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รหัสโปรแกรม : 23791 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     VQH03 เวยีดนามใต ้โฮจิมินห ์มยุเน ่ดาลดั 5วนั 4คนื 
มุยเน่ ชมความสวยงามของทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง 

ดาลัด เช็คอินสวนดอกไม้ไฮเดรนเยียแสนสวย ไฮไลท์ของเมือง 
นั่งรถรางชมน้ำตกดาทันลา และ ถ่ายภาพกับ บ้านสุดแปลก Crazy house 

เที่ยวเมืองหลวงโฮจิมินห์  กรมไปรษณีย์กลาง โบสถ์นอร์ธเธอดาม ตลาดเบ๋นถั่นห์ 
พิเศษ!! ล่องเรือแม่น้ำไซง่อน ทานอาหารพร้อมรับชมวิวบรรยากาศรอบเมือง 

OPTION!! เสริม สัมผัสการนั่งรถจิ๊ฟ ตะลุยทะเลทรายขาวมุยเน่ 
เดินทางโดยสายการบิน BAMBOO AIRWAYS 

บินตรงสู่โฮจิมินห์ + บินภายใน 
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg. 



วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก(INF) อายุ 
0-2 ปี 

พักเด่ียวเพิ่ม ที่นั่ง หมายเหตุ 

03-07 กันยายน 65 13,888  
 
 

3,500 

 
 
 

4,000 

20  
10-14 กันยายน 65 14,888 20 
17-21 กันยายน 65  14,888 20 
24-28 กันยายน 65 14,888 20 
01-05 ตุลาคม 65 14,888 20 
08-12 ตุลาคม 65 14,888 20 
15-19 ตุลาคม 65 14,888 20 
22-26 ตุลาคม 65 15,888 20 

◼ FLIGHT:  
DEPARTURE:    QH326   BKK – SGN    16:35 – 18:00  
     QH1321  DLI– SGN       14:05 – 15:00  
RETURN       :     QH325   SGN – BKK    14.00 – 15:30 

 

 
 

13:30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 สายการบิน BAMBOO 
AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้น
เครื่อง 

16:35 น. นำท่านเดินทางออกสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ต เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดย สายการบิน 
BAMBOO AIRWAYS เที่ยวบินท่ี QH326 

18.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ต เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) นำท่านเดินทางสู่ นครโฮจิมินห์ (Ho Chi 
Minh City) หรือที่คนท้องถิ่นเรียกกันว่า "ไซง่อน" (Saigon) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
ของประเทศเวียดนาม มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ครั้งหนึ่งเคยเป็นอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศส มีการขยาย
วัฒนธรรมเข้ามาสู่โฮจิมินห์ในช่วงนั้น ตึกและอาคารสำคัญต่าง ๆ ถูกสร้างขึ้นในสไตล์โคโลเนียล ทำให้เมืองทั้ง
เมืองมีบรรยากาศ คล้ายกับยุโรป  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่1) 
นำท่านเดินทางไป ถนนคนเดินเหงียนเว้ (Nguyrn Hue) เป็น
สถานที่ยอดนิยมสำหรับทั้งชาวเมืองและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มา
เที่ยวไซ่ง่อน นอกจากเดินไปตามถนนแล้วคุณยังสามารถถ่ายรูป
โรลเลอร์เบลด ชมการแสดงดนตรีแนวสตรีท และยังมีร้านอาหาร 
ร้านกาแฟ ร้านค้าแฟชั่น ร้านดอกไม้ ร้านเบเกอรี่อีกมากมาย 
จากนั้นนำท่านเดินชม อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ตั้งอยู่
ด้านหน้าศาลากลาง ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส 
 ที่พัก : Oscar Saigon 3* / Vien Dong Saigon 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

วันที่หนึ่ง         ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติเตนิเซนิเญิ้ต – เมืองโฮจิมินห์ – ถนนคนเดิน

