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 เทีย่วเวยีดนามใตส้ดุคุม้ เก็บทกุจดุไฮไลท ์
 บนิภายใน 1 ขา ไมต่อ้งน ัง่รถไกล 
 พกัเมอืงดาลทัระดบั 4 ดาว 2 คนื พกัโฮจมินิห ์1 คนื มยุเน ่1 คนื 

 ขึน้กระเชา้ชมววิเมอืงดาลทั ตะลยุทะเลทราย เมอืงมยุเน ่ 
 น ัง่รถราง Roller Coaster ชมน า้ตกดาทนัลา 
 ราคาทวัรร์วมคา่รถจิป๊ตะลยุทะเลทราย !! 
 สดุฟินรบัประทานอาหาร-ลอ่งเรอืแมน่ า้ไซง่อ่น  
 แถมฟร ี!!! กระเป๋าชอปป้ิงสดุเก ๋พบัเก็บไดจ้ขุองไดเ้ยอะ
และหมวกสดุเท ่เวยีดนาม 
 

 
 
 

หมายเหตุ 
หากท่านมีความจ าเป็นจะต้องซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบนิไปและกลบัจากกรงุเทพฯ กรุณาสอบถามเทีย่วบิน
เพื่อยืนยันกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนท าการจองและขอความกรุณาให้ท่านซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและ
เวลาเดินทางได้ อันเนื่องมาจากหากเกิดความผดิพลาดจากทางสายการบิน ไม่ว่าจะเป็นการยกเลกิเทีย่วบิน การลา่ชา้
ของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณ์
แล้วพบว่าอยู่เหนอืการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเปน็เหตผุลเชงิพาณิชย์ หรือเปน็เหตผุลดา้นความปลอดภยั 
ดังนั้นเหตุผลเหล่านี้ อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ 
ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะคอนเฟิร์มกรุ้ป ประมาณ 7-10 วันก่อนเดินทาง ขออภัยในความไม่สะดวก 
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วันที ่1  สนามบนิสวุรรณภมู-ิสนามบนิ TAN SON NHAT เมอืงโฮจมินิห-์มยุเน ่
09.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน 

BAMBOO AIRWAYS (QH) โดยท่านจะพบกับเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์และหัวหน้าทัวร์ ของบริษัทฯ คอยให้
การต้อนรับ แจกเอกสารการเดินทาง และอ านวยความสะดวกท่าน ขณะเช็คอินและโหลดสัมภาระ  

 
เนือ่งจากตั๋วเครือ่งบนิของคณะเปน็ตั๋วกรุป๊ระบบ Random ไมส่ามารถเลอืกทีน่ัง่ได้ ทีน่ั่งอาจจะไม่ไดน้ัง่
ติดกนั และไมส่ามารถเลอืกชว่งทีน่ั่งบนเครือ่งบนิได้ในคณะ ซึ่งเปน็ไปตามเงือ่นไขของสายการบนิ 
 

 
12.00 น. ออกเดินทางสู่ นครโฮจิมินห ์ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน BAMBOO AIRWAYS (QH) เที่ยวบิน

ที่ QH326 บริการ snack box (1) 
13.25 น. เดินทางถึงสนามบิน TAN SON NHAT นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 

และศุลกากรตามขั้นตอน (เวลาท้องถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาท้องถิ่นประเทศไทย) 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองมุยเน่ ในจังหวัดฟานเทียต (ใช้เวลาในการเดินทาง 3-4 ชม.)มุยเน่ เป็นเมือง
ชายทะเลตากอากาศและแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงทางภาคใต้ของเวียดนาม 
ระหว่างการเดินทางให้ท่านได้ชมธรรมชาติและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนาม  

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2) 
ที่พัก UNIQUE MUINE&HOTEL,THAI HOA   หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

 
วันที ่2  เมอืงมยุเน-่ทะเลทรายแดง-ทะเลทรายขาว-ล าธารนางฟา้-ดาลดั 
    ตลาดไนทม์าร์เกต็ 
เช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

น าท่านสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ณ ท่าเรือมยุเน ่ที่อบอวนไปด้วยบรรยากาศแบบชาวประมงเวียดนามแท้ๆ 
ซึ่งกลับเข้าฝั่งหลังออกหาปลาในยามค่ าคืน จากนั้นน าท่านชม ทะเลทรายแดง ที่เกิดจากการรวมตัวกัน
ของทรายสีชมพูแดงจนเป็นลานทรายกว้างที่มีชื่อเสียงของเมืองมุยเน่ น าท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายขาว 
กองเนินภูเขาทรายสีขาวกระจ่างตากว้างใหญ่สุดสายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพียงผืนทรายและ
ท้องฟ้าเท่านั้น ไม่ไกลกันมีแหล่งน้ าจืด (โอเอซิส) ส าหรับให้นักท่องเที่ยว  
ใช้พักผ่อน  ถ่ายรูป และชมวิว ท่านจะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็น นั่งรถจี๊ป หรือ
รถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกับการเล่นแซนด์ดูนลื่นไถลจากจากเนินทรายสูงกว่า 40 เมตร
กิจกรรม (ราคาทัวร์รวมค่ากิจกรรมรถนั่งจิ๊ป) รถจิ๊ป 1 คน สามารถโดยสารได้ 5-6 ท่าน) 
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เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)   

