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เดนิทาง มกราคม - มนีาคม 2563 

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 9,999.- 
เสน้ทางการเดนิทาง 

วันที ่1 : กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) - โฮจมินิห ์(สนามบนิเตนิเซนิเญิต้) - เมอืงมุยเน่ - ทะเลทรายแดง - ทะเลทรายขาว 

-  
ล าธารนางฟ้า     (DD3210 : 07.35-09.05) 

วันที ่2 : เมอืงมุยเน่ - เมอืงดาลัด - น ้าตกดาตันลา (น่ังรถราง) - พระราชวังฤดูรอ้นของกษัตรยิเ์บ๋าได๋ - น่ังกระเชา้ไฟฟ้าเต
วยีนลมั - วัดตั๊กลมั - บา้นเพีย้น - ถนนคนเดนิเมอืงดาลดั 

วันที ่3 : เมอืงดาลดั - สวนดอกไมเ้มอืงหนาว - นครโฮจมินิห ์- ถนนคนเดนิ - ลอ่งเรอืรับประทานอาหารค า่ 

วันที ่4 : นครโฮจมินิห ์- ท าเนียบอสิรภาพ - โบสถน์อรท์เธอดาม - ทีท่ าการไปรษณียก์ลาง - วัดเทยีนเฮา - ตลาดเบนถัน -  
สนามบนิเตนิเซนิเญิต้ - กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง)     (DD3219 : 20.45-22.25)     

สดุเลฟิ...เวยีดนามใต ้โฮจมินิห ์มยุเน ่ดาลดั  

4 วนั 3 คนื    
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วนัที ่1 
กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) - โฮจมินิห ์(สนามบนิเตนิเซนิเญิต้) - เมอืงมยุเน ่- ทะเลทรายแดง - 
ทะเลทรายขาว - ล าธารนางฟ้า     (DD3210 : 07.35-09.05) 

04.30 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 (อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ) ประตู 7  เคาน์เตอร ์6 โดยมี
เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ 

07.35 น. ออกเดนิทางสู ่นครโฮจมินิห ์โดยสายการบนิ NOK AIR เทีย่วบนิที ่DD3210 

09.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเตนิเซนิเญิต้ นครโฮจมินิห ์หลงัจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 
 
 

 
 

ตอ่มานําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมยุเน ่(ระยะทางประมาณ 220 กโิลเมตร / ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง) 
จังหวัดฟานเทยีดเป็นเมอืงตากอากาศและยังเป็นแหล่งท่องเทีย่วทางทะเลทีส่วยงามมีชือ่เสยีงของประเทศ

เวียดนาม ทัง้ชายทะเลที่สวยงามและท่านยังจะไดส้มัผัสมนตเ์สน่หแ์ห่งทะเลทรายตะวันออกระหว่างการ
เดนิทางทา่นจะไดช้ืน่ชมววิทวิทศันแ์ละวถิชีวีติของชาวเวยีดนาม 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย 

 
 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ทะเลทรายแดง (Red Sand Dune) ทีเ่กดิจากการรวมตวักนัของทรายสแีดงจาก

สนมิเหล็กจนเป็นบรเิวณกวา้ง เพลดิเพลนิกบัการถา่ยรูปและกจิกรรมตา่งๆ 

นําทา่นเดนิทางสู ่ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) สมญานามซาฮาร่าแห่งเวยีดนาม เป็นทะเลทราย
ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ เม็ดทรายสขีาวละเอียดคลา้ยกลับทะเลทรายที่ซาฮาร่า ท่านสามารถ

เพลดิเพลนิกบัทศันียภาพทีส่วยงาม นอกจากนัน้การน่ังรถจิ๊ปชมทะเลทรายก็เป็นอีกหนึง่กจิกรรมทีน่่าสนใจ
อกีดว้ย 
ราคานีไ้มร่วมคา่กจิกรรมตา่งๆ อาทเิชน่ 