เหงียนเว้ - อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ -ไซง่อน                                                 อาหาร เย็น                                                                                                   



 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที่2) 
 นำท่านเดินทางสู่ เมืองมุยเน่ ในจังหวัด ฟานเทียต เป็นเมือง

ชายทะเลตากอากาศและแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม
และมีชื ่อเสียงทางภาคใต้ของเวียดนาม ระหว่างการเดิน
ทางผ่านชมธรรมชาติและวิถีชีวิตความเป็นอยู ่ของชาว
เวียดนาม พาท่านเดินทางชม ทะเลทรายขาว กองเนินภูเขา
ทรายสีขาวกระจ่างตากว้างใหญ่สุดสายตา มองไปทางไหน
จะเห็นเพียงผืนทรายและท้องฟ้าเท่านั้น ไม่ไกลกันมีแหล่งน้ำ
จืด (โอเอซิส) สำหรับให้นักท่องเที่ยวใช้พักผ่อน ถ่ายรูป และ
ชมวิว ที่ท่านจะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะนั่งรถจี๊ป 
(*ราคาทัวร์ไม่รวมค่ารถJeep*) OPTION เสริมรถJeep ราคา1,200 บาท/คัน สามารถนั่งได้ 4-5 ท่าน ตะลุย
เนินทราย และนำท่านชม ทะเลทรายแดง  ที่เกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีชมพูแดงจนเป็นลานทรายกว้าง
ที่มีช่ือเสียงของเมืองมุยเน่  

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่3) 
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวประมง (Fishing Village) จุด
จอดพักเรือของชาวประมง ซึ่งเราจะได้เห็นเรือประมงเต็มไป
หมด ไฮไลท์คือเรือกระด้งรูปทรงกลมซึ่งเป็นเรือพื้นบ้านของ
เวียดนาม จากนั้นนำท่านชม “แกรนด์แคนย่อนแห่งเวียดนาม” 
ลำธาร FAIRY STREAM ที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและ
ลมเป็นลำธารลึกกว่า 20 เมตร เปิดให้เห็นชั้นของดินและทราย
หลากสี ซึ่งทั้งหมดล้วนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่4) 
 ที่พัก : Little Paris Muine 3* / Ocean Place Muine Resort 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 
 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที่5) 
 พาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองดาลัด เป็นเมืองที่ตั ้งอยู่บน

ความสูง 1,500 เมตร เป็นเมืองที่มีอากาศดี มีถนนวกไป
วนมาท่ามกลางภูเขาและต้นสน มีทะลสาบสวยๆ รวมถึงมี
ที่สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นในตัวเมืองเอง
หรือนอกเมืองที ่ธรรมชาติให้อารมณ์เหมือนอยู ่ยุโรป 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ น้ำตกดาทันลา (รวมรถราง)เป็น
น้ำตกที่มีความสูง ประมาณ 20 เมตร แต่มีความสวย
งดงามและมีหลายชั้น น้ำตกอายุกว่า 100 ปีแห่งนี้เต็มไปด้วยต้นไม้สีสันมากมาย เนื่องจากสภาพแวดล้อม
ต่างๆ ที่เกื้อหนุน น้ำตกดาตันลาเป็นที่รู้จักกันในชื่อ “arroyo de las hadas (Suoi Tien)” และที่สำคัญคือ 
น้ำตกดาตันลา เป็นน้ำตกที่เกิดจาก ภูเขาหินอ่อน และยังมีรูปปั้นชาวเผ่าที่เป็นชนกลุ่มน้อยเปลือยหน้าอก เป็น

วันที่สอง       เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง – หมู่บ้านชาวประมง - ล าธาร FAIRY STREAM  

                                                                                              อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น                                                                                                                     

วันที่สาม       เมืองดาลัด–น ้าตกดาทันลา – พระราชวังบ๋าวได๋ – นั่งรถกระเช้าไฟฟา้ – ไหว้พระวัดตั๊กลัม – Crazy 

house                                                                                      อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น                                                                                                                     



