PVN32-WE 4D3N เวียดนามใต้ โฮจิมน
ิ ห์ ดาล ัท มุยเน่ บินไทยสไมล์

รหัสโปรแกรม : 23214 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม(

PVN32-WE 4D3N เวียดนามใต้ โฮจิมน
ิ ห์ ดาล ัท มุยเน่ บินไทยสไมล์







เที่ยวเวียดนามใต้สดุ คุม้ เก็บทุกจุดไฮไลท์
บินหรูไทยสไมล์ พักหรู4 ดาว เมืองดาลัท
นัง่ รถราง Roller Coaster ชมน้้าตกดาทันลา
นัง่ เคเบิลคาร์ ชมป่าสนเมืองหนาว
เก็บภาพความสวยงามของสวนดอกไม้เมืองหนาว

 นัง่ รถจิ๊บตะลุยทะเลทรายขาว เมืองมุยเน่
 ล่องเรือรับประทานอาการแม่นา้ ไซ่ง่อน


แถมฟรี !! กระเป๋ากิฟ
๊ เก๋ชอปปิง้ +หมวกสุดเท่ เวียดนาม
FLIGHT
DEPARTURE
RETURN

: WE550 BKK-SGN 07.35 – 09.05 น.
: WE557 SGN-BKK 20.10 – 21.35 น.

หมายเหตุ
หากท่านมีความจ้าเป็นจะต้องซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพื่อ
ยืนยันกับทางเจ้าหน้าทีก่ ่อนท้าการจองและขอความกรุณาให้ท่านซื้อตั๋วเครือ่ งบินประเภททีส่ ามารถเลือ่ นวันและเวลาเดินทาง
ได้ อันเนื่องมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน
การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลีย่ นแปลง ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วพบว่าอยู่เหนือการ
ความคุมของทางสายการบิน หรือจะเป็นเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเป็นเหตุผลด้านความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหล่านี้ อยู่
เหนือการควบคุมของบริษทั ฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ ี่จะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะคอนเฟิร์
มกรุ้ป ประมาณ 7-10 วันก่อนเดินทาง ขออภัยในความไม่สะดวก
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วันที่ 1

กรุงเทพ-นครโฮจิมนิ ห์-เมืองมุยเน่-ทะเลทรายแดง-ล้าธารนางฟ้า

04.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน
ไทยสไมล์ โดยท่านจะพบกับเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์และหัวหน้าทัวร์ ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ แจกเอกสาร
การเดินทาง และอ้านวยความสะดวกท่าน ขณะเช็คอินและโหลดสัมภาระ

เนือ่ งจากตั๋วเครือ่ งบินของคณะเป็นตั๋วกรุป๊ ระบบ Random
ไม่สามารถเลือกทีน่ งั่ ได้ ทีน่ งั่ อาจจะไม่ได้นั่งติดกัน และไม่สามารถเลือกช่วงทีน่ งั่ บนเครือ่ งบินได้ในคณะ
ซึ่งเป็นไปตามเงือ่ นไขของสายการบิน
07.35 น.
09.05 น.

กลางวัน

เย็น

ออกเดินทางสู่นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE550
เดินทางถึงสนามบิน TAN SON NHAT นครโฮจิมนิ ห์ ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ
ศุลกากรตามขั้นตอน (เวลาท้องถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาท้องถิน่ ประเทศไทย( เมืองโฮจิมินห์เป็น
เมืองใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้าโขง เป็นศูนย์กลาง
ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ
จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ เมืองมุยเน่ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชม. ระยะทางประมาณ 200 กม.)
ระหว่างทางบริการท่านด้วยขนมปังเวียดนาม ท่านละ 1 ชิ้น (1(
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2(
น้าท่านสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ณ ท่าเรือมุยเน่ ที่อบอวนไปด้วยบรรยากาศแบบชาวประมงเวียดนามแท้ๆ ซึง่
กลับเข้าฝั่งหลังออกหาปลาในยามค่้าคืน จากนั้นน้าท่านชม ทะเลทรายแดง ที่เกิดจากการรวมตัวกันของ
ทรายสีชมพูแดงจนเป็นลานทรายกว้างที่มีชื่อเสียงของเมืองมุยเน่ แล้วน้าท่านชม “แกรนด์แคนย่อนแห่ง
เวียดนาม” ล้าธาร FAIRY STREAM ที่เกิดจากการกัดเซาะของน้้าและลมเป็นล้าธารลึกกว่า 20 เมตร เปิด
ให้เห็นชั้นของดินและทรายหลากสี ซึ่งทั้งหมดล้วนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (3(
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ที่พัก

