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เมืองมยุเน่ | ทะเลทรายแดง | ทะเลทรายขาว | เมืองดาลดั | น า้ตกดาลนัตา 
สวนดอกไมเ้มืองหนาว | นครโฮจิมินห ์| ลอ่งเรือแมน่ า้ไซง่่อน 

 
 

 

  

 

 

 

 

ราคาเร่ิมต้นเพียง 9,999.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - โฮจิมินห ์(สนามบินเตินเซินเญิต้) - เมืองมยุเน่ - ทะเลทรายแดง - ทะเลทรายขาว -  
ล าธารนางฟ้า     (DD3210 : 07.35-09.05) 

วนัท่ี 2 : เมืองมยุเน่ - เมืองดาลดั - น  า้ตกดาตนัลา (นั่งรถราง) - พระราชวงัฤดรูอ้นของกษัตริยเ์บ๋าได ๋- นั่งกระเชา้ไฟฟ้าเตวียนลมั 
- วดัตั๊กลมั - บา้นเพีย้น - ถนนคนเดินเมืองดาลดั 

วนัท่ี 3 : เมืองดาลดั - สวนดอกไมเ้มืองหนาว - นครโฮจิมินห ์- ถนนคนเดิน - ลอ่งเรือรบัประทานอาหารค  ่า 
วนัท่ี 4 : นครโฮจิมินห์ - ท  าเนียบอิสรภาพ - โบสถ์นอรท์เธอดาม - ท่ีท  าการไปรษณียก์ลาง - วดัเทียนเฮา - ตลาดเบนถัน -  

สนามบินเตินเซินเญิต้ - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)     (DD3219 : 20.45-22.25)     

เดนิทาง มกราคม - มีนาคม 2563 

สุดเลิฟ...เวียดนามใต้ โฮจมิินห ์มุยเน่ ดาลัด  
4 วัน 3 คืน    



 
 
 
 
 
 
 

 

วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - โฮจมิินห ์(สนามบินเตนิเซินเญิต้) - เมืองมุยเน่ - 
ทะเลทรายแดง - ทะเลทรายขาว - ล าธารนางฟ้า     (DD3210 : 07.35-09.05) 

04.30 น. พรอ้มกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 (อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ) ประต ู7  เคานเ์ตอร ์6 โดยมี
เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบั 

07.35 น. ออกเดินทางสู ่นครโฮจมิินห ์โดยสายการบิน NOK AIR เท่ียวบินท่ี DD3210 
09.05 น. เดินทางถึง สนามบินเตินเซนิเญิต้ นครโฮจมิินห ์หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

 
 
 
 

ตอ่มาน าท่านเดินทางสู่ เมืองมุยเน่ (ระยะทางประมาณ 220 กิโลเมตร / ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) 
จังหวดัฟานเทียดเป็นเมืองตากอากาศและยังเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางทะเลท่ีสวยงามมีช่ือเสียงของประเทศ
เวียดนาม ทั้งชายทะเลท่ีสวยงามและท่านยังจะไดส้ัมผสัมนตเ์สน่ห์แห่งทะเลทรายตะวนัออกระหว่างการ
เดินทางท่านจะไดช่ื้นชมวิวทิวทศันแ์ละวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย 

 
 จากนัน้น  าท่านเดินทางสู ่ทะเลทรายแดง (Red Sand Dune) ท่ีเกิดจากการรวมตวักนัของทรายสีแดงจากสนิม