รูปปั้นที่สวยงามแปลกตานักท่องเที่ยวนิยมไปถ่ายรูปกัน และพาท่านนั่งรถราง (Roller Coaster) ลงไปชมตัว
น้ำตก 1 คัน สามารถนั่งได้ 2 คน รถรางของน้ำตก มีความยาวประมาณ 1000 เมตร ความเร็วเฉลี่ย จะอยู่ที่ 
10-20 กิโลเมตร/ชั่วโมง ความเร็วสูงสุด 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง ทางเดินลงสู่ตัวน้ำตกเป็นบันไดคอนกรีต มีต้นไม้
ใหญ่ปกคลุมให้ความร่มรื่น เย็นสบาย ตลอดเส้นทาง จากนั้น
นำท่านเดินทางชม พระราชวังบ๋าวได๋ (Bao Dai Palace) 
จักรพรรดิบ๋าวได๋  พระนามเดิมว่า เหงียน ฟุก หวิญ ถวิ ทรง
เป็นจักรพรรดิองค์ที ่ 13 และพระองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์
เหงียนและเวียดนาม ได้รับการออกแบบและปลูกสร้างอยู่ใต้ร่ม
เงาของทิวสนใหญ่ ซึ่งพระราชวังแห่งนี้ใช้เวลาก่อสร้างถึง 5 ปี 
ภายในตัวต ึกม ีห ้องภาพของพระเจ ้าเบ ๋า ได ่  พระมเหสี  
พระโอรส ธิดา และมีห้องสำหรับทรงงาน นอกจากนี้ชั้นบนยัง
มีห้องบรรทม ทุกห้องสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของผืนป่าสนอันเขียวชอุ่มได้เป็นอย่างดี 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่6) 
 พาทุกท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติของเมืองดาลัดจากมุมสูง นำพาท่านขึ้นไปไหว้พระ ณ 

วัดตั๊กลัม (Thien Vien Truc Lam) เป็นวัดพุทธในนิกายเซน (ZEN) แบบญี่ปุ่น มหายาน ซึ่งแม้จะเป็นพุทธ
เช่นนิกายเถรวาทแบบบ้านเรา แต่ธรรมเนียมปฏิบัติหลายๆ ก็มีความแตกต่างกัน  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ 
Crazy house มีชื ่ออย่างเป็นทางการว่า หั ่งงา เกสต์เฮ้าส์ (Hang Nga Guesthouse) เป็นผลงานการ
ออกแบบของสถาปนิกหญิงนามว่า ดั่งเหวียตงา ผู้ซึ่งเรียนจบปริญญาเอกจากประเทศรัสเซียและหลงเสน่ห์
ของเมืองดาลัด จนมาตั้งรกรากและสร้างเกสต์เฮ้าส์ขึ้น ตัวบ้านท้ัง 5 ชั้น มีทั้งโซนป่าไม้ที่เป็นไม้เลื้อยสุดเก๋ โซน
ใต้ทะเล บางมุมก็ดูเหมือนอวกาศ ทางเดินที่ดูลึกลับตื่นตา น่าขนลุกและน่าตื่นเต้นในเวลาเดียวกัน ทุกซอกทุก
มุมคือความแปลกและแตกต่างที่สรรค์สร้างออกมาอย่างฉลาด กลายเป็นความอาร์ตที่ไม่มีใครเหมือน 

 
 

 

 

 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่7) พิเศษ!! BBQ Buffet /ไวน์แดง Dalat 
 ที่พัก : River Prince Dalat 4* / Kings Dalat 4*หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที่8) 
 พาทุกท่านเดินทางชม วัด Linh Phuoc หรือเรียกว่า เจดีย์

