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เดนิทาง มกราคม - มีนาคม 2563 

ราคาเร่ิมต้นเพยีง 9,999.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

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

วนัท่ี 2 : เมืองมยุเน่ - เมืองดาลดั - น า้ตกดาตนัลา (นัง่รถราง) - พระราชวงัฤดรู้อนของกษัตริย์เบา๋ได ๋- นัง่กระเช้าไฟฟ้าเตวียนลมั 
- วดัตัก๊ลมั - บ้านเพีย้น - ถนนคนเดนิเมืองดาลดั 

วนัท่ี 3 : เมืองดาลดั - สวนดอกไม้เมืองหนาว - นครโฮจิมินห์ - ถนนคนเดนิ - ลอ่งเรือรับประทานอาหารค ่า 
วันท่ี 4 : นครโฮจิมินห์ - ท าเนียบอิสรภาพ - โบสถ์นอร์ทเธอดาม - ท่ีท าการไปรษณีย์กลาง - วัดเทียนเฮา - ตลาดเบนถัน -  

สนามบนิเตนิเซินเญิต้ - กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง)     (DD3219 : 20.45-22.25)     

สุดเลิฟ...เวียดนามใต้ โฮจมิินห์ มุยเน่ ดาลัด  
4 วัน 3 คืน    
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) - โฮจมิินห์ (สนามบนิเตนิเซินเญิต้) - เมืองมุยเน่ - 
ทะเลทรายแดง - ทะเลทรายขาว - ล าธารนางฟ้า     (DD3210 : 07.35-09.05) 

04.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 (อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ) ประตู 7  เคาน์เตอร์ 6 โดยมี
เจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับ 

07.35 น. ออกเดนิทางสู ่นครโฮจิมินห์ โดยสายการบนิ NOK AIR เท่ียวบนิท่ี DD3210 
09.05 น. เดนิทางถึง สนามบินเตนิเซินเญิต้ นครโฮจิมินห์ หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 

 
 
 
 

ต่อมาน าท่านเดินทางสู่ เมืองมุยเน่ (ระยะทางประมาณ 220 กิโลเมตร / ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง) 
จงัหวัดฟานเทียดเป็นเมืองตากอากาศและยังเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางทะเลท่ีสวยงามมีช่ือเสียงของประเทศ
เวียดนาม ทัง้ชายทะเลท่ีสวยงามและท่านยังจะได้สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งทะเลทรายตะวันออกระหว่างการ
เดนิทางทา่นจะได้ช่ืนชมวิวทิวทศัน์และวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย 

 
 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายแดง (Red Sand Dune) ท่ีเกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีแดงจาก

สนิมเหล็กจนเป็นบริเวณกว้าง เพลิดเพลินกบัการถ่ายรูปและกิจกรรมตา่งๆ 
น าท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) สมญานามซาฮาร่าแห่งเวียดนาม เป็นทะเลทรายท่ีมี
ขนาดใหญ่ท่ีสดุของประเทศ เม็ดทรายสีขาวละเอียดคล้ายกลบัทะเลทรายท่ีซาฮาร่า ท่านสามารถเพลิดเพลินกบั
ทศันียภาพท่ีสวยงาม นอกจากนัน้การนัง่รถจิ๊ปชมทะเลทรายก็เป็นอีกหนึง่กิจกรรมท่ีนา่สนใจอีกด้วย 
ราคานีไ้ม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆ อาทเิช่น 
- บริการสไลด์เดอร์บนทะเลทราย (150 บาท) 
- ขับรถ ATV 40 นาที 2,000 บาท/คัน น่ังได้ 1-2 คน 
- น่ังรถจิบ๊ชมวิวบนยอดภูเขาทะเลทรายรถ 1 คันน่ังได้ 5 ท่าน (ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,200 บาท)  
น าท่านชม ล าธารนางฟ้า (Fairly Stream) ธารน า้สีแดงทางธรรมชาติ  ชมความงดงามของชัน้ดิน ท่ีสงูลดลัน่
กนั สลบักบัสีสนัของดนิทรายท่ีสวยงาม และทะเลท่ีแสนสงบ 
(เน่ืองจากต้องเดินเท้าเปล่าผ่านล าธารน า้เพื่อชมบรรยากาศ ดังนัน้ท่านควรเลือกสวมใส่รองเท้าที่
สะดวกแก่การเดนิ) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก น าคณะเข้าสู่ท่ีพักโรงแรม Peace Resort (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า  พักที่มุยเน่ 1 คืน 

