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พเีรยีดเดนิทาง ราคา 
เด็กอาย ุ
0-18 ปี สายการบนิ จาํนวน 

3 เมษายน 63 2,992 2,992 DD 20 

4 เมษายน 63 3,993 3,993 DD 20 

5 เมษายน 63 3,993 3,993 DD 20 

10 เมษายน 63 2,992 2,992 DD 20 

11 เมษายน 63 3,993 3,993 DD 20 

12 เมษายน 63 3,993 3,993 DD 20 

13 เมษายน 63   (วนัสงกรานต)์ 4,994 4,994 DD 20 

14 เมษายน 63   (วนัสงกรานต)์ 4,994 4,994 DD 20 

15 เมษายน 63   (วนัสงกรานต)์ 4,994 4,994 DD 20 

18 เมษายน 63 3,993 3,993 DD 20 

19 เมษายน 63 3,993 3,993 DD 20 
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H  O  C  H  I  M  I  N  H     O N E     D A Y  

สูส่ถานทีส่ําคญัทางประวตัศิาสตรเ์วยีดนาม “อโุมงคก์ูจ๋”ี  สถานทีท่อ่งเทีย่วอนัดบั 1 โฮจมินิห ์

โบสถท์ีง่ดงามทีส่ดุของเวยีดนาม“โบสถน์อรท์เตอรด์มั” l  ทีท่ําการไปรษณียก์ลาง 

➴ CHECK IN  ถนนคนเดนิ  l  คาเฟ่อพารท์เมน้ท ์ l  ชอ้ปป้ิงของฝาก“ตลาดเบนถนั” 

เดนิทางโดยสายการบนิ NOK AIR  (DD) 

ปล. ไม่มรีาคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพเิศษ // ราคานีไ้ม่รวมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ  

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิเตนิเซนิเยดิ (โฮจมินิห ์) – อโุมงคก์ูจ๋ ี– โบสถน์อรท์เ ทอดาม ทีท่ําการ

ไปรษณีย  ์ ถนนคนเดนิ+The Café Apartment – ตลาดเบนถนั – สนามบนิเตนิเซนิเยดิ – สนามบนิ

ดอนเมอืง 

05.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 2 เคาน์เตอรส์ายการบนินกแอร ์ประต ู 6 สายการบนิ 

Nok Air (DD) โดยมเีจา้หนา้ทีอํ่านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 

07.35 น. ออกเดนิทางสู ่นครโฮจมินิห ์โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD3210 

09.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิเตนิเซนิเยดิ (TAN SON NHAT AIRPORT) นครโฮจมินิห ์หรอืชือ่เดมิคอื

ไซง่่อน  เป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศเวยีดนาม ตัง้อยู่บรเิวณสามเหลีย่มปากแม่น้ําโขง โฮจมินิห์ เป็น

ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิของเวยีดนาม และมกีารลงทนุจากตา่งประเทศมากถงึรอ้ยละ 34.9 ของทัง้ประเทศ 

เป็นเมอืงหลกัทางภาคใตท้ีม่ทีา่เรอืน้ําลกึทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศ และมทีา่อากาศยานระหว่างประเทศ โฮจมินิห์

เป็นเมอืงหลวงเกา่ทีเ่คยปกครองโดยระบบเสรนียิม จงึเปิดกวา้งดา้น การคา้และการลงทนุ ซึง่ภาคธุรกจิสว่น

ใหญ่ของประเทศจะอยู่ทีน่ครแห่งนี้  (เวลาทอ้งถิน่ทีเ่วยีดนาม เทา่กบัประเทศไทย ) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้

เมอืง,ศลุกากรและรับสมัภาระเรยีบรอ้ย.  

นําทา่นเดนิทางสู ่ อําเภอกูจ๋ ี(Củ Chi) เป็นอําเภอในนครโฮจมินิห ์(เมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศเวยีดนาม ) ในปี 

ค.ศ. 2017 อําเภอกูจ๋มีปีระชากร 418,655 คนและมเีนื้อที ่ 960 ตารางกโิลเมตร  ในปี ค .ศ. 1967 ชว่งสงคราม

เวยีดนาม  ฐานทพักูจ๋ี เป็นทีต่ัง้ของ กองพันบนิที ่ 269 กองทพับกสหรัฐ  อําเภอกูจ๋ีมสีถานทีส่าํคญัคอื  อุโมงคก์ู๋

จ ีซึง่สรา้งข ึน้ในชว่งสงครามเวยีดนามและเป็นสาํนักงานใหญ่ของ เวยีดกง  ปัจจุบันอําเภอมอีุตสาหกรรมหลาย

แห่ง 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 นําทา่นเขา้สู ่อุโมงคก์ูจ๋ี  (Củ Chi tunnels) เครอืขา่ยอุโมงคใ์ตด้นิทีเ่ชือ่ม

