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เวยีดนามใต ้โฮจมินิห ์มยุเน ่4D3N BYQH   

เวยีดนามใต ้โฮจมินิห ์มยุเน ่4วนั 3คนื     
พเิศษ!!ของทีร่ะลกึเสือ้เวยีดนาม พรอ้มลอ่งเรอืทานอาหารแมน่ า้ไซงอ่น 

 OPTION เสรมิ สมัผสัการน ัง่รถจิฟ๊ตะลยุทะเลทรายขาวมยุเน ่

ชม “แกรนดแ์คนยอ่นแหง่เวยีดนาม” ล าธาร FAIRY STREAM พเิศษ!! เฝอไกเ่วยีดนาม 

เดนิทางโดยสายการบนิ BAMBOO AIRWAYS  

AIRBUS A321 Neo บรกิาร FULL SERVICE เสริฟ์อาหารบนเครือ่ง 

น ้ำหนักสมัภำระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 kg. / CARRY ON 7 kg. 

รวมประกนั COVID-19 ครอบคลมุวงเงนิ 10,000 USD  

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก  พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

12-15 พฤษภำคม 65 10,999 

ไมม่รีำคำเด็ก 

(INFANT ทำรกอำยไุมเ่กนิ 2 ปี 

2,500 บำท) 

2,800 

25  

19-22 พฤษภำคม 65 11,999 25  

2-5 มถินุำยน 65 11,999 25  

16-19 มถินุำยน 65 11,999 25  

30มถินุำยน-3กรกฎำคม 65 11,999 25  

14-17 กรกฎำคม 65 12,999 25  

28-31 กรกฎำคม 65 12,999 25  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

◼ FLIGHT:  

DEPARTURE:    QH325   BKK – SGN    16:35 – 18:00   

RETURN       :    QH326  SGN  – BKK    14:05 – 15:35  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13:30 น. พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม  ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออกช ัน้ 4 สายการบนิ 

BAMBOO AIRWAYS โดยมเีจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นเอกสำร ตดิแท็ก
กระเป๋ำกอ่นขึน้เครือ่ง 

16:35 น. น ำทำ่นเดนิทำงออกสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิตนิเซนิเญิต้ เมอืงโฮจมินิห ์ประเทศเวยีดนาม  โดย สำย
กำรบนิ BAMBOO AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QH325 

20:20 น. เดนิทำงถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตเิตนิเซนิเญิต้ เมอืงโฮจมินิห ์ประเทศเวยีดนาม น ำท่ำนผ่ำนพธิี
ตรวจคนเขำ้เมอืงและศุลกำกร )เวลำทอ้งถิน่ทีเ่วยีดนำม เท่ำกับประเทศไทย ( น ำท่ำนเดนิทำงสู่ นครโฮจิ
มนิห ์(Ho Chi Minh City) หรอืทีค่นทอ้งถิน่เรยีกกันวำ่ "ไซง่อน" (Saigon) ตัง้อยู่ทำงตอนใต ้เป็นเมอืงที่
มขีนำดใหญ่ทีสุ่ดของประเทศเวยีดนำม มปีระวัตศิำสตรท์ีย่ำวนำน ครัง้หนึ่งเคยเป็นอำณำนิคมของประเทศ
ฝรั่งเศส มกีำรขยำยวัฒนธรรมเขำ้มำสูโ่ฮจมินิหใ์นชว่งนัน้ ตกึและอำคำรส ำคัญตำ่ง ๆ ถูกสรำ้งขึน้ในสไตลโ์ค
โลเนยีล ท ำใหเ้มอืงทัง้เมอืงมบีรรยำกำศ  คลำ้ยกบัยโุรป 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที1่)  

ทีพ่กั : Oscar Saogon , Vien Dong Saigon 3 * หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 
ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วันกอ่นวันเดนิทำง 

 

 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที2่)  
 น ำท่ำนเดนิทำงสู ่อ ำเภอกู่จี อยู่ห่ำงจำกโฮจมินิหป์ระมำณ 40 กโิลเมตรน ำท่ำนชม อุโมงคก์ูจ่ ีอุโมงคข์อง

