
 

 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 23386  (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 

 
 

เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ กู๋จี 4 วัน 3 คืน 
พักเมืองโฮจิมินห์ 2 คืน เมืองมุยเน่ 1 คืน 

 



 

ตะลุยทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง ชมอุโมงค์กู๋จี 

ล่องเรือรับประทานอาหาร แม่น ้าไซง่อน 

อ่ิมอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ อาหารจัดเต็มครบทุกม้ือ 

แถมฟรี !!! กระเป๋าชอปปิ้งสุดเก๋ พับเก็บได้จุของได้เยอะ 

และหมวกสุดเท่ เวียดนาม 

 
หมายเหตุ 
 หากท่านมีความจ าเป็นจะต้องซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถาม
เที่ยวบินเพื่อยืนยันกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนท าการจองและขอความกรุณาให้ท่านซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวัน
และเวลาเดินทางได้ อันเนื่องมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้า
ของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้ว
พบว่าอยู่เหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเป็นเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเป็นเหตุผลด้านความปลอดภัย ดังนั้น
เหตุผลเหล่านี้ อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง 
บริษัทฯ จะคอนเฟิร์มกรุ้ป ประมาณ 7-10 วันก่อนเดินทาง ขออภัยในความไม่สะดวก 
 

วันที ่1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ- สนามบิน TAN SON NHAT เมืองโฮจิมินห ์
13.30 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู ้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน 

BAMBOO AIRWAYS (QH) โดยท่านจะพบกับเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์และหัวหน้าทัวร์ ของบริษัทฯ คอยให้การ
ต้อนรับ แจกเอกสารการเดินทาง และอ านวยความสะดวกท่าน ขณะเช็คอินและโหลดสัมภาระ  

 
เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถเลือกที่นั่งได้   
ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกัน และไม่สามารถเลือกช่วงท่ีนั่งบนเครื่องบินได้ในคณะ  
ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน 

 
16.35 น. ออกเดินทางสู่ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน BAMBOO AIRWAYS (QH) เที่ยวบินที่ 

QH326 บริการอาหารร้อนบนเครื่อง (1) 
18.00 น. เดินทางถึงสนามบิน TAN SON NHAT นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ

ศุลกากรตามขั้นตอน (เวลาท้องถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาท้องถิ่นประเทศไทย)  
เย็น       บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2) 
  ที่พัก LIBERTY SOUTH SAI GON  HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 

วันที ่2    โฮจิมินห-์เมืองมุยเน่-ทะเลทรายแดง-ล าธารนางฟ้า-ทะเลทรายขาวหมู่บ้านชาวประมง  
เช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 



 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองมุยเน่ ในจังหวัดฟานเทียต (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชม.) มุยเน่เป็น
เมืองชายทะเลตากอากาศและแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงทางภาคใต้ของเวียดนาม ระหว่าง
การเดินทางให้ท่านได้ชมธรรมชาติและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนาม  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)   
น าท่านสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ณ ท่าเรือมุยเน่ ที่อบอวนไปด้วยบรรยากาศแบบชาวประมงเวียดนามแท้ๆ ซึ่ง
กลับเข้าฝั่งหลังออกหาปลาในยามค ่าคืน จากนั้นน าท่านชม ทะเลทรายแดง ที่เกิดจากการรวมตัวกันของทราย
สีชมพูแดงจนเป็นลานทรายกว้างที่มีชื่อเสียงของเมืองมุยเน่ แล้วน าท่านชม “แกรนด์แคนย่อนแห่งเวียดนาม” 
ล าธาร FAIRY STREAM ที่เกิดจากการกัดเซาะของน ้าและลมเป็นล าธารลึกกว่า 20 เมตร เปิดให้เห็นชั้นของ
ดินและทรายหลากสี ซึ่งทั้งหมดล้วนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ น าท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายขาว กองเนินภูเขา
ทรายสีขาวกระจ่างตากว้างใหญ่สุดสายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพียงผืนทรายและท้องฟ้าเท่านั้น ไม่ไกลกันมี
แหล่งน ้าจืด (โอเอซิส) ส าหรับให้นักท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ใช้พักผ่อน  ถ่ายรูป และชมวิว ท่านจะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็น นั่งรถจี๊ป หรือรถ ATV 
ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกับการเล่นแซนด์ดูนลื่นไถลจากจากเนินทรายสูงกว่า 40 เมตรกิจกรรม (ราคา
ทัวร์ ไม่รวมค่ากิจกรรมรถนั่งจิ๊ป) (กรณีท่านต้องการนั่งรถจิ๊ปตะลุยทะเลทราย มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 
100 บาท // รถจิ๊ป 1 คน สามารถโดยสารได้ 5-6 ท่าน) 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (5) 
  ที่พัก PEACH RESORT หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 