จากนั้นน าท่านชม “แกรนด์แคนย่อนแห่งเวียดนาม” 
ล าธาร FAIRY STREAM ที่เกิด จากการกัดเซาะของ
น้ าและลมเป็นล าธารลึกกว่า 20 เมตร เปิดให้เห็นชั้น
ของดินและทรายหลากสี ซึ่งทั้งหมดล้วนเกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ จากนั้นออกเดินทางสู่เมือง ดาลัด 
ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศรอบๆขุนเขา 
จะผ่านเขาหลายลูกเป็นเส้นทางที่สะดวกสบาย เมื่เดิน
ทางถึง ดาลัด ซึ่งเป็นเมืองที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นเมือง
แห่ง “ปารีสตะวันออก” เมืองแห่งดอกไม้ เมืองแห่งดอกไม้ผลิ เมืองแห่งความรัก “ ท่านจะได้สัมผัสกับ
บรรยากาศอันหนาวเย็น เพราะเมืองนี้อยู่บนเขาสูงถึง 1500 เมตรจากระดับน้ าทะเล ท่านจะได้สัมผัสกับ
ธรรมชาติสวยงามและชมสถาปัตยกรรมแบบทั้งสมัยเก่าและสมัยใหม่ล้อมรอบด้วยทิวทัศน์สนเป็น
หมู่บ้านที่เต็มไปด้วยสีสันสวยงามเป็นเมืองแห่งโรแมนติก 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (5) 
หลังอาหารน าท่าน ช้อปปิ้งตลาดไนท์มารเ์ก็ต ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้านานาชนิด อาทิ ดอกไม้, เสื้อกัน
หนาว,ผลไม้ฤดูหนาวทั้งสดและแห้ง, ผักนานาชนิด, ขนมพื้นเมือง, กาแฟและชา เป็นต้น 

  ที่พัก LA SAPINETTE ,KING Sหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

วันที ่3  ดาลดั-สถานกีระเชา้ไฟฟา้เคเบิล้คาร์-วดัติก๊กลาม-Roller Coaster 
    น้ าตกดาทนัลา-พระราชวงัฤดรูอ้น-วดัลงิเฟอืก 
เช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

น าท่านสู่ สถานกีระเชา้ไฟฟา้ เคเบิลคาร ์กระเช้าไฟฟ้าแห่งนี้เป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ทันสมัยที่สุดของประเทศ
เวียดนาม และมีความปลอดภัยสูงที่สุด ท่านจะได้ชมวิวของเมืองดาลัดที่มองเห็นได้ทั้งเมือง น าท่านชม
วัดติ๊กกลาม เป็นวัดที่สร้างอยู่บนเนินเขาเหนือ ทะเลสาบเตวียนลาม แวดล้อมไปด้วยใบไม้ดอกไม้ นานา
พันธุ์ กับทิวสนที่ยืนต้นตระหง่านปกคลุมทุกหุบเขา น าท่าน นั่งรถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอนั
ร่มรื่นสู่หุบเขาเบื้องล่าง เพื่อชมและ สัมผัสกับความสวยงามของ น้ าตกดาทันลา (Thac Datanla) อีก

หนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองดาลัดที่ไม่ควรพลาด 
เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7)   

จากนั้นน าท่านชม พระราชวังฤดูร้อน พระราชวังตากอากาศของกษัตริย์เบ๋าได๋  จักรพรรดิ  องค์
สุดท้ายของเวียดนาม ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นพระราชวังสุดท้าย ที่สร้างขึ้นในสมัยเรืองอ านาจของฝรั่งเศส 
ก่อนที่จะเกิดสงครามเวียดนาม แล้วท าให้จักรพรรดิเบ๋าได๋ ต้องลี้ภัยไปอยู่ฝรั่งเศส แล้วไม่ได้กลับมา
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เหยียบผืนแผ่นดินบ้านเกิดอีกเลย จากนั้นน าท่านเที่ยวชม  วัดลิงเฟือก หรือ วัดมังกรทอง (Linh 
Phuoc Pagoda) สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1950 สร้างจากการน ากระเบื้องเหลือใช้มาทุบๆรวมกัน จากนั้นก็
น ามาสร้างวัดให้ชาวบ้านได้สักการะกัน และในปัจจุบันได้เปิดให้นักท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ ได้เข้า
มากราบไหว้กันภายในวัดลิงเฟือกแห่งนี้ และเป็นที่รู้จักไปทั่วทิศ ภายในบริเวณวัดลิงเฟือกจะดูมีความ
สะอาด จัดเรียงอย่างสวยงาม ท าให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวต่างชื่นชอบและมีความศัทธาในวัดลิงเฟือก
แห่งนี ้