วันที่ 2

TIEN DAT RESORT / OCEAN PALACE RESORT หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

เมืองมุยเน่-ทะเลทรายขาว นั่งรถจิฟ
๊ -เมืองดาลัท-น้า้ ตกดาทันลา-นัง่ กระเช้าไฟฟ้า-วัดตัก๊ ลัม-

พระราชวังฤดูร้อน-ไนท์มาร์เก็ต
เช้า

เที่ยง

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4(
น้าท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายขาว กองเนินภูเขาทรายสีขาวกระจ่างตากว้างใหญ่สุดสายตา มองไปทางไหน
จะเห็นเพียงผืนทรายและท้องฟ้าเท่านั้น ไม่ไกลกันมีแหล่งน้้าจืด (โอเอซิส( ส้าหรับให้นักท่องเที่ยวใช้พักผ่อน
ถ่ายรูป และชมวิว ท่านจะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็น นั่งรถจี๊ป หรือรถ ATV ตะลุย
เนินทราย หรือสนุกสนานกับการเล่นแซนด์ดูนลื่นไถลจากจากเนินทรายสูงกว่า 40 เมตรกิจกรรม
(รวมค่ากิจกรรมนั่งรถจิ๊ปเรียบร้อยแล้ว รถจิ๊ปโดยสารได้ 5-6 ท่าน/1คัน)

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5(
น้าท่านเดินทางสู่ เมืองดาลัด เมืองดาลัทเป็นเมืองที่แสนโรแมนติก ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น หุบเขาแห่งความรัก
สัมผัสบรรยากาศที่แสนโรแมนติก โอบล้อมไปด้วยขุนเขา แมกไม้นานาพันธ์ และทะเลสาบ ดาลัทได้ชื่อว่า
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โรแมนติกที่สุดในเวียดนาม มีอุณหภูมิตลอดทั้งปี 15-25 องศา น้าท่าน นั่งรถราง
(Roller Coaster( ผ่านผืนป่าอันร่มรื่นสู่หุบเขาเบื้องล่าง เพื่อชมและ สัมผัสกับความสวยงามของ น้้าตกดา
ทันลา (Thac Datanla( อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองดาลัดที่ไม่ควรพลาด จากนั้นน้าท่านสู่
สถานีกระเช้าไฟฟ้า เคเบิลคาร์ กระเช้าไฟฟ้าแห่งนี้เป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนาม
และมีความปลอดภัยสูงที่สุด ท่านจะได้ชมวิวของเมืองดาลัดที่มองเห็นได้ทั้งเมือง น้าท่านชมวัดติ๊กกลาม

PVN32-WE 4D3N เวียดนามใต้ โฮจิมน
ิ ห์ ดาล ัท มุยเน่ บินไทยสไมล์

เป็นวัดที่สร้างอยู่บนเนินเขาเหนือ ทะเลสาบเตวียนลาม แวดล้อมไปด้วยใบไม้ดอกไม้ นานาพันธุ์ กับทิวสนที่
ยืนต้นตระหง่านปกคลุมทุกหุบเขา น้าท่านเข้าชม บ้านเพี้ยน (Crazy House( บ้านสไตล์แปลกๆที่ออกแบบ
โดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเวียดนาม ซึ่งเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรั่ งเศส โดยได้แรง
บันดาลใจจากนิยายเรื่องดัง “ Alice in Wonderland ’’ จากนั้นน้าท่านชม พระราชวังฤดูรอ้ น พระราชวัง
ตากอากาศของกษัตริย์เบ๋าได๋ จักรพรรดิ์องค์สุดท้ายของเวียดนาม ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นพระราชวังสุดท้าย
ที่สร้างขึ้นในสมัยเรืองอ้านาจของฝรั่งเศส ก่อนที่จะเกิดสงครามเวียดนาม แล้วท้าให้จักรพรรดิเบ๋าได๋ ต้องลี้
ภัยไปอยู่ฝรั่งเศส แล้วไม่ได้กลับมาเหยียบผืนแผ่นดินบ้านเกิดอีกเลย