วันที่ 2 เมืองมุยเน่ - เมืองดาลัด - น า้ตกดาตันลา (น่ังรถราง) - พระราชวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋า
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ได๋ - น่ังกระเช้าไฟฟ้าเตวียนลัม - วัดตั๊กลัม - บ้านเพีย้น - ถนนคนเดนิเมืองดาลัด 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ออกเดินทางสู่ เมืองดาลัด  (ระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตร / ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) ตัง้อยู่ทาง

เหนือจากนครโฮจิมินห์ เป็นเมืองท่ีมีอากาศเย็นตลอดทัง้ปี เพราะเป็นท่ีราบสูงขนาดใหญ่ อยู่เหนือกว่า
ระดบัน า้ทะเลกว่า 1,500 เมตร ท าให้อากาศโดยเฉล่ียทัง้ปีอยู่ท่ีเพียง 18-20 องศาเซลเซียส ในสมัยก่อนชาว
ฝร่ังเศสนิยมมาสร้างบ้านพกัตากอากาศท่ีเมืองนีเ้ป็นจ านวนมากท าให้ทัว่เมืองมีบ้านพกัของราชการชาวฝร่ังเศส
หลงเหลืออยูจ่ านวนมาก นบัเป็นเมืองท่ีมีเสนห์่อยา่งยิ่งส าหรับนกัทอ่งเท่ียว 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย 

 
 น าท่านเดินทางไปชม น า้ตกดาตันลา (Datanla Waterfall) น า้ตกท่ีสวยท่ีสุดในดาลดั ซึ่งอยู่นอกเมืองไปทาง

ทิศใต้ประมาณ 5 กิโลเมตรน า้ตกดาตนัลาเป็นน า้ตกท่ีไม่ใหญ่มากแตมี่ความสวยงาม เน่ืองจากสภาพแวดล้อม
ต่างๆท่ีเกือ้หนุนท าให้มีนักท่องเท่ียวแวะมาเท่ียวชมกันเป็นจ านวนมาก โดยท่านจะได้สนุกกับการ น่ังรถราง 
(Roller Coaster) ลงไปดนู า้ตกทา่นจะรู้สกึต่ืนเต้นประทบัใจ   
ชม พระราชวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋ ตัง้อยู่นอกเมืองไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร
พระราชวงัฤดรู้อนของจกัรพรรดิเบา๋ได่ จกัรพรรดิองค์สดุท้ายของเวียดนามได้รับการออกแบบและปลกุสร้างอยู่
ใต้ร่มเงาของทิวสนใหญ่ซึ่งพระราชวงัแห่งนีใ้ช้เวลาการก่อสร้างถึง 5 ปีโดยเร่ิมก่อสร้างเม่ือปี พ.ศ.2476 ซึ่ง
ภายในตวัตกึมีห้องภาพของพระเจ้าเบ๋าได ่พระมเหสี พระโอรส ธิดาและมีห้องส าหรับทรงงาน ในปี พ.ศ. 1975 
พระเจ้าเบ๋าได่ เสด็จออกจากประเทศเวียดนามไปพ านกัยงัประเทศฝร่ังเศสพระราชวงัแห่งนีจ้ึงกลายเป็นท่ีพัก
ของเจ้าหน้าท่ีพรรคคอมมิวนิสต์ 
น าท่าน น่ังกระเช้า เพ่ือขึน้ชมทิวทัศน์ท่ีสวยงามของดาลัดจากมุมสูงส าหรับกระเช้าไฟฟ้าแห่งนี ้เป็นระบบ
กระเช้าท่ีทนัสมยัท่ีสดุของประเทศเวียดนามและมีความปลอดภยัสงูเพ่ือชมความงดงามของทะเลสาบพาราไดซ์
หรือ เตวียนลมั (Tuyen Lam Lake) ตัง้อยูท่างตะวนัออกเฉียงใต้ของเมืองดาลดัประมาณ 5 กิโลเมตร ทะเลสาบ
พาราไดซ์ หรือ ตู้ เหยีนลมั เป็นสถานท่ีท่ีเหมาะในการมาพกัผ่อนสามารถมองเห็นทะเลสาบสีเขียวมรกตกบัทิว
สนท่ียืนต้นตระหง่านปกคลมุทกุขนุเขาการนัง่เคเบิล้คาร์ สามารถมองเห็นเมืองดาลดัได้ทัง้เมือง 
เพ่ือเข้าไปเท่ียวชม วัดตั๊กลัม เป็นวดัพทุธในนิกายเซนแบบญ่ีปุ่ น ตัง้อยู่บนเทือกเขาเฟืองฮว่าง ภายในบริเวณ
วดันอกจากจะมีสิ่งก่อสร้างท่ีสวยงาม สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว ยงัมีการจดัทศันียภาพโดยรอบด้วยสวน
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ดอกไม้ท่ีผลิดอกบานสะพร่ัง นบัได้เป็นวิหารซึง่เป็นท่ีนิยมและงดงามท่ีสดุในดาลดั 