เหลก็จนเป็นบริเวณกวา้ง เพลิดเพลินกบัการถ่ายรูปและกิจกรรมตา่งๆ 
น าท่านเดินทางสู ่ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) สมญานามซาฮาร่าแห่งเวียดนาม เป็นทะเลทรายท่ีมี
ขนาดใหญ่ท่ีสดุของประเทศ เมด็ทรายสีขาวละเอียดคลา้ยกลบัทะเลทรายท่ีซาฮารา่ ท่านสามารถเพลิดเพลนิกบั
ทศันียภาพท่ีสวยงาม นอกจากนัน้การนั่งรถจิ๊ปชมทะเลทรายก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมท่ีน่าสนใจอีกดว้ย 
ราคานีไ้ม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆ อาทเิช่น 
- บริการสไลดเ์ดอรบ์นทะเลทราย (150 บาท) 
- ขับรถ ATV 40 นาท ี2,000 บาท/คัน น่ังได้ 1-2 คน 
- น่ังรถจิ๊บชมววิบนยอดภูเขาทะเลทรายรถ 1 คันน่ังได้ 5 ท่าน (ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,200 บาท)  
น าท่านชม ล าธารนางฟ้า (Fairly Stream) ธารน า้สีแดงทางธรรมชาติ  ชมความงดงามของชัน้ดิน ท่ีสงูลดลั่น
กนั สลบักบัสีสนัของดินทรายท่ีสวยงาม และทะเลท่ีแสนสงบ 
(เน่ืองจากต้องเดินเท้าเปล่าผ่านล าธารน ้าเพื่อชมบรรยากาศ ดังน้ันท่านควรเลือกสวมใส่รองเท้าที่
สะดวกแก่การเดิน) 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
ทีพ่ัก น าคณะเข้าสู่ทีพ่ักโรงแรม Peace Resort (ระดับ 3 ดาว) หรือเทยีบเท่า  พกัทีมุ่ยเน่ 1 คนื 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

วันที ่2 
เมืองมุยเน่ - เมืองดาลัด - น ้าตกดาตนัลา (น่ังรถราง) - พระราชวังฤดรู้อนของกษัตริยเ์บ๋า
ได ๋- น่ังกระเช้าไฟฟ้าเตวียนลัม - วัดตั๊กลัม - บ้านเพีย้น - ถนนคนเดนิเมืองดาลัด 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ออกเดินทางสู่ เมืองดาลัด  (ระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตร / ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ตัง้อยู่ทาง

เหนือจากนครโฮจิมินห์ เป็นเมืองท่ีมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี เพราะเป็นท่ีราบสูงขนาดใหญ่ อยู่เหนือกว่า
ระดบัน า้ทะเลกว่า 1,500 เมตร ท าใหอ้ากาศโดยเฉลี่ยทั้งปีอยู่ท่ีเพียง 18-20 องศาเซลเซียส ในสมยัก่อนชาว
ฝรั่งเศสนิยมมาสรา้งบา้นพกัตากอากาศท่ีเมืองนีเ้ป็นจ านวนมากท าใหท้ั่วเมืองมีบา้นพกัของราชการชาวฝรั่งเศส
หลงเหลืออยู่จ  านวนมาก นบัเป็นเมืองท่ีมีเสน่หอ์ย่างย่ิงส  าหรบันกัท่องเท่ียว 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย 

 
 น าท่านเดินทางไปชม น ้าตกดาตันลา (Datanla Waterfall) น า้ตกท่ีสวยท่ีสดุในดาลดั ซึ่งอยู่นอกเมืองไปทาง