- บรกิารสไลดเ์ดอรบ์นทะเลทราย (150 บาท) 
- ขบัรถ ATV 40 นาท ี2,000 บาท/คนั น ัง่ได ้1-2 คน 
- น ัง่รถจ ิบ๊ชมววิบนยอดภเูขาทะเลทรายรถ 1 คนัน ัง่ได ้5 ทา่น (คา่ใชจ้า่ยประมาณ 1,200 บาท)  

นําทา่นชม ล าธารนางฟ้า (Fairly Stream) ธารน้ําสแีดงทางธรรมชาต ิ ชมความงดงามของชัน้ดนิ ทีส่งู
ลดลัน่กนั สลบักบัสสีนัของดนิทรายทีส่วยงาม และทะเลทีแ่สนสงบ 

(เนือ่งจากตอ้งเดนิเทา้เปล่าผา่นล าธารน า้เพือ่ชมบรรยากาศ ดงัน ัน้ทา่นควรเลอืกสวมใสร่องเทา้ที่
สะดวกแกก่ารเดนิ) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม Peace Resort (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่  พกัทีม่ยุเน ่1 คนื 

วนัที ่2 
เมอืงมยุเน ่- เมอืงดาลดั - น า้ตกดาตนัลา (น ัง่รถราง) - พระราชวงัฤดรูอ้นของกษตัรยิเ์บา๋ได ๋- น ัง่

กระเชา้ไฟฟ้าเตวยีนลมั - วดัต ัก๊ลมั - บา้นเพีย้น - ถนนคนเดนิเมอืงดาลดั 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ออกเดนิทางสู ่เมอืงดาลดั  (ระยะทางประมาณ 160 กโิลเมตร / ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) ตัง้อยู่
ทางเหนือจากนครโฮจมินิห ์เป็นเมืองทีม่ีอากาศเย็นตลอดทัง้ปี เพราะเป็นทีร่าบสงูขนาดใหญ่ อยู่เหนือกว่า
ระดบัน้ําทะเลกว่า 1,500 เมตร ทําใหอ้ากาศโดยเฉลีย่ทัง้ปีอยู่ทีเ่พยีง 18-20 องศาเซลเซยีส ในสมัยกอ่นชาว

ฝรั่งเศสนิยมมาสรา้งบา้นพักตากอากาศทีเ่มืองนี้เป็นจํานวนมากทําใหท้ั่วเมืองมีบา้นพักของราชการชาว
ฝรั่งเศสหลงเหลอือยู่จํานวนมาก นับเป็นเมอืงทีม่เีสน่หอ์ย่างยิง่สาํหรับนักทอ่งเทีย่ว 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บา่ย 

 
 นําทา่นเดนิทางไปชม น า้ตกดาตนัลา (Datanla Waterfall) น้ําตกทีส่วยทีส่ดุในดาลัด ซึง่อยู่นอกเมือง

ไปทางทศิใตป้ระมาณ 5 กโิลเมตรน้ําตกดาตันลาเป็นน้ําตกที่ไม่ใหญ่มากแต่มีความสวยงาม เนื่องจาก
สภาพแวดลอ้มตา่งๆทีเ่กือ้หนุนทําใหม้นัีกทอ่งเทีย่วแวะมาเทีย่วชมกนัเป็นจํานวนมาก โดยท่านจะไดส้นุกกับ

การ น ัง่รถราง (Roller Coaster) ลงไปดน้ํูาตกทา่นจะรูส้กึตืน่เตน้ประทบัใจ   
ชม พระราชวงัฤดรูอ้นของกษตัรยิเ์บา๋ได๋ ตัง้อยู่นอกเมอืงไปทางทศิตะวันตกเฉียงใตป้ระมาณ 5 กโิลเมตร
พระราชวังฤดรูอ้นของจักรพรรดเิบ๋าได่ จักรพรรดอิงคส์ดุทา้ยของเวียดนามไดร้ับการออกแบบและปลุกสรา้ง

อยู่ใตร้่มเงาของทวิสนใหญ่ซึง่พระราชวังแห่งนี้ใชเ้วลาการก่อสรา้งถงึ 5 ปีโดยเริม่ก่อสรา้งเมื่อปี พ.ศ.2476 
ซึง่ภายในตวัตกึมหีอ้งภาพของพระเจา้เบ๋าได ่พระมเหส ีพระโอรส ธดิาและมีหอ้งสําหรับทรงงาน ในปี พ.ศ. 

