
 

              
 

 

 

 

   

1 VNQH21 เวยีดนามใต ้โฮจมินิห ์มยุเน ่4D3N BY QH   
 

 

 

 

 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 23137 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODE: VNQH21 เวยีดนามใต ้โฮจมินิห ์มยุเน่ 4D3N BYQH   
เวยีดนามใต ้โฮจมินิห ์มยุเน่ 4วนั 3คนื     

พเิศษ!!ของทีร่ะลกึเสือ้เวยีดนาม พรอ้มลอ่งเรอืทานอาหารแมน่ำ้ไซงอ่น 
 OPTION เสรมิ สมัผสัการนัง่รถจิฟ๊ตะลยุทะเลทรายขาวมยุเน ่

ชมแกรนดแ์คนยอ่นแหง่เวยีดนาม ลำธาร FAIRY STREAM ทานเฝอไกเ่วยีดนาม 
เดนิทางโดยสายการบนิ BAMBOO AIRWAYS  

AIRBUS A321 Neo บรกิาร Snack box บนเครือ่ง 
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ทอ้งเครือ่ง 20 kg. / CARRY ON 7 kg. 

รวมประกัน COVID-19 ครอบคลุมวงเงิน 10,000 USD  
 
 
 
 
 



 

              
 

 

 

 

   

2 VNQH21 เวยีดนามใต ้โฮจมินิห ์มยุเน ่4D3N BY QH   
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเดก็  พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ัง่ หมายเหต ุ

28 เมษายน-1พฤษภาคม 65 8,999  
 

ไม่มีราคาเด็ก 
 

(INFANT ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี  
2,500 บาท) 

 
 
 
 

2,800 

25  

5-8 พฤษภาคม 65 9,999 25  
12-15 พฤษภาคม 65 10,999 25  
19-22 พฤษภาคม 65 11,999 25  
2-5 มิถุนายน 65 11,999 25  
16-19 มิถุนายน 65 11,999 25  
30มิถุนายน-3กรกฎาคม 65 11,999 25  
14-17 กรกฎาคม 65 12,999 25  
28-31 กรกฎาคม 65 12,999 25  
 
◼ FLIGHT:  
DEPARTURE:    QH325   BKK – SGN    16:35 – 18:00   
RETURN       :    QH326  SGN  – BKK    14:05 – 15:35  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
13:30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 สายการบิน BAMBOO AIRWAYS โดยมี

เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่อง 
16:35 น. นำท่านเดินทางออกสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ต เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดย สายการบิน BAMBOO AIRWAYS 

เที่ยวบินที่ QH325 
20:20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเตนิเซนิเญิต้ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร )เวลา

ท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย ( นำท่านเดินทางสู่ นครโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City) หรือที่คนท้องถิ่นเรียกกันว่า "ไซง่อน" 
(Saigon) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ครั้งหนึ่งเคยเป็นอาณานิคม
ของประเทศฝรั่งเศส มีการขยายวัฒนธรรมเข้ามาสู่โฮจิมินห์ในช่วงนั้น ตึกและอาคารสำคัญต่าง ๆ ถูกสร้างขึ้นในสไตล์โคโลเนียล ทำให้
เมืองทั้งเมืองมีบรรยากาศ  คล้ายกับยุโรป 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่1)  

ที่พัก : Oscar Saogon , Vien Dong Saigon 3 * หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง 

 

วนัทีห่นึง่         ทา่อากาศยานสุวรรณภูม-ิทา่อากาศยานนานาชาตเิตนิเซนิเญิต้-เมอืงโฮจมินิห ์      อาหาร  เย็น                                                                                                          



 

              
 

 

 

 

   

3 VNQH21 เวยีดนามใต ้โฮจมินิห ์มยุเน ่4D3N BY QH   
 

 
 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที2่)  
 นำท่านเดินทางสู่ อำเภอกู่จี อยู่ห่างจากโฮจิมินห์ประมาณ 40 กิโลเมตรนำท่านชม อุโมงค์กูจ่ ีอุโมงค์ของชาวเวียดกงที่ขุดขึ้นขนาดพอดี

กับตัวในสมัยที่ทำสงครามกับทหารเวียดนามใต้และกองทัพอเมรกิัน รวมถึงกองทหารพันธมิตรจากนานาประเทศ ที่ชาวเวียดนามจะต้อง
ใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อุโมงค์น้ี ซึ่งในอดีตเคยมีชาวเวียดนามอาศัยอยู่ภายใต้อโุมงค์นี้ถึง 80,000 คน ในระหว่างการเกิดสงคราม และยังเคยใช้
เป็นที่บัญชาการทางทหารและเป็นหลุมหลบภัย ซึ่งมีความยาวกว่า 200 กิโลเมตร และอุโมงค์นี้ยังสามารถทะลุออกแม่น้ำไซ่ง่อนได้ด้วย  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน (บุฟเฟต์)  (มื้อที่3) 
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองมยุเน่ ในจังหวัด ฟานเทียต เป็นเมืองชายทะเลตากอากาศและแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงทาง

ภาคใต้ของเวียดนาม ระหว่างการเดินทางผ่านชมธรรมชาติและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนาม (ระยะทางประมาณ 200 กม.ใช้
เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชม.) 