ทิศใตป้ระมาณ 5 กิโลเมตรน า้ตกดาตนัลาเป็นน า้ตกท่ีไมใ่หญ่มากแตม่ีความสวยงาม เน่ืองจากสภาพแวดลอ้ม
ตา่งๆท่ีเกือ้หนุนท าใหม้ีนกัท่องเท่ียวแวะมาเท่ียวชมกนัเป็นจ านวนมาก โดยท่านจะไดส้นุกกับการ น่ังรถราง 
(Roller Coaster) ลงไปดนู  า้ตกท่านจะรูส้กึตื่นเตน้ประทบัใจ   
ชม พระราชวังฤดูร้อนของกษัตริยเ์บ๋าได๋ ตัง้อยู่นอกเมืองไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใตป้ระมาณ 5 กิโลเมตร
พระราชวงัฤดรูอ้นของจกัรพรรดิเบ๋าได่ จกัรพรรดิองคส์ดุทา้ยของเวียดนามไดร้บัการออกแบบและปลกุสรา้งอยู่
ใตร้่มเงาของทิวสนใหญ่ซึ่งพระราชวงัแห่งนี้ใชเ้วลาการก่อสรา้งถึง 5 ปีโดยเริ่มก่อสรา้งเมื่อปี พ.ศ.2476 ซึ่ง
ภายในตวัตกึมีหอ้งภาพของพระเจา้เบ๋าได่ พระมเหสี พระโอรส ธิดาและมีหอ้งส  าหรบัทรงงาน ในปี พ.ศ. 1975 
พระเจา้เบ๋าได่ เสด็จออกจากประเทศเวียดนามไปพ านักยังประเทศฝรั่งเศสพระราชวงัแห่งนีจ้ึงกลายเป็นท่ีพัก
ของเจา้หนา้ท่ีพรรคคอมมิวนิสต ์
น าท่าน น่ังกระเช้า เพ่ือขึน้ชมทิวทัศน์ท่ีสวยงามของดาลดัจากมมุสูงส  าหรบักระเชา้ไฟฟ้าแห่งนี ้เป็นระบบ
กระเชา้ท่ีทนัสมยัท่ีสดุของประเทศเวียดนามและมีความปลอดภยัสงูเพ่ือชมความงดงามของทะเลสาบพาราไดซ์
หรือ เตวียนลมั (Tuyen Lam Lake) ตัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องเมืองดาลดัประมาณ 5 กิโลเมตร ทะเลสาบ
พาราไดซ ์หรือ ตูเ้หยีนลมั เป็นสถานท่ีท่ีเหมาะในการมาพักผ่อนสามารถมองเห็นทะเลสาบสีเขียวมรกตกับทิว
สนท่ียืนตน้ตระหง่านปกคลมุทกุขนุเขาการนั่งเคเบิล้คาร ์สามารถมองเห็นเมืองดาลดัไดท้ัง้เมือง 



 
 
 
 
 
 
 

 

เพ่ือเขา้ไปเท่ียวชม วัดต๊ักลัม เป็นวดัพทุธในนิกายเซนแบบญ่ีปุ่ น ตัง้อยู่บนเทือกเขาเฟืองฮวา่ง ภายในบริเวณ
วดันอกจากจะมีส่ิงก่อสรา้งท่ีสวยงาม สะอาดเป็นระเบียบเรียบรอ้ยแลว้ ยงัมีการจดัทศันียภาพโดยรอบดว้ยสวน
ดอกไมท่ี้ผลิดอกบานสะพรั่ง นบัไดเ้ป็นวิหารซึ่งเป็นท่ีนิยมและงดงามท่ีสดุในดาลดั 

น าท่านเขา้ชม บ้านเพีย้น (Crazy House) บา้นสไตลแ์ปลกๆ ท่ีออกแบบโดยฝีมือลกูสาวประธานาธิบดีคนท่ี 2 
ของเวียดนาม ซึ่งเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรั่ งเศสได้แรงบันดาลใจจากนิยายเรื่องดัง “Alice in 
Wonderland” 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
 ท่านสามารถชอ้ปป้ิงท่ี ถนนคนเดินเมืองดาลัด เพ่ือเลือกซือ้เลือกหาของฝาก 

ทีพ่ัก น าคณะเข้าสู่ทีพ่ักโรงแรม Dragon King Hotel (ระดับ 4 ดาว) หรือเทยีบเท่า  พักทีด่าลัด 1 คนื 

วันที ่3 
เมืองดาลัด - สวนดอกไม้เมืองหนาว - นครโฮจิมินห ์- ถนนคนเดนิ - 
ล่องเรือรับประทานอาหารค ่า 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 
 

ตอ่จากนัน้น  าท่านชม สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด สรา้งขึน้โดยจกัรพรรดิเบ๋าได ๋บนเนือ้ท่ีกวา้งใหญ่ สืบเน่ือง
จากเมืองดาลดั ไดร้บั สมญานามว่า เป็นเมืองแห่งดอกไม ้สวนแห่งนีจ้ึงเป็นสถานท่ี ท่ีรวบรวมพรรณไมต้่างๆ
ของเมืองดาลดัไวอ้ย่างมากมาย ทั้งไมด้อก ไมป้ระดบั ไมยื้นตน้ เป็นตน้ ซึ่งดอกไมส้่วนใหญ่ในเวียดนาม จะ
สง่ออกจากเมืองดาลดัทัง้สิน้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางกลบัสู ่เมืองโฮจิมินท ์(ระยะทางประมาณ 310 กิโลเมตร / ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง)  