ชำวเวยีดกงทีขุ่ดขึน้ขนำดพอดกีับตัวในสมัยทีท่ ำสงครำมกับทหำรเวยีดนำมใตแ้ละกองทัพอเมรกิัน รวมถงึ
กองทหำรพันธมติรจำกนำนำประเทศ ทีช่ำวเวยีดนำมจะตอ้งใชช้วีติอยู่ภำยใตอุ้โมงคน์ี้ ซึง่ในอดตีเคยมชีำว
เวยีดนำมอำศัยอยู่ภำยใตอุ้โมงคน์ี้ถงึ 80,000 คน ในระหว่ำงกำรเกดิสงครำม และยังเคยใชเ้ป็นทีบั่ญชำกำร
ทำงทหำรและเป็นหลุมหลบภัย ซึง่มคีวำมยำวกว่ำ 200 กโิลเมตร และอุโมงคน์ี้ยังสำมำรถทะลุออกแม่น ้ำ
ไซง่อ่นไดด้ว้ย  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (บฟุเฟต)์  (มือ้ที3่) 
  น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมอืงมุยเน ่ในจังหวัด ฟานเทยีต เป็นเมอืงชำยทะเลตำกอำกำศและแหลง่ท่องเทีย่วทีม่ี

ควำมสวยงำมและมชีือ่เสยีงทำงภำคใตข้องเวยีดนำม ระหวำ่งกำรเดนิทำงผ่ำนชมธรรมชำตแิละวถิชีวีติควำม
เป็นอยูข่องชำวเวยีดนำม (ระยะทำงประมำณ 200 กม.ใชเ้วลำในกำรเดนิทำงประมำณ 4 ชม.) 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที4่)  
ทีพ่กั : Little Paris Muine 3*+ , Ocean Place Muine Resort หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

)ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5-7วันกอ่นวันเดนิทำง 
 

 

 

 

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

วนัทีห่นึง่         ทา่อากาศยานสวุรรณภมู-ิทา่อากาศยานนานาชาตเิตนิเซนิเญิต้-เมอืงโฮจมินิห ์      อาหาร เย็น                                                                                                          

วนัทีส่อง         เมอืงโฮจมินิห ์- อโุมงตก์ูจ่ ี- เมอืงมยุเน ่                                                    อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น      



 

 

 

 

 

 

 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที5่)        

น ำท่ำนเดนิทำงสู ่หมูบ่า้นชาวประมง (Fishing Village) จุด
จอดพักเรอืของชำวประมง ซึง่เรำจะไดเ้ห็นเรอืประมงเต็มไปหมด 
ไฮไลทค์อืเรอืกระดง้รปูทรงกลมซึง่เป็นเรอืพืน้บำ้นของเวยีดนำม 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที6่)  
บา่ย  น ำท่ำนสัมผัสอำกำศบรสิุทธิ ์ณ ทา่เรอืมุยเน่ ทีอ่บอวนไปดว้ย

บรรยำกำศแบบชำวประมงเวยีดนำมแท ้ๆ  ซึง่กลับเขำ้ฝ่ังหลังออก
หำปลำในยำมค ่ำคนื น ำทำ่นชม ทะเลทรายแดง  ทีเ่กดิจำกกำร
รวมตัวกันของทรำยสชีมพูแดงจนเป็นลำนทรำยกวำ้งทีม่ชี ือ่เสยีง
ของเมืองมุยเน่  แลว้น ำท่ำน ชม “แกรนด์แคนย่อนแห่ง
เวยีดนาม” ล าธาร FAIRY STREAM ที่เกดิจำกกำรกัดเซำะ
ของน ้ำและลมเป็นล ำธำรลกึกวำ่ 20 เมตร เปิดใหเ้ห็นชัน้ของดนิ
และทรำยหลำกส ีซึง่ทัง้หมดลว้นเกดิขึน้เองตำมธรรมชำต ิน ำ
ทำ่นสู ่ทะเลทรายขาว กองเนนิภเูขำทรำยสขีำวกระจ่ำงตำกวำ้ง
ใหญส่ดุสำยตำ มองไปทำงไหนจะเห็นเพยีงผนืทรำยและทอ้งฟ้ำ
เท่ำ นั้น  ไม่ไกลกันมีแหล่งน ้ ำจืด  (โอเอซิส)  ส ำห รับให ้
นักท่องเที่ยวใชพ้ักผ่อน  ถ่ำยรูป และชมวิว  ที่ท่ำนจะได ้
เพลดิเพลนิกบักจิกรรมหลำกหลำยไมว่ำ่จะน่ังรถจี๊ป (*ราคาทวัร ์
ไม่รวมค่ารถJeep*) หรือสำมำรถเช่ำขับรถ ATV ตะลุยเนิน
ทรำย หรือสนุกสนำนกับกำรเล่นแซนดด์ูนลื่นไถลจำกจำกเนิน
ทรำยสงูกวำ่ 40 เมตร น ำทำ่นเดนิทำงสู ่นครโฮจมินิห ์ 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที7่)   
บนเรอืลอ่งไปตามแมน่ า้ไซง่อ่น  
ชมบรรยากาศสองฟากฝั่งยามค า่คนืของเมอืงโฮจมินิหซ์ติ ี ้หรอืจะเลอืกสนุกสนานกบัวงดนตรพีืน้เมอืง 
ทบีรรเลงเพลงอยา่งสนุกสนาน 

