
 

              
 

 

 

 

   

 

CODE: VNQH21 เวยีดนามใต ้โฮจมินิห ์มยุเน ่4D 3N BY QH   

เวยีดนามใต ้โฮจมินิห ์มยุเน ่4 วนั 3 คนื     

พเิศษ!!เสือ้เวยีดนาม พรอ้มลอ่งเรอืรบัประมานอาหารแมน่ า้ไซงอ่น 

 OPTION เสรมิ สมัผสัการน ัง่รถจิฟ๊ตะลยุทะเลทรายขาวมยุเน ่

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

เดนิทางโดยสายการบนิ BAMBOO AIRWAYS 

น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 kg. / CARRY ON 7 kg. 

รวมประกนั COVID-19 ครอบคลมุวงเงนิ 10,000 USD และ 

ไฟทป์ฐมฤกษ ์AIRBUS A321 Neo บรกิาร FULL SERVICE พรอ้มเสรฟิ อาหารบนเครือ่ง 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก  พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

28 เม.ย. – 1 พ.ค. 65 8,999  

ไมม่รีาคาเด็ก 

 

2,800 

25   

5 – 8 พ.ค. 65 9,999 25 

◼ FLIGHT:  

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

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

 

 



 

              
 

 

 

 

   

 

 

 

 
13:30 น. พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออกช ัน้ 4 สายการบนิ 

BAMBOO AIRWAYS โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ตดิแท็ก
กระเป๋ากอ่นขึน้เครือ่ง 

16:35 น. น าทา่นเดนิทางออกสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิตนิเซนิเญิต้ เมอืงโฮจมินิห ์ประเทศเวยีดนาม โดย 
สายการบนิ BAMBOO AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QH325 

20:20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิตนิเซนิเญิต้ เมอืงโฮจมินิห ์ประเทศเวยีดนาม น าทา่นผา่นพธิี
ตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ทีเ่วยีดนาม เทา่กับประเทศไทย  ) น าทา่นเดนิทางสู ่นครโฮจิ
มนิห ์(Ho Chi Minh City) หรอืทีค่นทอ้งถิน่เรยีกกันวา่ "ไซง่อน" )Saigon) ตัง้อยูท่างตอนใต ้เป็นเมอืงที่
มขีนาดใหญท่ีส่ดุของประเทศเวยีดนาม มปีระวัตศิาสตรท์ีย่าวนาน ครัง้หนึง่เคยเป็นอาณานคิมของประเทศ
ฝรั่งเศส มกีารขยายวฒันธรรมเขา้มาสูโ่ฮจมินิหใ์นชว่งนัน้ ตกึและอาคารส าคัญตา่ง ๆ ถกูสรา้งขึน้ในสไตลโ์ค
โลเนียล ท าใหเ้มอืงทัง้เมอืงมบีรรยากาศ  คลา้ยกับยโุรป 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที1่)  

ทีพ่กั : Oscar Saogon , Vien Dong Saigon 3 * หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 
ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง 

 

 

 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที2่)  
 น าท่านเดนิทางสู ่อ าเภอกูจ่ี อยู่ห่างจากโฮจมินิหป์ระมาณ 40 กโิลเมตรน าท่านชม อุโมงคก์ู่จ ีอุโมงคข์อง

ชาวเวยีดกงทีขุ่ดขึน้ขนาดพอดกัีบตัวในสมัยทีท่ าสงครามกับทหารเวยีดนามใตแ้ละกองทัพอเมรกัิน รวมถงึ
กองทหารพันธมติรจากนานาประเทศ ทีช่าวเวยีดนามจะตอ้งใชช้วีติอยู่ภายใตอุ้โมงคน์ี้ ซ ึง่ในอดตีเคยมชีาว
เวยีดนามอาศัยอยู่ภายใตอุ้โมงคน์ี้ถงึ 80,000 คน ในระหว่างการเกดิสงคราม และยังเคยใชเ้ป็นทีบั่ญชาการ
ทางทหารและเป็นหลุมหลบภัย ซึง่มคีวามยาวกว่า 200 กโิลเมตร และอุโมงค์นี้ยังสามารถทะลุออกแม่น ้า
ไซง่่อนไดด้ว้ย  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (บฟุเฟต)์  (มือ้ที3่) 
  น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงมุยเน ่ในจังหวัด ฟานเทยีต เป็นเมอืงชายทะเลตากอากาศและแหล่งท่องเทีย่วทีม่ี