วันที ่3    โฮจิมินห-์อุโมงค์กู๋จี-ล่องเรือ แม่น ้าไซ่ง่อน รับประทานอาหารบนเรือ 
เช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

ออกเดินทางกลับสู่เมืองโฮจิมินห์ (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชม.) 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)   



 

น าท่านเดินทางสู่ อ าเภอกูจ๋ ีน าท่านชมอุโมงค์กู๋จี อุโมงค์ของชาวเวียดกงที่ขุดขึ้นขนาดพอดี กับตัวในสมัยที่ท า
สงครามกับทหารเวียดนามใต้และกองทัพอเมริกัน รวมถึงกองทหารพันธมิตรจากนานาประเทศ ที ่ชาว
เวียดนามจะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ ซึ่งในอดีตเคยมีชาวเวียดนามอาศัยอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ถึง 80,000 คน 
ในระหว่างการเกิดสงคราม และยังเคยใช้เป็นที่บัญชาการทางทหารและเป็นหลุมหลบภัย ซึ่งมีความยาวกว่า 
200 กิโลเมตร และอุโมงค์นี้ยังสามารถทะลุออกแม่น ้าไซ่ง่อนได้ด้วย 

ค ่า รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนเรือ ล่องไปตามแม่น ้าไซ่ง่อน 
(8) ชมบรรยากาศสองฟากฝั่งยามค ่าคืนของเมืองโฮจิมินห์ซิตี้  หรือจะ
เลือกสนุกสนานกับวงดนตรีพื้นเมืองทีบรรเลงเพลงอย่างสนุกสนาน 

  ที่พัก LIBERTY SOUTH SAI GON  HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 
3 ดาว 
 

วันที ่4 โฮจิมินห-์ท าเนียบอิสรภาพ-ผ่านชมโบสถ์นอร์ทเทอดาม-ตลาดเบนถั๋นกรุงเทพ สุวรรณภูมิ 
เช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9) 

น าท่านชม ท าเนียบอิสรภาพ สถานที่นีเ้คยเป็นท าเนียบของอดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต้ และท าเนียบของผู้ว่าการ
ฝรั ่งเศส ทุกวันนี ้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมได้  โดยชั ้นล่างเป็นห้องจัดเลี ้ยง ชั ้นสองเป็นห้องรับรองของ
ประธานาธิบดีตรันวันเฮือง ชั้นสามเป็นห้องรับรองของภริยาประธานาธิบดี ชั้นสี่เป็นห้องฉายภาพยนตร์ส่วนตัว ผ่าน
ชม โบสถ์นอร์ทเทอดาม โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกที่มีความสวยงามอย่างมาก สถานที่นี้มี
ความสวยงาม ใช้เป็นหอสวดมนต์ส าหรับชาวเวียดนามและชาวต่างประเทศที่เป็นคริสต์ศาสนิกชน จากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่ ตลาดเบ๋นถั่น ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองโฮจิมินห์ เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่และมีอายุเกือบร้อยปี ที่นี้มีสินค้า
สารพัดชนิดทั้งสินค้าพ้ืนเมือง สินค้าน าเข้า ของที่ระลึก อาหาร เครื่องดื่ม ต่าง ๆ และสินค้าก็อบแบรนด์ยอดฮิตต่างๆ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน เมนูเฝอ เวียดนาม  (10) 
14.05 น. ออกเดินทางจากโฮจิมินห์ กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน Bamboo Airways (QH) เที่ยวบินที่ QH325 บริการ