1975 พระเจา้เบ๋าได่ เสด็จออกจากประเทศเวียดนามไปพํานักยังประเทศฝรั่งเศสพระราชวังแห่งนี้จ ึง
กลายเป็นทีพ่ักของเจา้หนา้ทีพ่รรคคอมมวินสิต ์
นําทา่น น ัง่กระเชา้ เพือ่ข ึน้ชมทวิทัศน์ทีส่วยงามของดาลัดจากมุมสงูสําหรับกระเชา้ไฟฟ้าแห่งนี้ เป็นระบบ

กระเชา้ทีท่นัสมัยทีส่ดุของประเทศเวยีดนามและมีความปลอดภัยสงูเพื่อชมความงดงามของทะเลสาบพารา
ไดซห์รือ เตวียนลัม (Tuyen Lam Lake) ตัง้อยู่ทางตะวันออกเฉียงใตข้องเมืองดาลัดประมาณ 5 กโิลเมตร 

ทะเลสาบพาราไดซ ์หรอื ตูเ้หยนีลมั เป็นสถานทีท่ีเ่หมาะในการมาพักผ่อนสามารถมองเห็นทะเลสาบสเีขยีว
มรกตกบัทวิสนทีย่นืตน้ตระหง่านปกคลมุทกุขนุเขาการน่ังเคเบิล้คาร ์สามารถมองเห็นเมอืงดาลดัไดท้ัง้เมอืง 
เพื่อเขา้ไปเที่ยวชม วดัต ัก๊ลมั เป็นวัดพุทธในนกิายเซนแบบญี่ปุ่ น ตัง้อยู่บนเทือกเขาเฟืองฮว่าง ภายใน

บรเิวณวัดนอกจากจะมสี ิง่กอ่สรา้งทีส่วยงาม สะอาดเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยแลว้ ยังมกีารจัดทศันียภาพโดยรอบ
ดว้ยสวนดอกไมท้ีผ่ลดิอกบานสะพรั่ง นับไดเ้ป็นวหิารซึง่เป็นทีน่ยิมและงดงามทีส่ดุในดาลดั 
นําทา่นเขา้ชม บา้นเพีย้น (Crazy House) บา้นสไตลแ์ปลกๆ ทีอ่อกแบบโดยฝีมอืลกูสาวประธานาธบิดคีน

ที ่2 ของเวียดนาม ซึง่เรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรั่งเศสไดแ้รงบันดาลใจจากนิยายเรื่องดัง “Alice in 
Wonderland” 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงที ่ถนนคนเดนิเมอืงดาลดั เพือ่เลอืกซือ้เลอืกหาของฝาก 

ทีพ่กั น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม Dragon King Hotel (ระดบั 4 ดาว) หรอืเทยีบเทา่  พกัทีด่าลดั 1 คนื 

วนัที ่3 
เมอืงดาลดั - สวนดอกไมเ้มอืงหนาว - นครโฮจมินิห ์- ถนนคนเดนิ - 
ลอ่งเรอืรบัประทานอาหารค า่ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
 

ต่อจากนั้นนําท่านชม สวนดอกไมเ้มอืงหนาวดาลดั สรา้งขึน้โดยจักรพรรดเิบ๋าได๋ บนเนื้อที่กวา้งใหญ่ 
สบืเนื่องจากเมอืงดาลดั ไดร้ับ สมญานามว่า เป็นเมอืงแห่งดอกไม ้สวนแห่งนี้จงึเป็นสถานที ่ทีร่วบรวมพรรณ