ความสวยงามและมชีือ่เสยีงทางภาคใตข้องเวยีดนาม ระหว่างการเดนิทางผ่านชมธรรมชาตแิละวถิชีวีติความ
เป็นอยูข่องชาวเวยีดนาม )ระยะทางประมาณ 200 กม.ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4 ชม.( 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่)  
ทีพ่กั : Little Paris Muine , Ocean Place Muine Resort3 * หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7วันกอ่นวันเดนิทาง 
 

 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที5่)        

น าท่านเดนิทางสู ่หมู่บา้นชาวประมง (Fishing Village) จุดจอดพักเรอืของชาวประมง ซึง่เราจะไดเ้ห็น
เรอืประมงเต็มไปหมด ไฮไลทค์อืเรอืกระดง้รูปทรงกลมซึง่เป็นเรอืพืน้บา้นของเวยีดนาม 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    (มือ้ที6่)  
บา่ย  น าท่านสัมผัสอากาศบรสิุทธิ ์ณ ท่าเรอืมุยเน่ ทีอ่บอวน

ไปดว้ยบรรยากาศแบบชาวประมงเวยีดนามแท ้ๆ  ซึง่กลับ
เข า้ ฝ่ั งหลั งออกหาปลาในยามค ่ าคืน  น าท่ านชม 
ทะเลทรายแดง  ที่เกดิจากการรวมตัวกันของทรายสี

ชมพูแดงจนเป็นลานทรายกวา้งที่มชีือ่เสยีงของเมอืงมุย
เน่ แลว้น าท่าน ชม “แกรนดแ์คนยอ่นแหง่เวยีดนาม” 

วนัทีห่นึง่         ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ– ทา่อากาศยานนานาชาตเิตนิเซนิเญิต้ – เมอืงโฮจมินิห ์- ลอ่งเรอืแมน่ า้  
                      ไซงอ่น                                                                                                                อาหาร เย็น 

วนัทีส่อง         เมอืงโฮจมินิห ์- อุโมงตก์ูจ่ ี- เมอืงมยุเน่                                                     อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น      

วนัทีส่าม       เมอืงมยุเน่ - หมูบ่า้นชาวประมง - ทะเลทรายแดง – FAIRY STREAM – ทะเลทรายขาว - เมอืงโฮจมินิห ์                                                                                                                     
 อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                                                                     



 

              
 

 

 

 

   

ล าธาร FAIRY STREAM ทีเ่กดิจากการกัดเซาะของน ้าและลมเป็นล าธารลกึกว่า 20 เมตร เปิดใหเ้ห็นชัน้
ของดินและทรายหลากสี ซึ่งทั ้งหมดลว้นเกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาต ิ

 น าทา่นสู ่ทะเลทรายขาว กองเนนิภเูขาทรายสขีาวกระจ่างตา

กวา้งใหญ่สดุสายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพยีงผนืทรายและ

ทอ้งฟ้าเท่านัน้ ไม่ไกลกันมแีหล่งน ้าจดื )โอเอซสิ( ส าหรับให ้

นักท่องเที่ยวใชพั้กผ่อน  ถ่ายรูป และชมวิว ที่ท่านจะได ้

เพลดิเพลนิกับกจิกรรมหลากหลายไม่ว่าจะน่ังรถจี๊ป (*ราคา

ทวัรไ์ม่รวมคา่รถJeep*) หรอืสามารถเช่าขับรถ ATV ตะลุย

เนนิทราย หรอืสนุกสนานกับการเล่นแซนดด์ูนลืน่ไถลจากจาก

เนนิทรายสงูกวา่ 40 เมตร น าทา่นเดนิทางสู ่นครโฮจมินิห ์ 

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

ทีพ่กั : Oscar Saogon , Vien Dong Saigon 3 * หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 
ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง 

 

 