น าท่านเข้าชม บ้านเพีย้น (Crazy House) บ้านสไตล์แปลกๆ ท่ีออกแบบโดยฝีมือลกูสาวประธานาธิบดีคนท่ี 2 
ของเวียดนาม ซึ่งเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝร่ังเศสได้แรงบันดาลใจจากนิยายเร่ืองดัง “Alice in 
Wonderland” 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 ทา่นสามารถช้อปปิง้ท่ี ถนนคนเดนิเมืองดาลัด เพ่ือเลือกซือ้เลือกหาของฝาก 

ที่พัก น าคณะเข้าสู่ท่ีพักโรงแรม Dragon King Hotel (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่า  พักที่ดาลัด 1 คืน 

วันที่ 3 
เมืองดาลัด - สวนดอกไม้เมืองหนาว - นครโฮจมิินห์ - ถนนคนเดนิ - 
ล่องเรือรับประทานอาหารค ่า 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 
 

ตอ่จากนัน้น าทา่นชม สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด สร้างขึน้โดยจกัรพรรดเิบา๋ได ๋บนเนือ้ท่ีกว้างใหญ่ สืบเน่ือง
จากเมืองดาลดั ได้รับ สมญานามว่า เป็นเมืองแห่งดอกไม้ สวนแห่งนีจ้ึงเป็นสถานท่ี ท่ีรวบรวมพรรณไม้ต่างๆ
ของเมืองดาลัดไว้อย่างมากมาย ทัง้ไม้ดอก ไม้ประดบั ไม้ยืนต้น เป็นต้น ซึ่งดอกไม้ส่วนใหญ่ในเวียดนาม จะ
สง่ออกจากเมืองดาลดัทัง้สิน้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองโฮจิมินท์ (ระยะทางประมาณ 310 กิโลเมตร / ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชัว่โมง)  

หรือช่ือเดิม ไซ่ง่อน เป็นเมืองใหญ่ท่ีสดุของประเทศเวียดนาม ตัง้อยู่บริเวณสามเหล่ียมปากแม่น า้โขง นครโฮจิ
มินห์เป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกิจของเวียดนาม 
จากนัน้น าทา่นสู ่ถนนคนเดนิ ให้ทา่นอิสระเดนิเลน่และช้อปปิง้ตามอธัยาศยั 

     ค ่า รับประทานอาหารค ่าบนเรือ ล่องเรือชมบรรกาศพร้อมชมโชว์การแสดง 
ที่พัก น าคณะเข้าสู่ท่ีพักโรงแรม Happy Life Hotel (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า  พักที่โฮจิมินห์ 1 คืน 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 
 