หรือช่ือเดิม ไซ่ง่อน เป็นเมืองใหญ่ท่ีสดุของประเทศเวียดนาม ตัง้อยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแมน่  า้โขง นครโฮจิ
มินหเ์ป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจของเวียดนาม 
จากนัน้น  าท่านสู ่ถนนคนเดิน ใหท้่านอิสระเดินเลน่และชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

     ค า่ รับประทานอาหารค า่บนเรือ ล่องเรือชมบรรกาศพร้อมชมโชวก์ารแสดง 
ทีพ่ัก น าคณะเข้าสู่ทีพ่ักโรงแรม Happy Life Hotel (ระดับ 3 ดาว) หรือเทยีบเท่า  พักทีโ่ฮจมิินห ์1 คนื 

วันที ่4 
นครโฮจิมินห์ - ท าเนียบอิสรภาพ - โบสถ์นอร์ทเธอดาม - ที่ท าการไปรษณีย์กลาง -  
วัดเทียนเฮา - ตลาดเบนถัน - สนามบินเตินเซินเญิ้ต - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)     
(DD3219 : 20.45-22.25)     

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 
 

น าท่านชม ท าเนียบอสิรภาพ ตัง้อยูใ่นบริเวณท่ีเคยเป็นท าเนียบของผูว้า่การชาวฝรั่งเศสท่ีเรียกวา่ ท าเนียบ
นโรดม (Norodom Palace) ซึ่งมีอายยุอ้นหลงัไปถึงปี พ.ศ. 2411 หลงัจากท่ีขอ้ตกลงเจนีวาน าจดุจบมาสูก่าร
ยึดครองของฝรั่งเศส โงดนิหเ์ดียม ประธานาธิบดีของเวียดนามใตไ้ดพ้  านกัอยู่ในท าเนียบแห่งนี ้เป็นอาคาร



 
 
 
 
 
 
 

 

ทนัสมยัขนาดใหญ่ท่ีมีสวนใหญ่ลอ้มรอบท่ีน่ีเคยเป็นกองบญัชาการทางทหารสมยัสงครามเวียดนาม และเคย
เป็นท าเนียบของอดีตประธานาธิบดเีวียดนามใต ้ ชมหอ้งตา่งๆท่ีไดร้บัการตกแตง่ไวอ้ย่างหรูหรา เช่นหอ้งประชมุ  
เป็นตน้ ท าเนียบของอดีตประธานาธิบดี ปัจจบุนัเรียกกนัวา่ ทองยดั และเปิดเป็นพิพิธภณัฑใ์หเ้ขา้ชมได ้โดยทกุ
สิ่งทกุอย่างถกูทิง้ไวใ้หเ้สมือนสภาพเดิม

 
ชม โบสถน์อร์ทเธอดาม ไดจ้  าลองมาจากโบสถน์อเธอรด์ามในฝรั่งเศสมาสรา้งไวท่ี้น่ี หรือเรียกอีกอย่างว่า 
“โบสถพ์ระแมม่ารี”บริเวณกลางเมือง บนถนน Han Thuyen ไดร้บัการก่อสรา้งตัง้แตปี่พ.ศ. 2420 ใชร้ะยะเวลา
การสรา้ง 6 ปีโบสถ์นี ้ไม่มีการประดับดว้ยกระจกสีเหมือนโบสถ์คริสตท่ี์อ่ืนเพราะไดร้ับความเสียหายจาก
สงครามโลกครัง้ท่ี 2 ส  าหรบัโบสถแ์ห่งนีไ้ดร้บัการยกย่องวา่มีความงดงามมากท่ีสดุแห่งหนึ่งใน เวียดนามโดยใน
แต่ละวันมีนักท่องเท่ียวมาเยือนมากมายลักษณะของตัวโบสถเ์ป็นรูปแบบของสมัยอาณานิคม มีหอคอยคู่ 
สี่เหลี่ยมอยู่ดา้นบนสงู 40 เมตร เป็นเอกลกัษณท่ี์งดงามของโบสถแ์ห่งนีด้า้นหนา้โบสถม์ีรูปป้ันขนาดใหญ่สีขาว
เด่นเป็นสง่า ของพระแมม่ารีนักท่องเท่ียวนิยมเขา้มาชมกนัมาก เพราะเป็นเสมือนสญัลกัษณร์่วมอนัหมายถึง
การเขา้มาของตะวนัตก และเป็นสญัลกัษณท่ี์ส  าคญัอย่างหนึ่งของโฮจิมินห  ์
ตอ่มาชม ที่ท าการไปรษณียก์ลาง ท่ีใหญ่ท่ีสดุและสวยท่ีสดุของเวียดนาม เป็นสถาปัตยกรรมท่ีผสมผสาน
ระหวา่งตะวนัออกกบัตะวนัตกไดอ้ย่างลงตวั น าท่านผา่นชมย่านไชน่าทาวน ์ใหท้่านไดส้มัผสั และชมชีวิตความ
เป็นอยู่ของชาวจีนในเวียดนาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( Ganh Bong Sen Buffet ) 