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่4)  
ที่พัก : Little Paris Muine 3*+ , Ocean Place Muine Resort หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 

)ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7วันก่อนวันเดินทาง 
 
 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที5่)        

นำท่านเดินทางสู่ หมู ่บ้านชาวประมง (Fishing Village) จุดจอดพักเรือของ
ชาวประมง ซึ่งเราจะได้เห็นเรือประมงเต็มไปหมด ไฮไลท์คือเรือกระด้งรูปทรงกลม
ซึ่งเป็นเรือพื้นบ้านของเวียดนาม 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่6)  
บ่าย  นำท่านสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ณ ท่าเรือมุยเน่ ที่อบอวนไปด้วยบรรยากาศแบบ

ชาวประมงเวียดนามแท้ๆ ซึ่งกลับเข้าฝั่งหลังออกหาปลาในยามค่ำคืน นำท่านชม 
ทะเลทรายแดง  ที่เกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีชมพูแดงจนเป็นลานทราย
กว้างที่มีชื่อเสียงของเมืองมุยเน่ แล้วนำท่าน ชม “แกรนดแ์คนยอ่นแหง่เวยีดนาม” 
ลำธาร FAIRY STREAM ที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมเป็นลำธารลึกกวา่ 
20 เมตร เปิดให้เห็นชั้นของดินและทรายหลากสี ซึ่งทั้งหมดล้วนเกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ นำท่านสู่ ทะเลทรายขาว กองเนินภูเขาทรายสีขาวกระจ่างตากว้าง
ใหญ่สุดสายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพียงผืนทรายและท้องฟ้าเท่าน้ัน ไม่ไกลกัน
มีแหล่งน้ำจืด (โอเอซิส) สำหรับให้นักท่องเที่ยวใช้พักผ่อน  ถ่ายรูป และชมวิว ที่
ท่านจะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะนั่งรถจี๊ป (*ราคาทวัรไ์มร่วม
ค่ารถJeep*) หรือสามารถเช่าขับรถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกับ
การเล่นแซนด์ดูนลื่นไถลจากจากเนินทรายสูงกว่า 40 เมตร นำท่านเดินทางสู่ 
นครโฮจิมินห์  

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่7)   
บนเรือล่องไปตามแม่น้ำไซ่ง่อน  
ชมบรรยากาศสองฟากฝั่งยามค่ำคืนของเมืองโฮจิมินห์ซิตี้  หรือจะเลือกสนุกสนานกับวงดนตรีพื้นเมือง 
ทีบรรเลงเพลงอย่างสนุกสนาน 

ที่พัก : Oscar Saogon , Vien Dong Saigon 3*+ หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดินทาง 

วนัทีส่าม       เมอืงมยุเน่ – หมูบ่า้นชาวประมง – ทะเลทรายแดง - FAIRY STREAM – ทะเลทรายขาว – เมอืงโฮจมินิห ์-  
                    ลอ่งเรอืแมน่ า้ไซงอ่น                                                                               อาหาร  เชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                                                                     

วนัทีส่อง         เมอืงโฮจมินิห ์- อุโมงตก์ูจ่ ี- เมอืงมยุเน่                                                     อาหาร  เชา้,เทีย่ง,เย็น      
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เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่8) 

นำท่านชม โบสถ์นอร์ทเทรอดาม โบสถ์หลังคาสูงที่สร้างในสมัยที่เวียดนาม
ยังอยู่ในอาณานิคมของ ฝรั ่งเศส โดยสร้างเพื่อให้เป็นโบสถ์ประจำเมือง
ไซ่ง่อนและได้สร้างตามต้นแบบของประเทศฝรั่งเศสนำท่าน ชม ไปรษณีย์
กลาง ซึ ่งถูกสร้างขึ้นอย่างวิจิตรตระการตา นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยัง
สามารถที่จะเดินเที่ยวชมเมืองโฮจิมินห์ไปตามทางเดินเท้าที่จัดทำข้ึนบน ถนน 
Nguyen Hue ไปจนสุดริมแม่น้ำได้อีกด้วย ซึ่งจะมีทั้งตึกสูงเสียดฟ้า อาคาร
สไตล์โคโรเนียล ร้านอาหาร ร้านกาแฟ โรงแรมที่พัก แหล่งท่องเที่ยวให้ได้ยล
อีกมากมาย นำท่าน ชมอนุสาวรีย์ท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์  ตั ้งอยู่
ด้านหน้าศาลากลาง ก่อสร้างด้วย สถาปัตยากรรมแบบฝรั่งเศส 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่9) เมนูเฝอไก่เวียดนาม 
อิสระท่านช้อปปิ้ง ตลาดเบนถนั ตามอัธยาศัย เลือกซื้อของฝาก ของพิ้นเมือง และสินค้าต่างๆ เช่น เสื้อ รองเท้า กระเป๋า เป็นต้น จากนั้น
นำท่านตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ  