 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที8่) 
น าท่านชม โบสถน์อรท์เทรอดาม โบสถห์ลังคา
สูงที่สรา้งในสมัยที่เวียดนามยังอยู่ในอาณานิคม
ของ ฝรั่งเศส โดยสรา้งเพื่อใหเ้ป็นโบสถ์ประจ า
เมอืงไซ่ง่อนและไดส้รา้งตามตน้แบบของประเทศ
ฝรั่งเศสน าท่าน ชม ไปรษณียก์ลาง ซึง่ถูกสรา้ง
ขึน้อย่างวจิติรตระการตา นอกจากนี้นักท่องเที่ยว
ยังสามารถที่จะเดนิเทีย่วชมเมอืงโฮจมินิห์ไปตาม
ทางเดนิเทา้ที่จัดท าขึน้บน ถนน Nguyen Hue 
ไปจนสดุรมิแม่น ้าไดอ้กีดว้ย ซึง่จะมทัีง้ตกึสูงเสยีด
ฟ้า อาคารสไตลโ์คโรเนียล รา้นอาหาร รา้นกาแฟ 
โรงแรมทีพั่ก แหล่งท่องเทีย่วใหไ้ดย้ลอกีมากมาย 
น าท่าน ชมอนุสาวรยีท์่านประธานาธบิดโีฮจิ
ม ินห์ ตั ้งอยู่ดา้นหนา้ศาลากลาง ก่อสรา้งดว้ย 
สถาปัตยากรรมแบบฝรั่งเศส 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที9่) เมนูพเิศษ !! เฝอไกเ่วยีดนาม 
อสิระท่านชอ้ปป้ิง ตลาดเบนถนั ตามอัธยาศัย เลอืกซือ้ของฝาก ของพิน้เมอืง และสนิคา้ต่างๆ เช่น เสือ้ 
รองเทา้ กระเป๋า เป็นตน้ จากนัน้น าทา่นตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ  

เย็น  ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตเิตนิเซนิเญิ้ต เมอืงโฮจมินิห ์ประเทศ
เวยีดนาม เพือ่เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ 

14:05 น. เดนิทางกลับประเทศไทย โดย สายการบนิ BAMBOO AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QH326 
15:35 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 
 

“ ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีร่ฐับาลก าหนด แบบ **Test & Go” 

ยงัคงตอ้งท าการจองโรงแรม AQ 1 คนื เพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19  ** 

Update 18/03/2565 

วนัทีส่ ี ่          เมอืงโฮจมินิห ์- โบสถน์อรท์เรอดาม – ไปรษณียก์ลาง - ถนน Nguyen Hue – อนุสาวรยีท์า่น    

ประธานาธบิดโีฮจมินิห ์- ตลาดเบนถนั - ทา่อากาศยานนานาชาตเิตนิเซนิเญิต้ -ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ

                      อาหาร เชา้,เทีย่ง 



 

              
 

 

 

 

   

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ,  

การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

 

เง ือ่นไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทย (17 มนีาคม 2565 ) 

► กอ่นเดนิทางออกจากประเทศไทย  

1. ผูเ้ดนิทางจ าเป็นตอ้งตรวจ Test Covid แบบ RT-PCR และมใีบรับรองผลการตรวจ ภายใน 72 ชัว่โมงกอ่นการเดนิทาง หรอื 

ATK ผลเป็นลบ ภายใน 24 ชัว่โมงกอ่นการเดนิทาง )ภาษาอังกฤษ( น ามาใชใ้นการเช็คอนิบัตรโดยสารเครือ่งบนิ ณ เคาทเ์ตอร์

สายการบนิ 

2. เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี / ตัง้ครรภ ์/ ผูส้งูอาย ุ65 ปีขึน้ไป ทีย่ังไมฉ่ีดวัคซนี จะตอ้งเดนิทางพรอ้มผูป้กครองทีฉ่ีดวัคซนีครบ 

หรอื มผีลตรวจ ATK ภายใน 24 ชัว่โมงกอ่นเดนิทาง 

3. ผูท้ีห่ายจากโควดิแลว้โดยมใีบรับรองไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน )นับตัง้แตว่ันทีอ่อกจากโรงพยาบาลจนถงึวันเดนิทาง 

4. ขอ้มลูสขุภาพผูเ้ดนิทาง ลงทะเบยีนผา่นเว็บไซต ์tokhaiyte.vn กอ่นหรอืเมือ่เดนิทางถงึประเทศเวยีดนาม 

5. ตดิตัง้แอปพลเิคชัน่  PC-Covid เมือ่เดนิทางถงึเวยีดนาม 

 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอรต์ตัวจรงิ  )อายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน(  