มังกร เป็นวัดที่สร้างมาจากการนำกระเบื้องเหลือใช้มาทุบๆ
รวมกัน ผนังด้านบนของวิหารเป็นภาพเขียนพุทธประวัติของ
พระพุทธเจ้า เกล็ดมังกรถูกสร้างมาจากเซรามิกหลายๆชิ้น
มาประกอบกัน นำมาสร้างวัดให้ชาวบ้านได้สักการะกัน และใน
ปัจจุบันได้เปิดให้นักท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ ได้เข้ามา
กราบไหว้กันภายในวัดลิงเฟือกแห่งนี้ และเป็นที่รู้จักไปทั่วทิศ 
ภายในบริเวณวัดลิงเฟือกจะดูมีความสะอาด จัดเรียงอย่าง
สวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางชม สวนดอกไม้ Hydrangea ที่เมืองดาลัด เป็นทุ่งดอกไม้ขนาดใหญ่ ใครมา
ดาลัดแล้วไม่ได้มาที่นี่ถือว่าพลาดมาก เพราะที่นี่คือจุดไฮไลท์ ที่ต้องได้รูปถ่ายคู่กับดอกไม้กลับไปให้ได้ ตะลึง
กับความสวยงามของดอกไฮเดรนเยียสีฟ้าอมม่วง ซื่งดอกไม้นี้จะบานตลอดทั้งปีแต่จะบานมากในช่วงปลายปี 
อากาศที่นี่ก็เย็นสบายมาก ถือได้ว่ามาตากอากาศสูดโอโซนให้ชุ่มปอด มาเที่ยวเวียดนามแล้วรับรองไม่ผิดหวัง 
มีมุมถ่ายรูปเก๋ๆ ชิคๆไว้อวดอย่างแน่นอน 

 
 
 
 
 
 

 
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่9) 
 นำทุกท่านเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง เพื่อเดินทางสู่เมืองโฮจิมินห์ 
14.05 น. นำท่านเดินทางออกสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ต เมืองโฮจิมินห์ โดย สายการบิน BAMBOO 

AIRWAYS เที่ยวบินท่ี QH1321 
15.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเตินเชินเญิ้ต จากนั้นนำทุกท่านเดินทางไปช้อปปิ้ง ตลาดเบ๋นถั่นห์ เป็น

ตลาดขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในเขต 1 ใจกลางนครโฮจิมินห์ 
ประเทศเวียดนาม อาคารตลาดแห่งนี้เป็นหนึ่งในอาคาร
ยุคแรกสุดที่ยังหลงเหลืออยู่จากสมัยไซ่ง่อนและเป็น
สัญลักษณ์สำคัญของนครโฮจิมินห์ โดยเป็นที่นิยมของ
นักท่องเที่ยวที่มองหาสินค้าหัตถกรรม สิ่งทอ (เช่น 
อ๊าวส่าย) เครื่องประดับ ของที่ระลึก รวมทั้งอาหารใน
ท้องถิ่น จากนั้นพาทุกท่าน ล่องเรือแม่น้ำไซง่อน พร้อม
รับประทานอาหารเย็นบนเรือ (มื้อที่10)  ถือเป็นอีกหนึ่ง
ไฮไลท์ เนื่องจากได้นั่งทานอาหารบนเรือที่ค่อย ๆ ล่องไปตามแม่น้ำ รับชมบรรยากาศรอบเมืองแล้วยังได้รับชม
การแสดงต่าง ๆ บนเรือนั้นประดับประดาแสงไฟระยิบระยับอย่างสวยงาม 
 ที่พัก : Oscar Saigon 3* / Vien Dong Saigon 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

วันที่ส่ี       วัด Linh Phuoc–สวนดอกไม้ Hydrangea – ท่าอากาศยานเลียนเคือง –ช้อปป้ิงตลาดเบ๋นถั่นห์-

ล่องเรือแม่น ้าไซ่ง่อน (รับประทานอาหารบนเรือ)                                            อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น                                                                                                                     



 
 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที่11) 