ค่ า รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร(8)  
  ที่พัก LA SAPINETTE ,KING Sหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 
วันที ่4  ดาลดั-สวนดอกไม้เมอืงหนาว-บนิภายในกลบัโฮจมินิห-์โบสถน์อรท์   
    เทอดาม-ไปรษณียก์ลาง-ตลาดเบนถัน๋-ลอ่งแม่น้ าไซงอ่น 
เช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9) 

จากนั้นน าท่านเที่ยวชม สวนดอกไม้เมืองหนาว หรือ DALAT FLOWER GRADENS ดาลัดได้รับการ
ขนานนามให้เป็นเมืองแห่งดอกไม้ ที่นี่จึงมีดอกไม้บานสะพรั่งไปทั่วเมืองตลอดทั้งปี และหากต้องการที่จะ
เห็นพรรณไม้ของดาลัดก็จะต้องไป สวนดอกไม้เมืองหนาว ที่ได้ท าการรวบรวมไว้อย่างมากมายทั้งไม้
ดอก ไม้ประดับ ไม้ต้น และกล้วยไม้  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) 

    ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเลียนเคือง (ดาลัท) 
     14.05 น.     ออกเดินทางจากดาลัด สู่โฮจิมินท์ โดยสายบิน Bamboo Airways (QH)  

    เที่ยวบินที่ QH1321   (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 55 นาที)   
     15.00 น. เดินทางถึง สนามบินภายใน เมืองโฮจิมินท์ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ โบสถ์นอร์ท  เทอดาม โบสถ์แห่งนี้

ถือเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกที่มีความสวยงามอย่างมาก สถานที่นี้มีความสวยงาม ใช้เป็นหอสวด
มนต์ส าหรับชาวเวียดนามและชาวต่างประเทศที่เป็นคริสต์ศาสนิกชน น าท่านชม ไปรษณีย์กลาง ที่ยังคง
ความงดงามตามสถาปัตยกรรมดั้งเดิม ท่านสามารถส่งไปรษณีย์กลับมายังประเทศไทย เพื่อเป็นของที่ระลึกได้  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตลาดเบ๋นถัน่ ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองโฮจิมินห์ เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่และมีอายุเกือบ
ร้อยปี ที่นี้มีสินค้าสารพัดชนิดทั้งสินค้าพื้นเมือง สินค้าน าเข้า ของที่ระลึก อาหาร เครื่องดื่ม ต่าง ๆ  และสินค้าก็
อบแบรนด์ยอดฮิตต่าง  ๆ
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       ค่ า      รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารบนเรอื ลอ่งไปตามแมน่้ าไซง่อ่น (11)  
ชมบรรยากาศสองฟากฝั่งยามค่ าคืนของเมืองโฮจิมินห์ซิตี้  หรือจะเลือกสนุกสนานกับวงดนตรีพื้นเมือง
ทีบรรเลงเพลงอย่างสนุกสนาน 

                          ทีพ่กัTHIEN TUNG HOTEL ,SONET SAIGON HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
วันที่ 5       โฮจิมินห์-กรุงเทพ สุวรรณภูมิ 
เช้า   รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (12) 

ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน TAN SON NHAT 
09.30 น. ออกเดินทางจากโฮจิมินห์ กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน Bamboo Airways (QH)  

เที่ยวบินที่ QH325 บริการ snack box (13) 
                      (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)   
11.00 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
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(โปรดอา่นรายละเอยีดให้ครบถ้วนกอ่นท าการจอง) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเดก็ พกัเดี่ยว  

05-09 พฤศจกิายน 2565 13,999 13,999 4,500 
12-16 พฤศจกิายน 2565 13,999 13,999 4,500 
19-23 พฤศจกิายน 2565 14,999 14,999 4,500 
26-30 พฤศจกิายน 2565 14,999 14,999 4,500 
03-07 ธนัวาคม 2565 15,999 15,999 4,500 
10-14 ธนัวาคม 2565 15,999 15,999 4,500 
17-21 ธนัวาคม 2565 15,999 15,999 4,500 

*** จอยแลนด ์ไมเ่อาตั๋วเครือ่งบนิ หกัออก 3,000 บาทตอ่ทา่น *** 
ราคาเดก็ทารก อายตุ่ ากวา่ 2 ปี 4,900 บาท 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่  
ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  

ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ทา่น 
สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 
 