2. หลักฐานการจองโรงแรม AQ Test & Go 1 คนื พรอ้มคา่ตรวจ RT-PCR 1 ครัง้ และรถรับสง่จากสนามบนิ-โรงแรม 

►การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย ส าหรบัคนไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งขอ Thailand Pass  

ชัน้ตอนการขอ “Thailand Pass” เพือ่เดนิทางเขา้ประเทศไทย  

ข ัน้ตอนที ่1 : เตรยีมเอกสารใหพ้รอ้ม 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) 

2. VISA (ส าหรับชาวตา่งชาตเิทา่นัน้( 

3. เอกสารรับรองการฉีดวัคซนีครบถว้น ตามขอ้ก าหนดของรัฐบาลไทย มากกวา่ 14 วันกอ่นเดนิทาง 

4. ประกันสขุภาพทีค่รอบคลมุการรักษาโควดิในตา่งประเทศวงเงนิ USD 20,000 (ส าหรับชาวตา่งชาตเิทา่นัน้) 

ข ัน้ตอนที ่2 : ลงทะเบยีน  “Thailand Pass” 

1. ลงทะเบยีนอยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

2. กรอกรายละเอยีดขอ้มลูสว่นตัวรวมถงึแบบฟอรม์ Immigrationและอัปโหลดเอกสารทีจ่ าเป็นตามรายละเอยีดขัน้ตอนที ่

1 

3. รอการอนุมัตเิอกสารรับรองการฉีดวัคซนี 

4. เมือ่อนุมตัแิลว้จะไดร้ับ “Thailand Pass QR Code” ส าหรับการเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

ข ัน้ตอนที ่3 : เมือ่เดนิทางถงึประเทศไทย 

1. แสดงเอกสาร “Thailand Pass QR Code” แสดงตอ่เจา้หนา้ทีส่นามบนิทีท่า่นมาถงึ 

2. ผา่นกระบวนการพธิตีรวจคนเขา้เมอืง และกรมควบคมุโรค 

3. ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีร่ฐับาลก าหนด แบบ “Test & Go” ยังคงตอ้งกักตัวทีโ่รงแรม AQ 1  คนื  เพือ่รอ

ผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 RT-PCR (ไมร่วมอยูใ่นคา่ทัวร ์ซึง่บรษัิทมแีพคเกจเสรมิส าหรับทา่นทีส่นใจ) 

ข ัน้ตอนที ่4 : ระหวา่งรอตรวจหาเชือ้โควดิ-19  

เขา้รับการตรวจเรยีบรอ้ยแลว้เมือ่ผลตรวจออกเป็นลบสามารถเดนิทางตอ่ไดโ้ดยไมต่อ้งกักตัว  

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจี านวน 15 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนทั์วรกั์บบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 

วนั 



 

              
 

 

 

 

   

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรบัราคาคา่บรกิารเพิม่ )ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ15ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่( 

โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

► ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ 

มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

► การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

 - กรณุาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 14,000 บาท  

- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง กรณีบรษัิทฯตอ้งออกต๋ัวหรอืวซีา่ออกใกลว้นัเดนิทางทา่น

จ าเป็นตอ้งช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่  6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับและ

จ านวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ า่กวา่  หนา้3** )กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิท

จะไมร่ับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ  **กร ุณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

-ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

-ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 60% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ)ถา้ม(ี 

-ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

 *กรณมีเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ)ถา้ม(ี 

 *คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม คา่วซีา่ และคา่ใชจ้่ายจ าเป็นอืน่ๆ 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม   

(บรษิทั ด าเนนิการให ้กรณียกเลกิท ัง้หมด หรอือยา่งใดอยา่งหนึง่ ไมส่ามารถรฟีนัดเ์ป็นเงนิหรอืการบรกิารอืน่ๆได)้ 

1.  คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้  (ตั๋วกรุ๊ปไม่

สามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป -กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวนั

ได ้ )  

2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกัน  

3. กรณีพัก 3 ทา่นถา้วันทีเ่ขา้พักหอ้งโรงแรม ไมม่หีอ้ง TRP )3ทา่น( อาจจ าเป็นตอ้งแยกพัก 2หอ้ง )มคีา่ใชจ้า่ยพัก

