจมินิห ์ 

× เขา้รบัการทดสอบ RT-PCR ตามทีบ่รษิทัทวัรจ์ดัหาไวใ้ห ้สามารถใชผ้ลตรวจนี ้ส าหรบั เดนิทา 

    กลบัเขา้ประเทศไทยได ้72 ช ัว่โมง (ไมร่วมในราคาทวัร ์ประมาน 1,000 บาท)  
ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ท ี7่)   

ทีพ่กั : Oscar Saogon , Vien Dong Saigon 3 * หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7วันกอ่นวนัเดนิทาง) 

 

 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ท ี8่) 

น าทา่นชม โบสถน์อรท์เทรอดาม โบสถห์ลังคาสงูทีส่รา้งในสมัยทีเ่วยีดนามยังอยูใ่นอาณานคิมของ ฝร่ังเศส 
โดยสรา้งเพือ่ใหเ้ป็นโบสถป์ระจ าเมอืงไซง่อ่นและไดส้รา้งตามตน้แบบของประเทศฝร่ังเศสน าทา่น ชม 
ไปรษณียก์ลาง ซึง่ถกูสรา้งขึน้อยา่งวจิติรตระการตา นอกจากนีนั้กทอ่งเทีย่วยังสามารถทีจ่ะเดนิเทีย่วชม
เมอืงโฮจมินิหไ์ปตามทางเดนิเทา้ทีจั่ดท าขึน้บน ถนน Nguyen Hue ไปจนสดุรมิแมน่ ้าไดอ้กีดว้ย ซึง่จะมทัีง้
ตกึสงูเสยีดฟ้า อาคารสไตลโ์คโรเนียล รา้นอาหาร รา้นกาแฟ โรงแรมทีพั่ก แหลง่ทอ่งเทีย่วใหไ้ดย้ลอกี
มากมาย น าทา่น ชมอนสุาวรยีท์า่นประธานาธบิดโีฮจมินิห ์ตัง้อยูด่า้นหนา้ศาลากลาง กอ่สรา้งดว้ย 
สถาปัตยากรรมแบบฝร่ังเศส 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ท ี9่) เมนูพเิศษ !! เฝอไกเ่วยีดนาม 
อสิระทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดเบนถนั ตามอธัยาศัย เลอืกซือ้ของฝาก ของพิน้เมอืง และสนิคา้ตา่งๆ เชน่ เสือ้ 
รองเทา้ กระเป๋า เป็นตน้ จากนัน้น าทา่นตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ  

เย็น  ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย เมอืงฮานอย ประเทศเวยีดนาม 

เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 

14:05 น. เดนิทางกลับประเทศไทย โดย สายการบนิ BAMBOO AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QH326 

15:35 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

“ ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีร่ฐับาลก าหนด แบบ **Test & Go” 

ยงัคงตอ้งท าการจองโรงแรม AQ 1 คนื เพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ** 

Update 22/2/2565 

***************************** 

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, 

การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงัถงัผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

 

เง ือ่นไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทย ( บงับัใช ้15 มนีาคม 2565 ) 

► กอ่นเดนิทางออกจากประเทศไทย  

1. ผูเ้ดนิทางจ าเป็นตอ้งตรวจ Test Covid แบบ RT-PCR และมใีบรับรองผลการตรวจ ภายใน 72 ชัว่โมงกอ่นการเดนิทาง หรอื 

ATK ผลเป็นลบ ภายใน 24 ชัว่โมงกอ่นการเดนิทาง )ภาษาองักฤษ( น ามาใชใ้นการเช็คอนิบตัรโดยสารเครือ่งบนิ ณ เคาทเ์ตอร์

สายการบนิ 

2. เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี / ตัง้ครรภ ์/ ผูส้งูอาย ุ65 ปีขึน้ไป ทีย่ังไมฉี่ดวัคซนี จะตอ้งเดนิทางพรอ้มผูป้กครองทีฉี่ดวัคซนีครบ 

หรอื มผีลตรวจ ATK ภายใน 24 ชัว่โมงกอ่นเดนิทาง 

3. ผูท้ีห่ายจากโควดิแลว้โดยมใีบรับรองไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน )นับตัง้แตว่ันทีอ่อกจากโรงพยาบาลจนถงึวันเดนิทาง 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่          เมอืงโฮจมินิห ์- โบสถน์อรท์เรอดาม – ไปรษณียก์ลาง - ถนน Nguyen Hue – อนสุาวรยีท์า่น
ประธานาธบิดโีฮจมินิห ์- ตลาดเบนถนั ทา่นอากาศยานโหนย่บา่ย - ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ      อาหาร เชา้
,เทีย่ง                                               
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►ผูเ้ดนิทางประเทศเวยีดนามจะตอ้งไดร้บัวคัซนี ครบโดสแลว้  

ตอ้งไดร้บัวคัซนีครบโดส อยา่งนอ้ย 2 สปัดาหก์อ่นเดนิทางเขา้ประเทศเวยีดนาม ชนดิของวคัซนีโควด-19 ดงันี ้ )ผู ้