ถงึกนัในอําเภอกูจ๋ใีนไซง่่อน (โฮจมินิหซ์ติี ) เป็นสว่นหนึง่ของเครอืขา่ย

อุโมงคข์นาดใหญ่ทีเ่ชือ่มตอ่พืน้ทีส่ว่นใหญ่ของประเทศ อุโมงคก์ูจ๋เีป็น

ทีต่ัง้ของการทพัหลายครัง้ระหว่างสงครามเวยีดนามและเป็นฐานปฏบิัตกิาร

ของเวยีด กง เมือ่ครัง้การรุกเทศกาลตรุษญวนในปี ค .ศ. 1968 อุโมงค์

ดงักลา่วถกูใชโ้ดยกองโจรเวยีดกงเป็นจุดซอ่นตวัระหว่างการปะทะ 

เชน่เดยีวกบัเป็นเสน้ทางสือ่สารและเสบยีง โรงพยาบาล สถานทีเ่ก็บ

อาหารและอาวุธและทีพ่ักอาศยัของนักสูก้องโจรจํานวนมาก ระบบอุโมงค์

ดงักลา่วมคีวามสาํคญั อย่างยิง่ตอ่เวยีดกงในการตอ่สูก้บัทหารสหรัฐ 

จนกระทัง่สหรัฐตอ้งถอนกําลงัทหารออกจากเวยีดนามใตใ้นทีส่ดุเวยีดกง

ไดร้ับชยัชนะอย่างงดงามในปี พ .ศ. 2506 เมือ่สามารถสรา้งความสญูเสยี

อย่างมากตอ่ทหารเวยีดนามใต ้เวยีดกงยังมสีว่นร่วมสาํคญัตอ่ปฏบิัตกิารรุก 

โดยเขา้โจมตอํีาเภอและเมอืงตา่งๆ ของเวยีดนามใต ้เมือ่ตน้ปี พ .ศ.2511 

ในเวลาตอ่มากองทพัประชาชนเวยีดนามเหนือ ไดเ้ขา้มามบีทบาท

แทนทีเ่วยีดกง จนสิน้สดุสงครามใน ปีพ .ศ. 2518 เวยีดนามรวมตวักนัได ้

เป็นหนึง่เดยีว เวยีดกงจงึลดบทบาทลง โดยหลงัสงคราม ทหารเวยีดกงที่

เหลอืไดถ้กูรวมเขา้กบักองทพั ประชาชนเวยีดนาม   ปัจจุบันมกีารเปิด

สมรภมูเิลอืดแห่งนี้ใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่ว โดยมเีจา้หนา้ทีพ่าเดนิไปยังจุดสาํคญัและสามารถมุดลงไปถงึชัน้

สามของอุโมงค ์เสน้ทางคดเคีย้วและมดืมาก แมว้่าจะมกีารปรับปรุงใหส้ว่างข ึน้ สว่นบรเิวณโดยรอบของอุโมงค์

แห่งนี้ ยังคงเหลอืซากแห่งสงคราม อาท ิรถถงั เครือ่งบนิ วัตถรุะเบดิ และหลมุระเบดิขนาดใหญ่ซึง่กลายเป็นบ่อ

เลีย้งปลาไปแลว้ ใหท้า่นไดเ้ก็บประสบการณ์และถา่ยภาพ จนถงึเวลาอันสมควร  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%8B%E0%B8%88%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_18&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%8B%E0%B8%88%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%8B%E0%B8%88%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%87
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 นําทา่นเดนิทางกลบัเขา้สู ่ โฮจมินิห ์(ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.) ใหท้า่นไดพ้ักผ่อนบนรถและ

ผ่านชมวถิชีาวบา้น จนเดนิทางถงึเมอืงโฮจมินิห ์

 นําทา่นเขา้ชม โบสถน์อรท์เ ทอดาม  ตัง้อยู่บรเิวณใจกลางกรุงโฮจมินิห ์

กอ่สรา้งตัง้แตปี่ พ .ศ.2420 ใชร้ะยะเวลาการสรา้ง 6 ปี โบสถน์ี้ไม่มกีาร

ประดบัดว้ยกระจกสเีหมอืนโบสถค์รสิตท์ีอ่ืน่ เพราะไดร้ับความเสยีหายจาก

สงครามโลกครัง้ที ่2 ไดร้ับการยกย่องว่ามคีวามงดงามมากทีส่ดุแห่งหนึง่

ในเวยีดนาม โดยในแตล่ะวันมนัีกทอ่งเทีย่วมาเยอืนมากมาย ลกัษณะของ

ตวัโบสถเ์ป็นรูปแบบของสมัยอาณานคิม มหีอคอยคูส่ ีเ่หลีย่มอยู่ดา้นบนสงู 

40 เมตร เป็นเอกลกัษณ์ทีง่ดงามของโบสถแ์ห่งนี้ ดา้นหนา้โบสถม์รีูปปั้นขนาดใหญ่สขี าวเดน่เป็นสง่าของพระ

แม่มาร ี

นําทา่นชม ทีทํ่าการไปรษณียก์ลางโฮจมินิห ์ซึง่เป็นไปรษณียท์ีใ่หญ่สดุของเวยีดนาม ออกแบบและกอ่สรา้งใน

สไตลฝ์รั่งเศสเป็นศลิปะแบบโกธคิทีไ่ดร้ับการกอ่สรา้งข ึน้เมือ่ ปี พ .ศ. 2439 และสาํเร็จเสร็จส ิน้ลงในปี พ .ศ. 