เย็น
ที่พัก

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (6(
LA SAPINETTE / VIETSOVPRETO หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
หลังจากรับประทานอาหาร น้าท่านเดินทางสู่ตลาด ดาลัดไนท์มาร์เก็ตกลางคืน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง
ของที่ระลึก และชิมอาหารพื้นเมืองตามอัธยาศัย

วันที่ 3

เมืองดาลัท-สวนดอกไม้เมืองดาลัท-เมืองโฮจิมินห์ซิตี้- ล่องแม่น้าไซง่อน

เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7(
น้าท่านเที่ยวชม สวนดอกไม้เมืองหนาว หรือ DALAT FLOWER GRADENS ดาลัดได้รับการขนานนาม
ให้เป็นเมืองแห่งดอกไม้ ที่นี่จึงมีดอกไม้บานสะพรั่งไปทั่วเมืองตลอดทั้งปี และหากต้องการที่จะเห็นพรรณไม้
ของดาลัดก็จะต้องไป สวนดอกไม้เมืองหนาว ที่ได้ท้าการรวบรวมไว้อย่างมากมายทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้
ต้น และกล้วยไม้
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เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8(
น้าท่านเดินทางสู่ เมืองโฮจิมินห์ เมืองศูนย์กลางเศรฐกิจของประเทศเวียดนาม เมืองโฮจิมินห์ เดิมชื่อ ไซ่งอ่ น
ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนาม เป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม และมีแม่น้าไซ่ง่อนไหลผ่าน
ค่า้
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนเรือ ล่องไปตามแม่นา้ ไซ่งอ่ น (9( ชมบรรยากาศสองฟากฝั่งยามค่้าคืน
ของเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ หรือจะเลือกสนุกสนานกับวงดนตรีพื้นเมืองทีบรรเลงเพลงอย่างสนุกสนาน
ทีพ
่ กั
SONET HOTEL / HAPPY LIFE หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่ 4

โฮจิมินห์-ท้าเนียบอิสรภาพ-โบสถ์นอร์ทเทอดาม-ไปรษณีย์กลาง-วัดเทียนหาว-ตลาดเบน
ถั่น-ท่าอากาศยาน TAN SON NHAT-กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ(

เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (10(
น้าท่านชม ท้าเนียบอิสรภาพ สถานที่นี้เคยเป็นท้าเนียบของอดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต้ และท้าเนียบของผู้ว่า
การฝรั่งเศส ท้าเนียบอิสรภาพออกแบบโดยโงเวียดทู ทุกวันนี้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมได้ โดยชั้นล่างเป็นห้อง
จัดเลี้ยง ชั้นสองเป็นห้องรับรองของประธานาธิบดีตรันวันเฮือง ชั้นสามเป็นห้องรับรองของภริยาประธานาธิบดี ชั้น
สี่ เป็ นห้ องฉายภาพยนตร์ ส่ วนตั ว จากนั้ นน้ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ โบสถ์ น อร์ ท เทอดาม โบสถ์ แ ห่ ง นี้ ถื อ เป็ น
สถาปัตยกรรมตะวันตกที่มีความสวยงามอย่างมาก สถานที่นี้มีความสวยงาม ใช้เป็นหอสวดมนต์ส้าหรับ
ชาวเวียดนามและชาวต่างประเทศที่เป็นคริสต์ศาสนิกชน น้าท่านชม ไปรษณียก์ ลาง ที่ยังคงความงดงามตาม
สถาปัตยกรรมดั้งเดิม ท่านสามารถส่งไปรษณีย์กลับมายังประเทศไทย เพื่อเป็นของที่ระลึกได้ จากนั้นเดินทางผ่าน
ย่านไชน่าทาวน์ ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในเวียดนาม ชม วัดเทียนหาว วัดจีนในเขตนี้ที่สร้างอุทิศให้กับเทพี
เทียนหาว ชาวเวียดนามเชื่อว่าเทพ มีก้อนเมฆเป็นพาหนะ เพื่อช่วยคุ้มครองผู้คนให้รอดพ้นจากอันตรายจาก
มหาสมุทรทั้งปวง
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เที่ยง