ทีพ่กั : Oscar Saogon , Vien Dong Saigon 3*+ หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 
ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วันกอ่นวันเดนิทำง 

 

 

 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที8่) 
น ำทำ่นชม โบสถน์อรท์เทรอดาม โบสถห์ลังคำสงูทีส่รำ้งใน
สมัยที่เวียดนำมยังอยู่ในอำณำนิคมของ ฝรั่งเศส โดยสรำ้ง
เพือ่ใหเ้ป็นโบสถป์ระจ ำเมอืงไซง่่อนและไดส้รำ้งตำมตน้แบบ
ของประเทศฝรั่งเศสน ำทำ่น ชม ไปรษณียก์ลาง ซึง่ถกูสรำ้ง
ขึน้อยำ่งวจิติรตระกำรตำ นอกจำกนี้นักทอ่งเทีย่วยังสำมำรถที่
จะเดนิเทีย่วชมเมอืงโฮจมินิหไ์ปตำมทำงเดนิเทำ้ทีจ่ัดท ำขึน้
บน ถนน Nguyen Hue ไปจนสดุรมิแม่น ้ำไดอ้กีดว้ย ซึง่จะ
มทัีง้ตกึสูงเสยีดฟ้ำ อำคำรสไตลโ์คโรเนียล รำ้นอำหำร รำ้น
กำแฟ โรงแรมทีพ่ัก แหลง่ท่องเทีย่วใหไ้ดย้ลอกีมำกมำย น ำ
ท่ำน ชมอนุสาวรยีท์่านประธานาธบิดโีฮจมินิห์ ตั ้งอยู่
ดำ้นหนำ้ศำลำกลำง ก่อสรำ้งดว้ย สถำปัตยำกรรมแบบ
ฝรั่งเศส 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที9่) เมนเูฝอไกเ่วยีดนาม 
อสิระท่ำนชอ้ปป้ิง ตลาดเบนถนั ตำมอัธยำศัย เลอืกซือ้ของฝำก ของพิน้เมอืง และสนิคำ้ต่ำงๆ เช่น เสือ้ 
รองเทำ้ กระเป๋ำ เป็นตน้ จำกนัน้น ำทำ่นตรวจเชค็เอกสำรและสมัภำระ  

เย็น  ไดเ้วลำอันสมควรน ำท่ำนเดนิทำงสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตเิตนิเซนิเญิต้ เมอืงโฮจมินิห ์ประเทศ
เวยีดนาม เพือ่เดนิทำงกลับสูก่รงุเทพฯ 

14:05 น. เดนิทำงกลับประเทศไทย โดย สำยกำรบนิ BAMBOO AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QH326 
15:35 น.  เดนิทำงถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิำพ 
 

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

วนัทีส่ ี ่          เมอืงโฮจมินิห-์โบสถน์อรท์เรอดาม-ไปรษณียก์ลาง-ถนน Nguyen Hue-อนุสาวรยีท์า่นประธานาธบิดโีฮจมินิห-์ 
                    ตลาดเบนถนั-ทา่อากาศยานนานาชาตเิตนิเซนิเญิต้-ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ                  อาหาร เชา้,เทีย่ง 