 
 
 
 
 
 
 

 

อัตราค่าบริการ : สุดเลิฟ...เวียดนามใต้ โฮจิมินห ์มุยเน่ ดาลัด 
4 วัน 3 คืน โดย DD 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 
(เสริมเตยีง) 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

พักเดีย่ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 26 - 29 ม.ค. 63 10,999 10,999 10,999 10,999 4,500 

วนัท่ี 31 ม.ค. - 03 ก.พ. 63 10,999 10,999 10,999 10,999 3,500 

วนัท่ี 06 - 09 ก.พ. 63 9,999 9,999 9,999 9,999 3,500 
วนัท่ี 07 - 10 ก.พ. 63 10,999 10,999 10,999 10,999 3,500 

วนัท่ี 09 - 12 ก.พ. 63 9,999 9,999 9,999 9,999 3,500 

วนัท่ี 13 - 16 ก.พ. 63 9,999 9,999 9,999 9,999 3,500 
วนัท่ี 14 - 17 ก.พ. 63 9,999 9,999 9,999 9,999 3,500 

วนัท่ี 16 - 19 ก.พ. 63 9,999 9,999 9,999 9,999 3,500 

วนัท่ี 20 - 23 ก.พ. 63 9,999 9,999 9,999 9,999 3,500 
วนัท่ี 21 - 24 ก.พ. 63 9,999 9,999 9,999 9,999 3,500 

วนัท่ี 23 - 26 ก.พ. 63 9,999 9,999 9,999 9,999 3,500 

วนัท่ี 27 ก.พ. - 01 มี.ค. 63 9,999 9,999 9,999 9,999 3,500 

วนัท่ี 05 - 08 มี.ค. 63 9,999 9,999 9,999 9,999 3,500 

วนัท่ี 06 - 09 มี.ค. 63 9,999 9,999 9,999 9,999 3,500 

บ่าย 
 
 
 
 
 
 
 

 

จากนัน้ชม วัดเทยีนเฮา วดัจีนในเขตไชน่าทาวน ์ท่ีสรา้งอทิุศใหก้บัแมพ่ระผูค้ ุม้ครองชาวเรือหรือเทพีเทียนหาว
โดยชาวพทุธกวางตุง้ในช่วงปลายศตวรรษท่ี 18 ชาวเวียดนามเช่ือวา่เทพีองคนี์ม้ีกอ้นเมฆเป็นพาหนะ เพ่ือช่วย
คุม้ครองผูค้นใหร้อดพน้จากอนัตรายจากมหาสมทุรทัง้ปวงใหท้่านนมสัการเจา้แมเ่ทียนเฮาดว้ยธปูวง ซึ่งเมื่อจุด
แลว้สามารถอยู่ไดน้านถึง 7 วนั 
ตอ่มาน าท่านผอ่นคลายกับการช็อปป้ิง ณ ตลาดเบนถัน ตลาดพืน้เมืองอนัพลกุพลา่นของนครโฮจิมินห ์อิสระ
ใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้ของฝากของท่ีระลกึและสินคา้พืน้เมือง อาทิเครื่องเทศและอาหารแหง้หมยูอ ผกัผลไมส้ดไม้
แกะสลกัเรือส  าเภาไมแ้ละผา้ปักนานาชนิด 

สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดินทางสู ่สนามบินเตินเซนิเญิต้ เพ่ือเดินทางสู ่สนามบินดอนเมือง 

20.45 น. ออกเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK AIR เท่ียวบินท่ี DD3219  
22.25 น. คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 



 
 
 
 
 
 
 

 

วนัท่ี 08 - 11 มี.ค. 63 9,999 9,999 9,999 9,999 3,500 

วนัท่ี 12 - 15 มี.ค. 63 9,999 9,999 9,999 9,999 3,500 

วนัท่ี 13 - 16 มี.ค. 63 9,999 9,999 9,999 9,999 3,500 

วนัท่ี 15 - 18 มี.ค. 63 9,999 9,999 9,999 9,999 3,500 
วนัท่ี 19 - 22 มี.ค. 63 9,999 9,999 9,999 9,999 3,500 

วนัท่ี 20 - 23 มี.ค. 63 9,999 9,999 9,999 9,999 3,500 

วนัท่ี 22 - 25 มี.ค. 63 9,999 9,999 9,999 9,999 3,500 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 3,000 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน 

 
 

ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศนท้์องถิน่และคนขับรถ รวม 1,500บาท / ท่าน / ทริป 

หัวหน้าทัวรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดท้ั้งนีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศและเหตสดุวิสยัต่างๆที่
ไม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้ โดยทางบรษัิทฯจะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้ว่มเดินทางเป็นส  าคัญ*** 
 
***หากท่านที่ตอ้งออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุกครัง้ก่อนท าการออกตั๋วเนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรอื เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
 

หมายเหตุ 
ส าหรบัผูเ้ดินทางที่อายไุม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกับบิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบ้ตุรเดินทางไปต่างประเทศ
จากบิดาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอรต์ติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรต์ตอ้งมีอายุไม่ต  ่ากว่า 6 เดือน หรือ 
180 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง และตอ้งมีหนา้กระดาษอย่างต ่า 6 หนา้ 
 

เงือ่นไขการจอง 
1. กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมดัจ า 10,000 บาทพรอ้มกบัเตรยีมเอกสาร

สง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้ 
2. การช าระค่าทัวรส์่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวรใ์ห้

เรียบรอ้ยก่อนก าหนดเนื่องจากทางบริษัทตอ้งส  ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือว่า
ท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมติั 



 
 
 
 
 
 
 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 15-29 วนั เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 
3. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 
4. ส าหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถื้อหนังสือเดินทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย่ื้นวีซ่าให ้เมื่อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลกิการ

เดินทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว ้(15ท่านขึน้ไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ้ึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบริษัทฯจะท าการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรยีกคืนไดคื้อค่าธรรมเนียมในการมัด
จ าตั๋วในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได ้

7. กรณีท่านไดช้  าระค่าทวัรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวรห์รอืมดัจ  าให ้แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหัก
ค่าใชจ้่ายบางสว่นที่เกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ หรอืไดช้  าระค่าบริการในสว่นของทาง
เมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ่้ายจรงิที่เกิดขึน้แลว้กับท่านเป็นกรณี
ไป 

8. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ ก็ตาม
ทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจากบัตร
สะสมไมล ์จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพื่ออัพเกรดตอ้งกระท าที่เคานเ์ตอร์
สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านัน้  

2.  ค่าที่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทียบเท่า 
3.  ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ที่บรษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าน า้หนักสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรมั / แอรเ์อเซียเอกซ ์20 กิโลกรมั / การบินไทย 30 กิโลกรมั 

/ เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโลกรมั] ค่าประกนัวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละ
สายการบินที่มีการเรยีกเก็บ 

6.  ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์
** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส  าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  
เพิ่มเติมกบัทางบรษัิทได ้** 



 
 
 
 
 
 
 

 

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี ** 
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายนุอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี ** 
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่าท าหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
2. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบ ุอาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์ 
3.  ค่าภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรยีกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน 
4.  ค่าทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท / ทรปิ / ต่อท่าน 
5.  ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 
 