ท ีน่ดีวคัซนีครบโดสแลว้อยา่งนอ้ย 14 วนั  และไมเ่กนิ 12 เดอืนกอ่นเดนิทางสามารถเดนิทางไดใ้นวนัที ่15) 

 Pfizer/BioNTech (BNT162b2 / Comirnaty / Tozinameran) อยา่งนอ้ย 2 เข็ม  

 Moderna (m-RNA-1273) อยา่งนอ้ย  2 เข็ม  

 AstraZeneca (AZD1222 Vaxzevria) อยา่งนอ้ย 2 เข็ม  

 Covishield อยา่งนอ้ย 2 เข็ม  

 Sinopharm อยา่งนอ้ย 2 เข็ม  

 Covaxin อยา่งนอ้ย 2 เข็ม  

 Sinovac อยา่งนอ้ย 2 เข็ม  

 วคัซนีสตูรผสมตามรายชือ่ดา้นบน อยา่งนอ้ย 2 เข็ม  

 Janssen 1 เข็ม 

 ผูท้ ีไ่ดร้บัการนดีวคัซนีสองชนดิทีแ่ตกตา่งกนัจะถอืวา่ไดร้บัการนดีวคัซนีครบถว้น 

X    วคัซนีนอกเหนอืรายการดา้นบนไมส่ามารถเดนิทางได ้

 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอรต์ตัวจรงิ  )อายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน(  

2. เอกสารใบรับรองทีไ่ดรั้บวคัซนีป้องกนัโควดิ19 ครบ 2 เข็ม Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค     

    กระทรวงสาธารณสขุ   

3. เตรยีมเอกสาร International Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ   

4. หลักฐานการจองโรงแรม AQ Test & Go 1 คนื พรอ้มคา่ตรวจ RT-PCR 1 ครัง้ และรถรับสง่จากสนามบนิ-โรงแรม 

 

►การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย ส าหรบัคนไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งขอ Thailand Pass  

ช ัน้ตอนการขอ “Thailand Pass” เพือ่เดนิทางเขา้ประเทศไทย  

ข ัน้ตอนที ่1 : เตรยีมเอกสารใหพ้รอ้ม 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) 

2. VISA (ส าหรับชาวตา่งชาตเิทา่นัน้) 

3. เอกสารรับรองการฉีดวัคซนีครบถว้น ตามขอ้ก าหนดของรัฐบาลไทย มากกวา่ 14 วันกอ่นเดนิทาง 

4. ประกนัสขุภาพทีค่รอบคลมุการรักษาโควดิในตา่งประเทศวงเงนิ USD 50,000 (ส าหรับชาวตา่งชาตเิทา่นัน้) 

ข ัน้ตอนที ่2 : ลงทะเบยีน “Thailand Pass” 

1. ลงทะเบยีนอยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

2. กรอกรายละเอยีดขอ้มลูสว่นตัวรวมถงึแบบฟอรม์ Immigrationและอปัโหลดเอกสารทีจ่ าเป็นตามรายละเอยีดขัน้ตอนที ่

1 

3. รอการอนุมัตเิอกสารรับรองการฉีดวัคซนี 

4. เมือ่อนุมตัแิลว้จะไดรั้บ “Thailand Pass QR Code” ส าหรับการเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

ข ัน้ตอนที ่3 : เอกสารตรวจหาเชือ้โควดิ-19  

โดยตอ้งมผีลเป็นลบกอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทยแบบ RT-PCR ไมเ่กนิ 72 ชัว่โมงกอ่นออกเดนิทาง 

ข ัน้ตอนที ่4 : เมือ่เดนิทางถงัประเทศไทย 

1. แสดงเอกสารทัง้หมดรวมถงึ “Thailand Pass QR Code” และเอกสารตรวจหาเชือ้โควดิ-19 โดยตอ้งมผีลเป็นลบกอ่น

เดนิทางเขา้ประเทศไทยแบบ RT-PCR ไมเ่กนิ 72 ชัว่โมงกอ่นออกเดนิทาง แสดงตอ่เจา้หนา้ทีส่นามบนิทีท่า่นมาถงึ 

2. ผา่นกระบวนการพธิตีรวจคนเขา้เมอืง และกรมควบคมุโรค 

3. ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีรั่ฐบาลก าหนด แบบ “Test & Go” ยังคงตอ้งกกัตัวทีโ่รงแรม AQ 1 คนื  เพือ่รอ

ผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 RT-PCR (ไมร่วมอยูใ่นคา่ทัวร ์ซึง่บรษัิทมแีพคเกจเสรมิส าหรับทา่นทีส่นใจ) 

 

ข ัน้ตอนที ่5 : ระหวา่งรอตรวจหาเชือ้โควดิ-19  

เขา้รับการตรวจเรยีบรอ้ยแลว้เมือ่ผลตรวจออกเป็นลบสามารถเดนิทางตอ่ไดโ้ดยไมต่อ้งกกัตัว  
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เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจี านวน 15 ทา่นขัน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนทั์วรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 

วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ )ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ15ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่( 

โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

► ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มนิะน ัน้ทาง

บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

► การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรณุาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 10,000 บาท  

 กรณุาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมดัจ าคา่ทัวร ์

- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง กรณีบรษัิทฯตอ้งออกต๋ัวหรอืวซีา่ออกใกลว้นัเดนิทางทา่นจ าเป็นตอ้ง

ช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับและ

จ านวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ า่กวา่ 3หนา้** )กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิท

จะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ  ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า 

 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

 เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุ

กรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้

ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัด

จาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม   

(บรษิทั ด าเนนิการให ้กรณียกเลกิท ัง้หมด หรอือยา่งใดอยา่งหนัง่ ไมส่ามารถรฟีนัดเ์ป็นเงนิหรอืการบรกิารอืน่ๆได)้ 

1.  คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้  (ตั๋วกรุกปไม่

สามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป -กลับพรอ้มตั๋วกรุกปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวนั

ได ้)  

2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั  

3. กรณีพัก 3 ทา่นถา้วันทีเ่ขา้พักหอ้งโรงแรม ไมม่หีอ้ง TRP )3ทา่น( อาจจ าเป็นตอ้งแยกพัก 2หอ้ง )มคีา่ใชจ้า่ยพัก

เดีย่วเพิม่( กรณีหอ้งพักในเมอืงทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมมเีทศกาลวนัหยดุ มงีานแฟรต์า่งๆ บรษัิทขอจัดทีพั่กในเมอืง

ใกลเ้คยีงแทน 

4. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  

5. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

6. คา่น ้าหนักกระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 กโิลกรมั ถอืข ัน้เครือ่งได ้7 กโิลกรมั และคา่ประกนัวนิาศ

ภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามที่

สายการบนิเรยีกเก็บ  

7. คา่ทดสอบ ATK ภายใน 24 ชัว่โมง เมือ่เดนิทางถงึ ประเทศเวยีดนาม 

8. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั Allianz 

Travel แบบแผนประกนัภยั Group tour โดยแผนประกนัจะครอบคลมุการรกัษากรณีลกูคา้ตดิเชือ้โค

วดิ-19 หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ซัง่เกดิข ัน้ภายในวนัเดนิทาง และลกูคา้ตอ้งท าการรกัษาในโรงพยาบาลที่

ประกนัครอบคลมุการรกัษาเทา่น ัน้ (เขา้รบัรกัษาในรปูแบบอืน่ๆประกนัจะไมค่รอบคลมุ) ซึง่สามารถศกึษา

ขอ้มลูเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้กรณีลกูคา้ตอ้งการซือ้ประกนัเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ 

บรษัิทฯ  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภัย  ประกนัภัยเดนิทางอนันีโดยทัง้นี้

การท าประกนันี้จากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บงัคับ ตาม พ .ร.บ .ธรุกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคับใหบ้รษัิทน าเทีย่ว ท าประกนั

เฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่นัน้ แตทั่ง้นี้ ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและข้อ้ยกเวน้แผนเตมิ

จากเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 
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9. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามันตามรายการทวัร ์

10. คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ )กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน( 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรม

ไปแลว้ 

5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 800 บาท /ทา่น ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจาก

ทา่น 

8. คา่ทดสอบ RT-PCR เพือ่ใชส้ าหรับเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

9. คา่ทดสอบ แบบ RT-PCR และมใีบรับรองผลการตรวจ ภายใน 72 ชัว่โมงกอ่นการเดนิทาง หรอื ATK ผลเป็นลบ 

ภายใน 24 ชัว่โมงกอ่นการเดนิทาง 

10. แพคเกจ “Test & Go” กกัตัวทีโ่รงแรม AQ คนื 1 และคา่ตรวจหาเชือ้โควดิ-19 RT-PCR พรอ้มรถรับสง่สนามบนิ 

เพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 (ซึง่บรษัิทมแีพคเกจเสรมิส าหรับทา่นทีส่นใจ) 

  

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกัษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง

ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื

วา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 

การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุกปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่

ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ

รับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14วนักอ่นการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 

หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   
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12. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกนัภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั Allianz Travel 

แบบแผนประกนัภยั Group tour โดยแผนประกนัจะครอบคลมุการรกัษากรณีลกูคา้ตดิเชือ้โควดิ-19 หรอือบุตัเิหตุ

ตา่งๆ ซัง่เกดิข ัน้ภายในวนัเดนิทาง และลกูคา้ตอ้งท าการรกัษาในโรงพยาบาลทีป่ระกนัครอบคลมุการรกัษาเทา่น ัน้ 

(เขา้รบัรกัษาในรปูแบบอืน่ๆประกนัจะไมค่รอบคลมุ) ซึง่สามารถศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้กรณีลกูคา้ตอ้งการ

ซือ้ประกนัเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษัิทฯ  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไข

กรมธรรมป์ระกนัภยั  ประกนัภยัเดนิทางอนันีโดยทัง้นี้การท าประกนันี้จากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บงัคับ ตาม พ .ร.บ .ธรุกจิน าเทีย่ว 

ทีบ่งัคับใหบ้รษัิทน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่นัน้ แตทั่ง้นี ้ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครอง

และขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิท

ฯ 

1 3.  มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้  

14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 

หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
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 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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