 

 

 

 

 

 

 

 
หมำยเหต:ุ รำยกำรทัวรส์ำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เนือ่งจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมอืง, สำยกำรบนิ, กำรจรำจร 

หรอืชว่งเทศกำลหรอืวันหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ โดยทำงผูจั้ดจะปรับเปลีย่นโดยค ำนงึถงึผลประโยชนข์อง

ทำ่นเป็นหลัก เพือ่ใหท้ำ่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตำมโปรแกรม 

 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พำสปอรต์ตัวจรงิ (อำยกุำรใชง้ำนตอ้งเหลอืมำกกวำ่ 6 เดอืน)  

2. เอกสำรใบรับรองทีไ่ดรั้บวัคซนีป้องกนัโควดิ19 ครบ 2 เข็ม Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค     

    กระทรวงสำธำรณสขุ  (จำกแอปหมอพรอ้ม) 

3. เตรียมเอกสำรInternational Vaccinated Certificateที่ออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสำธำรณสุข (ขอจำกแอปหมอ

พรอ้ม) 

4.ผลตรวจTest COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR และมใีบรับรองผลกำรตรวจ ภำยใน 72 ชัว่โมงกอ่นกำรเดนิทำง หรอื ATK 

ผลเป็นลบ ภำยใน 24 ชัว่โมงกอ่นกำรเดนิทำง (ภำษำอังกฤษ) 

 

►การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งขอ Thailand Pass (บรษัิทด ำเนนิกำรให)้ อัพเดท 28/04/2022 

ส ำหรับชำวตำ่งชำตจิะตอ้งประกนัสขุภำพทีค่รอบคลมุกำรรักษำโควดิในตำ่งประเทศวงเงนิ USD10,000  

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจี านวน 10 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ ำนวนดังกลำ่ว 

- จะสง่จอยนทั์วรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิกำรออกเดนิทำง บรษัิทจะท ำกำรแจง้ใหท้ำ่นทรำบลว่งหนำ้กอ่นกำรเดนิทำง 10วัน 

- หรอืขอสงวนสทิธใินกำรปรับรำคำคำ่บรกิำรเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงไมถ่งึ15ทำ่นและทำ่นยังประสงคเ์ดนิทำงตอ่) 

โดยทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้ใหท้ำ่นทรำบกอ่นลว่งหนำ้ 

► ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ 

มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

► การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

 - กรณุาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 8,000 บาท  

กรุณำส่งส ำเนำหนำ้พำสปอรต์และเอกสำรรับรองกำรฉีดวัคซนีครบถว้น Vaccinated Certificate และ International 

Vaccinated Certificate (จำกแอปหมอพรอ้ม) พรอ้มเอกสำรช ำระมัดจ ำคำ่ทัวร ์

 

- คำ่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช ำระ 15-20 วันกอ่นออกเดนิทำง กรณีบรษัิทฯจ ำเป็นตอ้งออกตั๋วกอ่นทำ่นจ ำเป็นตอ้งช ำระคำ่ทัวรส์ว่น

ทีเ่หลอืตำมทีบ่รษัิทก ำหนดแจง้เทำ่นัน้ 

**ส าคญั**ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ผูเ้ดนิทำง (จะตอ้งมอีำยเุหลอืมำกกวำ่ 6 เดอืนกอ่นหมดอำยนัุบจำกวันเดนิทำงไป-กลับและ

จ ำนวนหนำ้หนังสอืเดนิทำงตอ้งเหลอืว่ำงส ำหรับตดิวซี่ำไม่ต ่ำกว่ำ 3หนำ้) **กรุณำตรวจสอบก่อนส่งใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทำง

บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพำสปอรต์หมดอำย ุ** กรณุำสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐำนกำรโอนเงนิมัดจ ำ 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

-ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำงตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคำ่ทัวรโ์ดยหักคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

-ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จำกยอดทีล่กูคำ้ช ำระมำ และเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถำ้ม)ี 

-ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำงนอ้ยกวำ่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ ำนวน 