ไมต้่างๆของเมืองดาลัดไวอ้ย่างมากมาย ทัง้ไมด้อก ไมป้ระดับ ไมย้ืนตน้ เป็นตน้ ซึง่ดอกไมส้่วนใหญ่ใน
เวยีดนาม จะสง่ออกจากเมอืงดาลดัทัง้ส ิน้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นําท่านเดนิทางกลับสู่ เมอืงโฮจมินิท  ์(ระยะทางประมาณ 310 กโิลเมตร / ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7 
ชัว่โมง)  หรอืชือ่เดมิ ไซ่ง่อน เป็นเมืองใหญ่ทีส่ดุของประเทศเวียดนาม ตัง้อยู่บรเิวณสามเหลีย่มปากแม่น้ํา
โขง นครโฮจมินิหเ์ป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิของเวยีดนาม 

จากนัน้นําทา่นสู ่ถนนคนเดนิ ใหท้า่นอสิระเดนิเลน่และชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั 
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     ค า่ รบัประทานอาหารค า่บนเรอื ลอ่งเรอืชมบรรกาศพรอ้มชมโชวก์ารแสดง 
ทีพ่กั น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม Happy Life Hotel (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่  พกัทีโ่ฮจมินิห ์1 คนื 

วนัที ่4 
นครโฮจ ิม ินห ์ - ท าเนียบอ ิสรภาพ - โบสถ์นอร ์ทเธอดาม - ที่ท าการไปรษณีย์กลาง  -  
วดัเทยีนเฮา - ตลาดเบนถนั - สนามบนิเตนิเซนิเญิต้ - กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง)     (DD3219 

: 20.45-22.25)     

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
 

นําทา่นชม ท าเนยีบอสิรภาพ ตัง้อยู่ในบรเิวณทีเ่คยเป็นทําเนียบของผูว้่าการชาวฝรั่งเศสทีเ่รยีกว่า ทําเนียบ
นโรดม (Norodom Palace) ซึง่มอีายุยอ้นหลงัไปถงึปี พ.ศ. 2411 หลงัจากทีข่อ้ตกลงเจนีวานําจุดจบมาสู่

การยดึครองของฝรั่งเศส โงดนิหเ์ดยีม ประธานาธบิดขีองเวยีดนามใตไ้ดพํ้านักอยู่ในทําเนียบแห่งนี้ เป็น
อาคารทนัสมัยขนาดใหญ่ทีม่สีวนใหญล่อ้มรอบทีน่ี่เคยเป็นกองบญัชาการทางทหารสมัยสงครามเวยีดนาม 

และเคยเป็นทําเนยีบของอดตีประธานาธบิดเีวยีดนามใต ้ ชมหอ้งตา่งๆทีไ่ดร้ับการตกแตง่ไวอ้ยา่งหรูหรา เชน่
หอ้งประชมุ  เป็นตน้ ทําเนียบของอดตีประธานาธบิด ีปัจจุบนัเรยีกกนัวา่ ทองยัด และเปิดเป็นพพิธิภณัฑใ์ห ้
เขา้ชมได ้โดยทกุส ิง่ทกุอย่างถกูทิง้ไวใ้หเ้สมอืนสภาพเดมิ

 
ชม โบสถน์อรท์เธอดาม ไดจํ้าลองมาจากโบสถน์อเธอร์ดามในฝรั่งเศสมาสรา้งไวท้ีน่ี่ หรือเรียกอีกอย่างว่า 

“โบสถพ์ระแม่มารี”บรเิวณกลางเมือง บนถนน Han Thuyen ไดร้ับการก่อสรา้งตัง้แต่ปีพ.ศ. 2420 ใช ้

ระยะเวลาการสรา้ง 6 ปีโบสถน์ี้ไม่มกีารประดบัดว้ยกระจกสเีหมอืนโบสถค์รสิตท์ีอ่ืน่เพราะไดร้ับความเสยีหาย
จากสงครามโลกครัง้ที ่2 สาํหรับโบสถแ์ห่งนี้ไดร้ับการยกย่องว่ามคีวามงดงามมากทีส่ดุแห่งหนึง่ใน เวยีดนาม

โดยในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากมายลักษณะของตัวโบสถเ์ป็นรูปแบบของสมัยอาณานิคม มี
หอคอยคู่ สีเ่หลีย่มอยู่ดา้นบนสงู 40 เมตร เป็นเอกลักษณ์ทีง่ดงามของโบสถแ์ห่งนี้ดา้นหนา้โบสถม์ีรูปปั้น

ขนาดใหญ่สขีาวเดน่เป็นสง่า ของพระแม่มารนัีกทอ่งเทีย่วนยิมเขา้มาชมกนัมาก เพราะเป็นเสมือนสญัลักษณ์
ร่วมอันหมายถงึการเขา้มาของตะวันตก และเป็นสญัลกัษณ์ทีส่าํคญัอย่างหนึง่ของโฮจมินิห ์
ตอ่มาชม ทีท่ าการไปรษณียก์ลาง ทีใ่หญ่ทีส่ดุและสวยทีส่ดุของเวียดนาม เป็นสถาปัตยกรรมทีผ่สมผสาน

ระหว่างตะวันออกกับตะวันตกไดอ้ย่างลงตัว นําท่านผ่านชมย่านไชน่าทาวน์ ใหท้่านไดส้มัผัส และชมชวีติ
ความเป็นอยู่ของชาวจนีในเวยีดนาม 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( Ganh Bong Sen Buffet ) 
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อตัราคา่บรกิาร : สดุเลฟิ...เวยีดนามใต ้โฮจมินิห ์มยุเน ่ดาลดั 

4 วนั 3 คนื โดย DD 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กั 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอายุไมเ่กนิ 

12 ปี 
พกักบัผูใ่หญ ่1 

ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอายุไมเ่กนิ 

12 ปี 
(เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

เด็กอายุไมเ่กนิ 

12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พกัเดีย่ว 
ทา่นละ 

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

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

วันที ่06 - 09 ก.พ. 63 9,999 9,999 9,999 9,999 3,500 

บา่ย 
 

 
 
 

 
 
 

 

จากนัน้ชม วดัเทยีนเฮา วัดจนีในเขตไชน่าทาวน์ ทีส่รา้งอุทศิใหก้ับแม่พระผูคุ้ม้ครองชาวเรือหรือเทพีเทยีน
หาวโดยชาวพุทธกวางตุง้ในชว่งปลายศตวรรษที ่18 ชาวเวียดนามเชือ่ว่าเทพีองคน์ี้มีกอ้นเมฆเป็นพาหนะ 

เพือ่ชว่ยคุม้ครองผูค้นใหร้อดพน้จากอันตรายจากมหาสมุทรทัง้ปวงใหท้า่นนมัสการเจา้แม่เทยีนเฮาดว้ยธูปวง 
ซึง่เมือ่จุดแลว้สามารถอยู่ไดน้านถงึ 7 วัน 
ต่อมานําท่านผ่อนคลายกับการช็อปป้ิง ณ ตลาดเบนถนั ตลาดพื้นเมืองอันพลุกพล่านของนครโฮจมินิห ์

อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ของฝากของทีร่ะลกึและสนิคา้พื้นเมือง อาทเิครื่องเทศและอาหารแหง้หมูยอ ผัก
ผลไมส้ดไมแ้กะสลกัเรอืสาํเภาไมแ้ละผา้ปักนานาชนดิ 
สมควรแกเ่วลานําทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิเตนิเซนิเญิต้ เพือ่เดนิทางสู ่สนามบนิดอนเมอืง 

20.45 น. ออกเดนิทางกลบั กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ NOK AIR เทีย่วบนิที ่DD3219  

22.25 น. คณะเดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
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วันที ่07 - 10 ก.พ. 63 10,999 10,999 10,999 10,999 3,500 