อาหารร้อนบนเครื่อง (11) 
15.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 
 
 
 

ราคาทัวร์ ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นตามธรรมเนียม (ช าระทุกท่าน ยกเว้น ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี 
ยกเว้นให้) 

ขอเก็บค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  
ณ สนามบินในวันเช็คอิน  

ท่านละ 1,000 บาท/ทริป/ท่าน 
ส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลจากเมืองไทย แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงื่อนไขและข้อก าหนดในการเดินทางเข้าประเทศเวียดนาม 
(อัพเดพล่าสุด วันที ่17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565) 
1. ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป แสดงเอกสารการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดครบโดส (Passport vaccine) อย่างน้อย 2 

เข็ม และเข็มที ่2 ฉีดไม่เกิน 6 เดือนก่อนเดินทาง  
2. แสดงเอกสารประกันการคุ้มครองรักษาโควิด-19 วงเงินมูลค่าไม่ต ่ากว่า 10,000 USD  

 
 
อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว 

14-17 กรกฎาคม 2565 13,999 13,999 4,000 

28-31 กรกฎาคม 2565 13,999 13,999 4,000 

11-14 สิงหาคม 2565 13,999 13,999 4,000 
28-31 สิงหาคม 2565 10,999 10,999 4,000 

04-07 กันยายน 2565 9,999 9,999 4,000 

08-11 กันยายน 2565 12,999 12,999 4,000 
11-14 กันยายน 2565 10,999 10,999 4,000 

18-21 กันยายน 2565 10,999 10,999 4,000 
25-28 กันยายน 2565 10,999 10,999 4,000 

02-05 ตุลาคม 2565 11,999 11,999 4,000 

09-12 ตุลาคม 2565 11,999 11,999 4,000 
13-16 ตุลาคม 2565 13,999 13,999 4,000 

16-19 ตุลาคม 2565 12,999 12,999 4,000 

20-23 ตุลาคม 2565 13,999 13,999 4,000 
23-26 ตุลาคม 2565 13,999 13,999 4,000 

 

                                                                                               
                                                                                 

                                             
                                                     

 

                                                                                 

                                                                           
 

 

 

 

 

 

                                                                                         
                                                                                                   
                                

 

                                                                                         
                                                                                                      

 
 



 

*** จอยแลนด์ ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน หักออก 2,000 บาทต่อท่าน *** 

ราคาเด็กทารก อายุต ่ากว่า 2 ปี 4,900 บาท 
 
ทารกต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางไปและกลับ 
ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น  

อัตราค่าบริการรวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ (รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และธรรมเนียมเชื้อเพลิง) 
 ค่าสัมภาระน ้าหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ้นเครื่อง 7 กก. 
 ค่าโรงแรมที่พักห้องคู ่ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  
 ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ดังที่ระบุในรายการ 
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ 
 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม์) **ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่
คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

 ค่าเบี้ยประกันโควิด-19 ในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินค่ารักษาพยาบาล 10,000 US  
(ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย) 

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามส าหรับคนไทย กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทาง

เวียดนามได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยส าหรับผู้ที่ประสงค์พ านักระยะสั้นในประเทศเวียดนาม
ไม่เกิน 30 วัน) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามส าหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม 
 ค่าภาษีน ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกโปรแกรมไปแล้ว 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท ์ฯลฯ 
 ค่าปรับส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินก าหนด  
 ค่าท าหนังสือเดินทาง  
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
 ค่าทิปมัคคุเทศกท์้องถิ่น, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 
 ค่าตรวจ RT-PCR เพ่ือออกเอกสารส าหรับใช้ในการเช็คอินขากลับสู่ประเทศไทย ประมาณ  