 *กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วำมผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคำ่ทัวรโ์ดยหักคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถำ้ม)ี 

 *คำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คำ่มัดจ ำตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม คำ่วซีำ่ และคำ่ใชจ้ำ่ยจ ำเป็นอืน่ๆ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม   

(บรษิทั ด าเนนิการให ้กรณียกเลกิท ัง้หมด หรอือยา่งใดอยา่งหนึง่ ไมส่ามารถรฟีนัดเ์ป็นเงนิหรอืการบรกิารอืน่ๆได)้ 

1.  คำ่ตั๋วโดยสำรเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ตำมรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ (ตั๋วกรุ๊ปตอ้ง

เดนิทำงไปกลับพรอ้มกรุ๊ปเทำ่นัน้ไมส่ำมำรถเลือ่นวันได)้  

2. คำ่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทำ่น ตำมโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรหรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั  



 

 

 

 

 

 

 

 
3. กรณีพัก 3 ทำ่นถำ้วันทีเ่ขำ้พักหอ้งโรงแรม ไมม่หีอ้ง TRP (3ทำ่น) อำจจ ำเป็นตอ้งแยกพัก 2หอ้ง (มคีำ่ใชจ้ำ่ยพัก

เดีย่วเพิม่) กรณีหอ้งพักในเมอืงทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมมเีทศกำลวันหยดุ มงีำนแฟรต์ำ่งๆ บรษัิทขอจัดทีพ่ักในเมอืง

ใกลเ้คยีงแทน 

4. คำ่อำหำร คำ่เขำ้ชม และ คำ่ยำนพำหนะทกุชนดิ ตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้  

5. เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง  

6. คำ่น ้ำหนักกระเป๋ำ สมัภำระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 กโิลกรัม ถอืขึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรัม และคำ่ประกนัวนิำศภัย

เครือ่งบนิตำมเงือ่นไขของแตล่ะสำยกำรบนิทีม่กีำรเรยีกเก็บ และกรณีน ้ำสมัภำระเกนิทำ่นตอ้งเสยีคำ่ปรับตำมที่

สำยกำรบนิเรยีกเก็บ  

7. กำรประกันกำรเดนิทำง บรษัิทฯไดจั้ดท ำแผนประกันภัยกำรเดนิทำงส ำหรับผูเ้ดนิทำงไปตำ่งประเทศ กับ Allianz 

Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลมุกำรรักษำกรณีลูกคำ้ตดิเชือ้โควดิ-19 หรอื

อุบัตเิหตุต่ำงๆ ซึง่เกดิขึน้ภำยในวันเดนิทำง และลูกคำ้ตอ้งท ำกำรรักษำในโรงพยำบำลทีป่ระกันครอบคลุมกำร

รักษำเท่ำนัน้ (เขำ้รับรักษำในรูปแบบอืน่ๆประกันจะไม่ครอบคลมุ) ซึง่สำมำรถศกึษำขอ้มูลเพิม่เตมิจำกเจำ้หนำ้ที

ได ้กรณีลูกคำ้ตอ้งกำรซือ้ประกันเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ควำมคุม้ครอง สำมำรถแจง้ บรษัิทฯ  ซึง่ควำมคุม้ครอง

และขอ้ยกเวน้ เป็นไปตำมเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  ประกันภัยเดนิทำงอันนีโดยทัง้นี้กำรท ำประกันนี้จำกบรษัิท  

มำกกวำ่ขอ้บังคับ ตำม พ .ร.บ .ยว ทีบ่ังคับใหบ้รษัิทน ำเทีย่ว ท ำประกันเฉพำะอบุัตเิหตใุนกำรเดนิทำงธุรกจิน ำเที่

เท่ำนัน้ แต่ทัง้นี้ ท่ำนสำมำรถศกึษำเงอืนไขควำมคุม้ครองและข้อ้ยกเวน้แผนเตมิจำกเว็บไซด์ Allianz ไดก้รณี