เดีย่วเพิม่( กรณหีอ้งพักในเมอืงทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมมเีทศกาลวนัหยดุ มงีานแฟรต์า่งๆ บรษัิทขอจัดทีพั่กในเมอืง

ใกลเ้คยีงแทน 

4. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  

5. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

6. คา่น ้าหนักกระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 กโิลกรมั ถอืข ึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรมั และคา่ประกันวนิาศ

ภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามที่

สายการบนิเรยีกเก็บ  

7. การประกันการเดนิทาง บรษัิทฯไดจ้ัดท าแผนประกันภยัการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กับ Allianz 

Travel แบบแผนประกนัภยั Group tour โดยแผนประกนัจะครอบคลมุการรกัษากรณีลูกคา้ตดิเชือ้โค

วดิ-19 หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ซึง่เกดิข ึน้ภายในวนัเดนิทาง และลกูคา้ตอ้งท าการรกัษาในโรงพยาบาลที่

ประกนัครอบคลมุการรกัษาเทา่น ัน้ (เขา้รบัรกัษาในรปูแบบอืน่ๆประกนัจะไมค่รอบคลุม) ซึง่สามารถศกึษา

ขอ้มลูเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้กรณีลกูคา้ตอ้งการซือ้ประกันเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ 

บรษัิทฯ  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  ประกันภัยเดนิทางอันนีโดยทัง้นี้

การท าประกันนี้จากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บังคับ ตาม พ .ร.บ  .ธรุกจิน าเทีย่ว ทีบั่งคับใหบ้รษัิทน าเทีย่ว ท าประกัน

เฉพาะอบัุตเิหตใุนการเดนิทางเทา่นัน้ แตทั่ง้นี้ ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขุอ้ยกเวน้แผนเตมิ

จากเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

8. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามันตามรายการทวัร ์

9. คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ )กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน( 



 

              
 

 

 

 

   

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรม

ไปแลว้ 

5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 800 บาท /ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น 

ทา่น 

8. คา่ทดสอบ แบบ RT-PCR และมใีบรับรองผลการตรวจ ภายใน 72 ชัว่โมงกอ่นการเดนิทาง หรอื ATK ผลเป็นลบ 

ภายใน 24 ชัว่โมงกอ่นการเดนิทาง 

9. แพคเกจ “Test & Go” กักตัวทีโ่รงแรม AQ 1 คนื  และคา่ตรวจหาเชือ้โควดิ-19 RT-PCR พรอ้มรถรับสง่สนามบนิ  

เพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 (ซึง่บรษัิทมแีพคเกจเสรมิส าหรับทา่นทีส่นใจ)  

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง

ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื

วา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 

การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อบัุตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่

ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยูกั่บความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ

รับประกันได ้  

9. กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14วนักอ่นการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจดัการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากับเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 

หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

1 2 . การประกันการเดนิทาง บรษัิทฯไดจ้ัดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กับ Allianz Travel 

แบบแผนประกนัภยั Group tour โดยแผนประกนัจะครอบคลมุการรกัษากรณีลกูคา้ตดิเชือ้โควดิ-19 หรอือบุตัเิหตุ

ตา่งๆ ซึง่เกดิข ึน้ภายในวนัเดนิทาง และลูกคา้ตอ้งท าการรกัษาในโรงพยาบาลทีป่ระกนัครอบคลุมการรกัษาเทา่น ัน้ 

(เขา้รบัรกัษาในรปูแบบอืน่ๆประกนัจะไมค่รอบคลุม) ซึง่สามารถศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้กรณีลกูคา้ตอ้งการ

ซือ้ประกันเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษัิทฯ  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไข



 

              
 

 

 

 

   

กรมธรรมป์ระกันภยั  ประกันภยัเดนิทางอันนีโดยทัง้นี้การท าประกันนี้จากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บังคับ ตาม พ .ร.บ  .ธรุกจิน าเทีย่ว 

ทีบั่งคับใหบ้รษัิทน าเทีย่ว ท าประกันเฉพาะอบัุตเิหตใุนการเดนิทางเทา่นัน้ แตทั่ง้นี ้ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครอง

และขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเวบ็ไซด ์Allianz ไดก้รณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิท

ฯ 

1 3 .  มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากับเทา่นัน้  

14. ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 

หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 

 

 

 