800-1,000 บาท (ส าหรับในกรณีท่ีประเทศเวียดนาม มีประกาศเพ่ิมเติมภายหลังให้ท่านต้องตรวจ) หากมีการอัพเดต
หรือเปลี่ยนแปลงตามประกาศของประเทศนั้นๆ ทางทัวร์จะรีบแจ้งให้ท่านทราบ  

 
 
 



 

เงื่อนไขการออกเดินทาง 
ในแต่ละเส้นทางจะมีการก าหนดผู้เดินทางขั้นต ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวร์นี้ ก าหนดให้มีผู้เดินทางขั้นต ่า 20 
ท่าน หากมีผู้เดินทางไม่ถึงท่ีก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพ่ิมค่าทัวร์ หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการ
เดินทาง หากท่านมีไฟล์ทบินภายในประเทศแต่มิได้แจ้งให้เราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ 
ทั้งสิ้น ดังนั้นกรุณาสอบถามยืนยันการออกเดินทางก่อนจองไฟล์บินภายในประเทศทุกครั้ง 
 

 หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มแล้วไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้  
หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางแล้วนั้น ท่านจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม 
อันเนื่องมาจากการคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนั้นประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอนตัวออก ท า
ให้กรุ๊ปมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้น หรืออาจท าให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มิ
อนุญาตให้เลื่อนวันเดินทางใดๆ ได้ทั้งสิ้นและเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามจ านวนเงินของราคาทัวร์  
 

 การช าระเงินหมายถึงการยืนยันจ านวนผู้เดินทาง ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้   
การช าระเงินเข้ามานั้น หมายถึงท่านได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยันจ านวนตามที่ท่านได้จองเข้ามา หากท่านช าระเงิน
เข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนของผู้เดินทางได้  และหากมีความจ าเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงท่านจะ
ยินยอมให้ทางบริษัทฯ คิดค่าใช้จ่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงคา่เสียเวลาในการขาย อย่างน้อยท่ีสุดเท่าจ านวนเงิน
มัดจ า ทั้งนี้ทั้งนั้นให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ  
 

เงื่อนไขการจอง การส ารองท่ีนั่ง และการช าระเงิน 
 กรุณาเตรียมเงินมัดจ าท่านละ 8,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 24 ชั่วโมง  กรณีลูกค้าท าการ

จองก่อนวันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน  
 การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้

เรียบร้อยก่อนก าหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องส ารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นท่ีรออยู่ 

 เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้
ทั้งหมดนี้แล้ว 

 ส่งรายชื ่อส ารองที ่นั ่ง ผู ้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง 
(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ -
นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 

 หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุก
ครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

 หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 



 

 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น  
 หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และไมค่ืนค่าทัวร์

ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง นโยบายห้ามเข้าออก
ประเทศฯลฯ 

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อนออก
เดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น
ส าคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

 

หมายเหตุ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน ใน

กรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อ่ืนให้ถ้าต้องการ 
 ในกรณีท่านเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชั่วโมง ด้วยเหตุอันใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯ

จะถือว่าท่านสละสิทธิการเดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆ ทั้งสิ้น  
 ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม 

ไม่สามารถน ามาเลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงินได้ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
 การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก   โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหรี่  / 

ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  

 

 กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน
การจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

 บริการน ้าดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวัน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์
และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การล่าช้าจากสายการบิน การปิดด่านเข้า -ออกเมือง การนัดหยุดงาน, ภัย
ธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น 

 หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุก
อย่างทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทสแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว  



 

 หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมหรือเกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาณของตัวนักท่องเที่ยวเอง 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น   

 หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้ 

 กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม
ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
 

*เม่ือท่านช าระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ 

จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงท้ังหมดนี้แล้ว* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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