ทำ่นตอ้งกำรซือ้ควำมคุม้ครองเพิม่เตมิสำมำรถแจง้ควำมประสงคม์ำทีบ่รษัิทฯ 

8. คำ่ภำษีสนำมบนิ และคำ่ภำษีน ้ำมันตำมรำยกำรทัวร ์

9. คำ่รถปรับอำกำศน ำเทีย่วตำมระบไุวใ้นรำยกำร พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมำยไมอ่นุญำตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำงไทย และเอกสำรตำ่งดำ้วตำ่งๆ  

2. คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจำกรำยกำรระบ ุอำทเิชน่ คำ่อำหำร เครือ่งดืม่ คำ่ซกัรดี คำ่โทรศัพท ์เป็นตน้  

3. คำ่ภำษีทกุรำยกำรคดิจำกยอดบรกิำร, คำ่ภำษีเดนิทำง (ถำ้มกีำรเรยีกเก็บ)  

4. คำ่ภำษีน ้ำมันทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บเพิม่ภำยหลังจำกทำงบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ ำกำรขำยโปรแกรม

ไปแลว้ 

5. คำ่ Vat 7% และ คำ่ภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% 

6. คำ่พนักงำนยกกระเป๋ำทีโ่รงแรม 

7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 800 บาท /ทา่น ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจาก

ทา่น 

8. ค่ำทดสอบ แบบ RT-PCR ภำยใน 72 ชั่วโมงก่อนกำรเดนิทำง หรอื ATK ผลเป็นลบ ภำยใน 24 ชั่วโมงก่อนกำร

เดนิทำงและมใีบรับรองผลกำรตรวจเป็นภำษำอังกฤษ  

 
หมายเหตุ : กรุณำอำ่นศกึษำรำยละเอยีดทัง้หมดกอ่นท ำกำรจอง เพือ่ควำมถูกตอ้งและควำมเขำ้ใจตรงกันระหวำ่งท่ำนลกูคำ้

และบรษัิท ฯ และเมือ่ท่ำนตกลงช ำระเงนิมัดจ ำหรอืค่ำทัวรทั์ง้หมดกับทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถอืว่ำท่ำนไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตำ่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำงหรอืปรับรำคำคำ่บรกิำรขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ15ทำ่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ำรเก็บคำ่น ้ำมันและภำษีสนำมบนิทกุแหง่เพิม่ หำกสำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้กอ่นวันเดนิทำง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อันเนือ่งจำกสำเหตตุำ่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรยกเลกิบนิ, กำรประทว้ง, กำรนัดหยดุงำน, 

กำรกอ่กำรจลำจล, ภัยธรรมชำต,ิ กำรนำสิง่ของผดิกฎหมำย ซึง่อยูน่อกเหนอืควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำย อันเนื่องเกดิจำกควำมประมำทของทำ่น, เกดิจำกกำรโจรกรรม 

และ อบุัตเิหตจุำกควำมประมำทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่ำนตกลงช ำระเงนิมัดจ ำหรอืคำ่ทัวรทั์ง้หมดกับทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถอืวำ่ท่ำนไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตำ่งๆ ทัง้หมด  

7. รำยกำรนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บกำรยนืยันจำกบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจำกไดส้ ำรองโรงแรมทีพ่ักในต่ำงประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อำจจะปรับเปลีย่นตำมทีร่ะบใุนโปรแกรม  



 

 

 

 

 

 

 

 
8. กำรจัดกำรเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธิข์องโรงแรมในกำรจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขำ้พัก  โดยมหีอ้งพักส ำหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่

ได ้โดยอำจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ำมควำมประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับควำมพรอ้มใหบ้รกิำรของโรงแรม และไม่สำมำรถ

รับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทำงตอ้งกำรควำมชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อำทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรุณำแจง้บรษัิทฯ อย่ำงชำ้10วันก่อนกำรเดนิทำง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ำมำรถจัดกำรใหล้ว่งหนำ้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงำนและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธิใ์นกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดย

ผูม้อี ำนำจของผูจ้ัดก ำกบัเทำ่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไม่สำมำรถคนืคำ่ใชจ้่ำยตำ่งๆ ไดเ้นื่องจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนตำ่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำง

ไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่ำจะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของทุกประเทศใน

รำยกำรทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไมถู่กตอ้ง 

หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

 