2444 ผูอ้อกแบบไปรษณียแ์ห่งนี้คอื Gustave Eiffel สถาปนกิระดบัโลกไปรษณียก์ลางแห่งนี้ไดร้ับการออกแบบ

ตกแตง่อย่างงดงามดว้ยกระจกส ีมคีวามโอ่โถงและอ่อนชอ้ยทว่ามั่นคง จนทําใหนั้กออกแบบมากมายตอ้งมา

ศกึษาเรยีนรูเ้กีย่วกบัการออกแบบตกแตง่อาคารแห่งนี้ 

นําทา่นสู ่ ถนนคนเดนิ  เพือ่ชม คาเฟ่อพารท์เมนท ์ (The Café Apartment) สถานที่

ยอดนยิมสาํหรับวัยรุ่นชาวเวยีดนามและนักทอ่งเทีย่วทีน่ยิมเชค็อนิสถานทีส่ดุชคิ คาเฟ่

แห่งนี้ประกอบไปดว้ย รา้นตา่งๆมากมาย เชน่ รา้นชา,กาแฟ,ขนม,อาหาร ,เคก๊,เสือ้ผา้

และรา้นเครือ่งประดบั ทีต่กแตง่หลากหลาย เป็นสไตลข์องแตล่ะรา้นและมาผส มกนั

ทีอ่พารท์เมนทแ์ห่งนี้ไดอ้ย่างลงตวั อสิระทา่นน่ังจบิชา,กาแฟ ชมววิหรอืเลอืกซือ้ของ

ตามอัธยาศยั จนถงึเวลานัดหมาย. 

นําทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดเบนถนั หรอื ตลาดเบนแถง่ห์  เป็นตลาดทีต่ัง้อยู่ใจ

กลางนครโฮจนิมนิห ์สรา้งขึน้เมือ่ปี พศ2457 บนพืน้ทีป่ระมาณ 1ตรกม ซึง่

มหีอนาฬกิาอยู่ดา้นหนา้เป็นสญัลกัษณ์ ตลาดแห่งนี้ไดร้ับความนยิมอย่าง

มากทัง้จากนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตแิละคนทอ้งถิน่ทีม่าจับจ่ายใชส้อย เพราะ

มขีองสด อาหาร กบัขา้ว รวมถงึรา้นเฝอมากมายดว้ย ทีน่ี่ มสีนิคา้นานา

ชนดิ เชน่ กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ เครือ่งประดบั นาฬกิา ของทีร่ะล ึ ก 

อาหาร เครือ่งเทศ ไปจนถงึอาหารสด และดอกไม ้ราคาไม่แพง แมก้ระทัง้ของเลยีนแบบก็มใีหเ้ลอืกมากมาย  

(อสิระอาหารเย็นตามอัธยาศยั)  จนถงึเวลานัดหมาย  นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ทําการเชค็อนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิทีอ่าจ

เกดิขึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีค่ับคั่ง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท (มัคคเุทศก์ ,หัวหนา้ทัวร์ ,คนขับรถ )เป็นผู ้

พจิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและ

เวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

20.45 น.  เดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์ เทีย่วบนิที ่DD3219 

22.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพและความประทบัใจ........ 
 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ์  : รายการทัวรท์อ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะ สมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทน

บรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจร

,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุืน่ทีไ่มไ่ดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

สําคัญ...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นทาํการจองทวัรห์รอืชําระเงนิ จากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตาม

ขอ้กําหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบกรณีมตีั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศเนื่องจากเหตไุฟลท์

บนิตามรายการถกูยกเลกิหรอืสาเหตุอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 500,000 - 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาห นะ
ตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 

× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น (ชําระทีส่นามบนิกอ่นเดนิทาง) 
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 
 

เดนิทางขึน้ตํา่ 20 ทา่น หากตํ่ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่น
การเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เงือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ: 

ชําระเต็มจํานวน กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่าํระตามทีกํ่าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากชาํระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่สาํรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอ

สงวนสทิธ ิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่- นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใช้ ในการจองต ัว๋

เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ่า 2 หนา้ หากไม่
มั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอ

คนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการ

ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ  

ทัง้ส ิน้ 

เงือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้สําหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการ
เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่ว

หรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับ
ประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีี่จะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิท
กําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และ
อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระมัดจํา 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ

เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นสําคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดห ยดุงาน การปฏวัิต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 

ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราคา่บรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัย

สายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจ
ของบรษัิทกํากับเทา่นัน้ 
 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1.กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไมเ่กนิ 

1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์
อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2.สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้
ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

 