PVN33-QH 5D4N เวยีดนามใต ้โฮจมินิห ์ดาลทั มยุเน ่บนิภายใน 1 ขา  

ทารกตอ้งมอีายุไมเ่กนิ 2 ปบีรบิรูณ ์ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 
ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได้ เนือ่งจากเปน็ราคาโปรโมชัน่  

อตัราคา่บรกิารรวม 
 ค่าต๋ัวเครื่องบินโดยสารไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ (รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และธรรมเนียมเชื้อเพลิง) 
 ค่าสัมภาระน้ าหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ้นเครื่อง 7 กก. 
 ค่าโรงแรมที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  
 ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ดังที่ระบุในรายการ 
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ 
 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไข
ตามกรมธรรม์) **ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามส าหรับคนไทย กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง 

(เนื่องจากทางเวียดนามได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยส าหรับผู้ที่ประสงค์พ านักระยะ
สั้นในประเทศเวียดนามไม่เกิน 30 วัน) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามส าหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม 
 ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกโปรแกรมขายไปแล้ว 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ 
 ค่าปรับส าหรับน้ าหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินก าหนด  
 ค่าท าหนังสือเดินทาง  
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
 ค่าทิปมัคคุเทศกท์้องถิ่น, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 

เงือ่นไขการออกเดนิทาง 
ในแต่ละเส้นทางจะมีการก าหนดผู้เดินทางขั้นต่ าของการออกเดินทาง โดยในทัวร์นี้ ก าหนดให้มีผู้เดินทางขั้นต่ า 
25 ท่าน หากมีผู้เดินทางไม่ถึงที่ก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพิ่มค่าทัวร์ หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ 
ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟล์ทบินภายในประเทศแต่มิได้แจ้งให้เราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นกรุณาสอบถามยืนยันการออกเดินทางก่อนจองไฟล์บินภายในประเทศทุกครั้ง 

 หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มแล้วไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้  
หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางแล้วนั้น ท่านจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อ
ท่านก็ตาม อันเนื่องมาจากการคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนั้นประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่าน หาก
ท่านถอนตัวออก ท าให้กรุ๊ปมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้น หรืออาจท าให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดังนั้น ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มิอนุญาตให้เลื่อนวันเดินทางใดๆ ได้ทั้งสิ้นและเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามจ านวนเงินของ
ราคาทัวร ์ 

 การช าระเงินหมายถึงการยืนยันจ านวนผู้เดินทาง ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้   
การช าระเงินเข้ามานั้น หมายถึงท่านได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยันจ านวนตามที่ท่านได้จองเข้ามา หากท่าน
ช าระเงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนของผู้เดินทางได้  และหากมีความจ าเป็นจะต้อง
เปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมให้ทางบริษัทฯ คิดค่าใช้จ่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการขาย 
อย่างน้อยที่สุดเท่าจ านวนเงินมัดจ า ทั้งนี้ทั้งนั้นให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ  
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เงื่อนไขการจอง การส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน 
 กรุณาเตรียมเงินมัดจ าท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 2-3 วัน กรณีลูกค้าท า

การจองก่อนวันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน  
 การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่า

ทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนก าหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องส ารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน 
มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามที่ก าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ 
 เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้

ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 
 ส่งรายชื่อส ารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง 

(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการ
สะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองต๋ัวเครื่องบินทั้งสิ้น 

 หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตร
โดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

 หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแล
คณะทัวร์ทั้งหมด 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได้ เนือ่งจากเปน็ราคาโปรโมชัน่ (แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการ

บนิ) 
 หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และไม่

คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง 
นโยบายห้ามเข้าออกประเทศฯลฯ 

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน 
ก่อนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่ เดินทาง และ
กระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

หมายเหตุ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีที่ไมส่ามารถท ากรุป๊ได้อย่างน้อย 25 ทา่น 

ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 
 ในกรณีท่านเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชั่วโมง ด้วยเหตุอันใดก็ตามแต่ ทาง

บริษัทฯจะถือว่าท่านสละสิทธิการเดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆ ทั้งสิ้น  
 ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม 

ไม่สามารถน ามาเลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงินได้ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
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 การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบ
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  

 บริการน้ าดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวัน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจ

แก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การล่าช้าจากสายการบิน การปิดด่านเข้า-ออกเมือง 
การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น 

 หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่าย
ทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทสแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว  

 หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมหรือเกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาณของตัว
นักท่องเที่ยวเอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น   

 หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

 กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผล
ใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นได้ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงทัง้หมดนีแ้ลว้* 
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ทา่นสามารถเลอืกซือ้ประกนัการเดนิทางเพิม่เตมิได้ โปรดแจ้งเจา้หนา้ทีก่อ่นเดนิทาง 1-3 วนั 
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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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