นำท่านเดินทางถ่ายรูปกับ กรมไปรษณีย์กลาง ไปรษณีย์
กลางไซ่ง่อน อยู่ที่ถนน กงสาปารีส ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงที่สุดของ
นครโฮจิมินห์ สำนักงานไปรษณีย์กลางไซ่ง่อนมีความงดงาม
ตระการตาในแบบสถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษที ่  19 จน
กลายเป็นจ ุดหมายปลายทางของนักท่องเที ่ยวทั ้งในและ
ต่างประเทศที่มาเที่ยวนครโฮจิมินห์ ตรงข้ามกรมไปรษณีย์กลาง 
คือโบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม (Notre Dame Cathedral) นับเป็น
โบสถ์คริสต์ที่ได้รับการยกย่องว่ามีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งใน
เว ียดนาม นำท่านชมโรงละครใหญ่นคร แห่งเม ืองโฮจิม ินห์ และเช ็คอินกับคาเฟ่ส ุดชิค THE CAFE 
APARTMENT คาเฟ่อพาร์ทเมนท์สุดชิค(ค่าทัวร์ไม่รวมเครื่องดื่ม) ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่า
อากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ต เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

14:00 น. เดินทางกลับ ประเทศไทย โดย สายการบิน BAMBOO AIRWAYS เที่ยวบินท่ี QH325 
15:30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

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

 
 

► เอกสารที่ต้องทำการเตรียมก่อนเดินทางและเดินทางกลับประเทศไทย 
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
2. ผู้ท่ีเดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด19 ครบ 2 เข็มและมีเอกสารข้อมูลรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโค
วิด19 ครบ 2เข็ม ที่ออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข  (จากแอปหมอพร้อม) หรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน
ของหน่วยงาน ณ ประเทศนั้นๆ (โดยผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้เตรียมเอกสาร) 
 

►เงื่อนไขการเดินทางเข้าเวียดนาม 
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน) 
2.ประกันสุขภาพหรือการเดินทางที่มีความคุ้มครองขั้นต่ำ 10,000 USD สำหรับการรักษา โควิค-19 

 
เงื่อนไขการให้บริการ 

► การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจำนวน 15 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง
บริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

วันที่ห้า        ไปรษณีย์กลาง–โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม-โรงละครใหญ่นคร-คาเฟ ่THE CAFE APARTMENT 

 ท่าอากาศยานนานาชาติเตินเชินเญ้ิต –ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ       อาหาร เช้า                                                                                                                                                                                       



► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
► การจองทัวร์และชำระค่าบริการ  
- กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 8,000 บาท  
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจำเป็นต้องชำระค่า
ทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทกำหนดแจ้งเท่านั้น 

**สำคัญ**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวน 
หน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่ 
รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ 
เงื่อนไขการยกเลิก 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน 
 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
 *ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ 
อัตราค่าบริการนี้รวม   

(บริษัท ดำเนินการให้ กรณียกเลิกทั้งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรีฟันด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได้)  
1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น    )ตั๋วกรุ๊ปไม่

สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป  -กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวัน
ได้(  

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพัก

เดี่ยวเพิ่ม) กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมือง
ใกล้เคียงแทน  

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสายการบิน BAMBOO ARIWAYS สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 

กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกิน
ท่านต้องเสียค่าปรับตามท่ีสายการบินเรียกเก็บ  

7. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่
บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรอง
ทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จาก
บริษัทประกันทั่วไปค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์ 

8. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
9. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 



อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไป

แล้ว 
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,000 บาท/ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน 

 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท 
ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ  
ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ 
การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ  
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ  
ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อย 
แล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดย 
อาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ท่ีพัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น  
บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี 
อำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการ 
พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว  
อันเนื่องมาจากการกระทำท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี 
อื่น ๆ   
 
 
 



หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด  -> https://lin.ee/5nDHUO6 

➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ไดเ้ช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรือโทร 02-234-5936 
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