เย็น  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตเิตนิเซนิเญิต้ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 
14:05 น. เดินทางกลับประเทศไทย โดย สายการบิน BAMBOO AIRWAYS เที่ยวบินที่ QH326 
15:35 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

************************* 
หมายเหตุ: รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบิน, การจราจร หรือช่วงเทศกาลหรือ
วันหยุด เป็นต้น โดยมิตอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผูจ้ัดจะปรับเปลีย่นโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตาม
โปรแกรม 
 
► เอกสารที่ต้องทำการเตรียมก่อนเดินทาง 
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
2. เอกสารใบรับรองที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด19 ครบ 2 เข็ม Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค     
    กระทรวงสาธารณสุข  (จากแอปหมอพร้อม) 
3. เตรียมเอกสารInternational Vaccinated Certificateที่ออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข (ขอจากแอปหมอพร้อม) 
4.ผลตรวจTest COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง หรือ ATK ผลเป็นลบ ภายใน 24 ชั่วโมง
ก่อนการเดินทาง (ภาษาอังกฤษ) 
 
►การเดินทางกลับเข้าประเทศไทย ผู้เดินทางต้องขอ Thailand Pass (บริษัทดำเนินการให้) อัพเดท 28/04/2022 
สำหรับชาวต่างชาติจะต้องประกันสขุภาพที่ครอบคลุมการรักษาโควิดในต่างประเทศวงเงิน USD10,000  
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
► การเดนิทางครัง้นีจ้ะตอ้งมจีำนวน 10 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว 

- จะสง่จอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 

วนัทีส่ ี ่          เมอืงโฮจมินิห-์โบสถน์อรท์เรอดาม-ไปรษณียก์ลาง-ถนน Nguyen Hue-อนุสาวรยีท์า่นประธานาธบิดโีฮจมินิห-์ 
                    ตลาดเบนถนั-ทา่อากาศยานนานาชาตเิตนิเซนิเญิต้-ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ                  อาหาร เชา้,เทีย่ง 
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- หรือเลื่อน หรอืยกเลกิการออกเดินทาง บริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 10วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะทำการแจง้ให้
ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
► ในกรณทีีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ 
ทัง้สิน้  
► การจองทวัรแ์ละชำระคา่บรกิาร  

 - กรณุาชำระคา่มดัจำ ทา่นละ 8,000 บาท ภายใน24 ชัว่โมง 
กรุณาส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตและเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน Vaccinated Certificate และ International Vaccinated Certificate 
(จากแอปหมอพร้อม) พร้อมเอกสารชำระมัดจำค่าทัวร์ 

- ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือชำระ 30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจำเป็นต้องออกตั๋วก่อนท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทกำหนดแจ้ง
เท่านั้น 

**สำคัญ**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้าหนังสือเดินทาง
ต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่ง
พร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ 
 
เงือ่นไขการยกเลกิ 

-ยกเลิกกอ่นการเดินทางตัง้แต ่30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 
-ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจรงิ(ถ้ามี) 
-ยกเลิกกอ่นการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร ์โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึ้นจรงิ(ถ้ามี) 
 *ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจรงิ เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอืน่ๆ 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม   
(บรษิทั ดำเนนิการให ้กรณยีกเลกิทัง้หมด หรอือยา่งใดอย่างหนึง่ ไมส่ามารถรฟีนัดเ์ปน็เงนิหรอืการบรกิารอืน่ๆได)้ 

1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น (ตั๋วกรุ๊ปต้องเดินทางไปกลับพรอ้มกรุ๊ป
เท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)  

2. ค่าท่ีพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคยีงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพกัหอ้งโรงแรม ไม่มหี้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพกั 2ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) กรณีหอ้งพักใน

เมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟรต์่างๆ บริษัทขอจดัที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน 
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนดิ ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าน้ำหนักกระเป๋า สัมภาระโหลดใต้ทอ้งเครือ่ง 20 กิโลกรัม ถอืขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงือ่นไขของแต่ละ

สายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ และกรณีน้ำสัมภาระเกินท่านตอ้งเสียค่าปรบัตามที่สายการบินเรยีกเก็บ  
7. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผนประกันภัย 

Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้า
ต้องทำการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ่งสามารถศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติมจากเจา้หน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิม่วงเงนิคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึ่งความคุ้มครอง
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และข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม  
พ  .ร .บ .ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความธุรกิจนำเที่
คุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์ 
9. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนอืจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเกบ็)  
4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
7. ค่าทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 800 บาท  /ทา่น สำหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและนำ้ใจจากทา่น  
8. ค่าทดสอบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง หรือ ATK ผลเป็นลบ ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทางและมีใบรับรองผลการ

ตรวจเป็นภาษาอังกฤษ  
 
หมายเหต ุ: กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลง
ชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง15ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัย
ธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โ ดยโรงแรมจัดใน
ระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้
ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไม่สามารถจัดการ
ให้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจ
คนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิด
กฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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