เย็น
20.10 น.
21.30 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11(
จากนั้นน้า ท่านชม พิพิธภัณธุ์สงคราม ชมเรื่องราวประวัติศาสตร์และ เครื่องมือ อาวุธ ปืน ระเบิด ต่างๆ จากนั้น
น้าท่านเดินทางสู่ ตลาดเบ๋นถั่น ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองโฮจิมินห์ เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่และมีอายุเกือบร้อยปี ที่นี้มี
สินค้าสารพัดชนิดทั้งสินค้าพื้นเมือง สินค้าน้าเข้า ของที่ระลึก อาหาร เครื่องดื่ม ต่าง ๆ และสินค้าก็อบแบรนด์ยอด
ฮิตต่างๆ
บริการอาหารเย็น เมนูเฝอเวียดนาม (12(
ได้เวลาอันสมควรน้าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน TAN SON NHAT
ออกเดินทางจากเมืองโฮจิมินห์ กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน ไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE557 (ใช้ระยะเวลาใน
การเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง(
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


(โปรดอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนท้าการจอง(

1.
2.

เงือ่ นไขและข้อก้าหนดในการเดินทางเข้าประเทศเวียดนาม
(อัพเดพล่าสุด วันที่ 1 เดือนมิถนุ ายน พ.ศ.2565(
พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน
ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศเวียดนาม แสดงเอกสารการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดครบโดส (Passport
vaccine) อย่างน้อย 2 เข็ม หรือแสดงแอปหมอพร้อม
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า าท ัว ์ ไม่ วม า
่ ทิ

น ับ

ล ไ ด์ท ้

นตาม
ิ

มเนียม (ชา ทุ ท่าน ย เว้น ทา

ายุไม่เ น
ิ 2 ี ย เว้นให้)

เ ็บ า่ ทิ น ับ
ล ม ั เุ ทศ ท
์ ้
ณ สนามบินในว ันเช็ น
ิ
ท่านล 1,500 บาท/ท ิ /ท่าน
สว่ น า่ ทิ ห ัวหน้าท ัว ท
์ ด
ี ลจา เม

ไทย ล้ว ต่ วามพึ พ ใจ

น
ิ

ท่าน

อัตราค่าบริการ
ก้าหนดการเดินทาง
01-04 ตุลาคม 2565
13-16 ตุลาคม 2565
14-17 ตุลาคม 2565
22-25 ตุลาคม 2565
02-05 ธันวาคม 2565
03-06 ธันวาคม 2565
09-12 ธันวาคม 2565
10-13 ธันวาคม 2565
15-18 ธันวาคม 2565
22-25 ธันวาคม 2565
23-26 ธันวาคม 2565
24-27 ธันวาคม 2565
ราคาเด็กทารก อายุตา่้ กว่า 2 ปี

ราคาผูใ้ หญ่
(พักห้องละ 2-3 ท่าน(

พักเดีย่ ว

14,999
4,000
17,999
4,000
16,999
4,000
17,999
4,000
16,999
4,000
16,999
4,000
16,999
4,000
16,999
4,000
15,999
4,000
16,999
4,000
16,999
4,000
17,999
4,000
ท่านละ 4,900 บาท

ราคาจอยแลนด์ ไม่รวมตั๋วเครือ่ งบิน หักออก 3,000 บาท
ไม่มีราคาเด็ก และไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้
เนือ่ งจากเป็นราคาโปรโมชัน่
(แต่สามารถเปลีย่ นผูเ้ ดินทางได้ตามเงือ่ นไของสายการบิน(
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บ ิ ัท

้

ใด

ันเน
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จ้ ให้ท าบล่ว หน้า
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ส วนสท
ิ ล จบ า ให้บ ิ า ที สนามบินต้นทา

าไ

ล้ว

เท่านน
ั

อัตราค่าบริการรวม








ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ
ค่าสัมภาระน้้าหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ้นเครื่อง 7 กก.
ค่าโรงแรมที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง(
ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ดังที่ระบุในรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศน้าเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข
ตามกรมธรรม์) **ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ้าตัวของผู้เดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่ า ธรรมเนี ย มวี ซ่ า เข้ า ประเทศเวี ย ดนามส้ า หรั บ คนไทย กรณี ป ระกาศให้ ก ลั บ มายื่ น ร้ อ งขอวี ซ่ า อี ก ครั้ ง
(เนื่องจากทางเวียดนามได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยส้าหรับผู้ที่ประสงค์พ้านักระยะ
สั้นในประเทศเวียดนามไม่เกิน 30 วัน(
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามส้าหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม
 ค่าภาษีน้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกโปรแกรมทัวร์ขายไปแล้ว
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 ค่าปรับส้าหรับน้้าหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินก้าหนด
 ค่าท้าหนังสือเดินทาง
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน

เงือ่ นไขการออกเดินทาง
ในแต่ละเส้นทางจะมีการก้าหนดผู้เดินทางขั้นต่้าของการออกเดินทาง โดยในทัวร์นี้ ก้าหนดให้มีผู้เดินทางขั้นต่้า
20 ท่าน หากมีผู้เดินทางไม่ถึงที่ก้าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพิ่มค่าทัวร์ หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ
ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟล์ทบินภายในประเทศแต่มิได้แจ้งให้เราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นกรุณาสอบถามยืนยันการออกเดินทางก่อนจองไฟล์บินภายในประเทศทุกครั้ง
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 หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มแล้วไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้
หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางแล้วนั้น ท่านจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อ
ท่านก็ตาม อันเนื่องมาจากการคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนั้นประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่าน หาก
ท่านถอนตัวออก ท้าให้กรุ๊ปมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้น หรืออาจท้าให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดังนั้น ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มิอนุญาตให้เลื่อนวันเดินทางใดๆ ได้ทั้งสิ้นและเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามจ้านวนเงินของ
ราคาทัวร์
 การช้าระเงินหมายถึงการยืนยันจ้านวนผู้เดินทาง ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้
การช้าระเงินเข้ามานั้น หมายถึงท่านได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยันจ้านวนตามที่ท่านได้จองเข้ามา หากท่าน
ช้ า ระเงิ น เข้ า มาแล้ ว จะไม่ ส ามารถเปลี่ ย นแปลงจ้ า นวนของผู้ เ ดิ น ทางได้ และหากมี ค วามจ้ า เป็ น จะต้ อ ง
เปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมให้ทางบริษัทฯ คิดค่าใช้จ่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการขาย
อย่างน้อยที่สุดเท่าจ้านวนเงินมัดจ้า ทั้งนี้ทั้งนั้นให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

เงื่อนไขการจอง การส้ารองที่นั่ง และการช้าระเงิน
 กรุณาเตรียมเงินมัดจ้าท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 2-3 วัน กรณีลูกค้าท้า
การจองก่อนวันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ้านวน
 การช้าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่า
ทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนก้าหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องส้ารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน
มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 หากไม่ช้าระมัดจ้าตามที่ก้าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
 เมื่อท่านช้าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้
ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 ส่งรายชื่อส้ารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส้าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) [หากไม่ส่งส้าเนาหนังสือเดินทาง
(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการ
สะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น
 หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด( ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตร
โดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair(, เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ้าตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ้าเป็นต้องดูแล
คณะทัวร์ทั้งหมด
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เงื่อนไขยกเลิกการจอง :

ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เนือ่ งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ (แต่สามารถเปลีย่ นผู้
เดินทางได้ตามเงือ่ นไของสายการบิน(




หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และไม่
คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือ ง
นโยบายห้ามเข้าออกประเทศฯลฯ
กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ( จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน
ก่อนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอ
สงวนสิ ท ธิ์ ใ นการเรี ย กเก็ บ ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ทั้ ง หมด ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู่ กั บ ช่ ว งพี เ รี ย ดวั น ที่ เ ดิ น ทาง และ
กระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส้าคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

หมายเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท้ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน
ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
 ในกรณีท่านเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชั่วโมง ด้วยเหตุอันใดก็ตามแต่ ทาง
บริษัทฯจะถือว่าท่านสละสิทธิการเดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆ ทั้งสิ้น
 ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม
ไม่สามารถน้ามาเลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงินได้
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส้ารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กั บกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักส้าหรับผู้สูบ
บุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อม
ให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน
สิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 บริการน้้าดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวัน
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ้าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจ
แก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การล่าช้าจากสายการบิน การปิดด่านเข้า -ออกเมือง
การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
 หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่าย
ทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ช้าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทสแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมหรือเกิดอุ บัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาณของตั ว
นักท่องเที่ยวเอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้
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 กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผล
ใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

*เมือ่ ท่านช้าระเงินค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษทั ฯแล้วทางบริษทั ฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่ นไขข้อตกลงทัง้ หมดนีแ้ ล้ว*
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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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