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

วันที ่13 - 16 ก.พ. 63 9,999 9,999 9,999 9,999 3,500 

วันที ่14 - 17 ก.พ. 63 9,999 9,999 9,999 9,999 3,500 

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

วันที ่20 - 23 ก.พ. 63 9,999 9,999 9,999 9,999 3,500 

วันที ่21 - 24 ก.พ. 63 9,999 9,999 9,999 9,999 3,500 

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

วันที ่27 ก.พ. - 01 ม.ีค. 63 9,999 9,999 9,999 9,999 3,500 

วันที ่05 - 08 ม.ีค. 63 9,999 9,999 9,999 9,999 3,500 

วันที ่06 - 09 ม.ีค. 63 9,999 9,999 9,999 9,999 3,500 

วันที ่08 - 11 ม.ีค. 63 9,999 9,999 9,999 9,999 3,500 

วันที ่12 - 15 ม.ีค. 63 9,999 9,999 9,999 9,999 3,500 

วันที ่13 - 16 ม.ีค. 63 9,999 9,999 9,999 9,999 3,500 

วันที ่15 - 18 ม.ีค. 63 9,999 9,999 9,999 9,999 3,500 

วันที ่19 - 22 ม.ีค. 63 9,999 9,999 9,999 9,999 3,500 

วันที ่20 - 23 ม.ีค. 63 9,999 9,999 9,999 9,999 3,500 

วันที ่22 - 25 ม.ีค. 63 9,999 9,999 9,999 9,999 3,500 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั] ทา่นละ 3,000 บาท ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋

เครือ่งบนิ 

 
 
ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 1,500บาท / ทา่น / ทรปิ 

หวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

CODE : GOV11 
 
 

 

เง ือ่นไข 
**โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศและเห

ตสุดวิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ โดยทางบรษัิทฯจะคํานึงถงึผลประโยชน์และความ
ปลอดภยัของผูร้่วมเดนิทางเป็นสาํคญั*** 
 

***หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้ก่อนทํา
การออกตั๋วเนื่องจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ ** 

 
หมายเหต ุ

สําหรับผูเ้ดนิทางที่อายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร
เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรต์ตดิตัวมาในวันเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมีอายุไม่ตํ่า

กว่า 6 เดอืน หรอื 180 วัน ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอย่างตํา่ 6 หนา้ 
 

เง ือ่นไขการจอง 
1. กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 10,000 บาทพรอ้ม

กบัเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลงัจากทําการจองแลว้ 

2. การชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วันท่านควร
จัดเตรยีมคา่ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยก่อนกําหนดเนื่องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองค่าใชจ้่ายในสว่นของค่าที่

พักและตัว๋เครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต  ิ
 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
3. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 1-14 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

4. สาํหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้เมื่อผลวีซ่าผ่าน
แลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจําทัง้หมด 

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมีผลทําใหค้ณะ
เดนิทางไม่ครบตามจํานวนทีบ่รษัิทฯกําหนดไว ้(15ท่านขึน้ไป)เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทาง
บรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจาก

การยกเลกิของทา่น 
6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะ

ทําการเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถ
เรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได  ้

7. กรณีท่านไดช้ําระค่าทัวรห์รือมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืค่าทัวรห์รือมัดจําให ้แต่ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้่ายบางสว่นทีเ่กดิข ึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ 
หรอืไดช้าํระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์
ในการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิข ึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที่ไม่ว่า
เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใช ้

คะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้งดําเนนิก่อนเดนิทาง 7 วันล่วงหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพื่อ
อัพเกรดตอ้งกระทําทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วันเดนิทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 
3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5.  คา่น้ําหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ [นกสกู๊ต 20 กโิลกรัม / แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิลกรัม / การ
บนิไทย 30 กโิลกรัม / เจแปนแอรไ์ลน์และออลนปิปอน 2 ใบใบละไม่เกนิ 23 กโิลกรัม] ค่าประกัน

วนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 
6.  คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม์ 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดนิทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถาม
ขอ้มูล  

เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้** 
- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1.  คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้่ายอื่นๆ ทีน่อกเหนือทีร่ะบุ อาทเิชน่ ค่าอาหาร - เครื่องดืม่ นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด 
คา่โทรศพัท ์ 

3.  คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 
4.  คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท / ทรปิ / ตอ่ทา่น 
 

 

  