น าทา่นชม ท าเนียบอิสรภาพ ตัง้อยูใ่นบริเวณท่ีเคยเป็นท าเนียบของผู้วา่การชาวฝร่ังเศสท่ีเรียกวา่ ท าเนียบ
นโรดม (Norodom Palace) ซึง่มีอายยุ้อนหลงัไปถึงปี พ.ศ. 2411 หลงัจากท่ีข้อตกลงเจนีวาน าจดุจบมาสู่การ
ยดึครองของฝร่ังเศส โงดนิห์เดียม ประธานาธิบดีของเวียดนามใต้ได้พ านกัอยูใ่นท าเนียบแหง่นี ้เป็นอาคาร
ทนัสมยัขนาดใหญ่ท่ีมีสวนใหญ่ล้อมรอบท่ีน่ีเคยเป็นกองบญัชาการทางทหารสมยัสงครามเวียดนาม และเคย
เป็นท าเนียบของอดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต้  ชมห้องตา่งๆท่ีได้รับการตกแตง่ไว้อยา่งหรูหรา เชน่ห้องประชมุ  
เป็นต้น ท าเนียบของอดีตประธานาธิบดี ปัจจบุนัเรียกกนัวา่ ทองยดั และเปิดเป็นพิพิธภณัฑ์ให้เข้าชมได้ โดยทกุ
สิ่งทกุอยา่งถกูทิง้ไว้ให้เสมือนสภาพเดมิ
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ชม โบสถ์นอร์ทเธอดาม ได้จ าลองมาจากโบสถ์นอเธอร์ดามในฝร่ังเศสมาสร้างไว้ท่ีน่ี หรือเรียกอีกอย่างว่า 
“โบสถ์พระแม่มารี”บริเวณกลางเมือง บนถนน Han Thuyen ได้รับการก่อสร้างตัง้แตปี่พ.ศ. 2420 ใช้ระยะเวลา
การสร้าง 6 ปีโบสถ์นีไ้ม่มีการประดับด้วยกระจกสีเหมือนโบสถ์คริสต์ท่ีอ่ืนเพราะได้รับความเสียหายจาก
สงครามโลกครัง้ท่ี 2 ส าหรับโบสถ์แหง่นีไ้ด้รับการยกย่องวา่มีความงดงามมากท่ีสดุแห่งหนึง่ใน เวียดนามโดยใน
แต่ละวันมีนักท่องเท่ียวมาเยือนมากมายลักษณะของตัวโบสถ์เป็นรูปแบบของสมัยอาณานิคม มีหอคอยคู ่
ส่ีเหล่ียมอยู่ด้านบนสงู 40 เมตร เป็นเอกลกัษณ์ท่ีงดงามของโบสถ์แห่งนีด้้านหน้าโบสถ์มีรูปปัน้ขนาดใหญ่สีขาว
เด่นเป็นสง่า ของพระแม่มารีนกัท่องเท่ียวนิยมเข้ามาชมกันมาก เพราะเป็นเสมือนสญัลกัษณ์ร่วมอนัหมายถึง
การเข้ามาของตะวนัตก และเป็นสญัลกัษณ์ท่ีส าคญัอยา่งหนึง่ของโฮจิมินห์ 
ต่อมาชม ที่ท าการไปรษณีย์กลาง ท่ีใหญ่ท่ีสุดและสวยท่ีสุดของเวียดนาม เป็นสถาปัตยกรรมท่ีผสมผสาน
ระหว่างตะวนัออกกบัตะวนัตกได้อย่างลงตวั น าทา่นผา่นชมยา่นไชน่าทาวน์ ให้ท่านได้สมัผสั และชมชีวิตความ
เป็นอยูข่องชาวจีนในเวียดนาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( Ganh Bong Sen Buffet ) 
บ่าย 

 
 
 
 
 
 

จากนัน้ชม วัดเทียนเฮา วดัจีนในเขตไชน่าทาวน์ ท่ีสร้างอทุิศให้กบัแม่พระผู้คุ้มครองชาวเรือหรือเทพีเทียนหาว
โดยชาวพุทธกวางตุ้งในช่วงปลายศตวรรษท่ี 18 ชาวเวียดนามเช่ือว่าเทพีองค์นีมี้ก้อนเมฆเป็นพาหนะ เพ่ือช่วย
คุ้มครองผู้คนให้รอดพ้นจากอนัตรายจากมหาสมทุรทัง้ปวงให้ท่านนมสัการเจ้าแม่เทียนเฮาด้วยธูปวง ซึ่งเม่ือจดุ
แล้วสามารถอยูไ่ด้นานถึง 7 วนั 
ตอ่มาน าท่านผ่อนคลายกบัการช็อปปิง้ ณ ตลาดเบนถัน ตลาดพืน้เมืองอนัพลกุพล่านของนครโฮจิมินห์ อิสระ
ให้ทา่นช้อปปิง้สินค้าของฝากของท่ีระลกึและสินค้าพืน้เมือง อาทิเคร่ืองเทศและอาหารแห้งหมยูอ ผกัผลไม้สดไม้
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อัตราค่าบริการ : สุดเลิฟ...เวียดนามใต้ โฮจมิินห์ มุยเน่ ดาลัด 
4 วัน 3 คืน โดย DD 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
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 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 

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 

 
 

แกะสลกัเรือส าเภาไม้และผ้าปักนานาชนิด 

สมควรแก่เวลาน าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบินเตนิเซินเญิต้ เพ่ือเดนิทางสู ่สนามบินดอนเมือง 
20.45 น. ออกเดนิทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ NOK AIR เท่ียวบนิท่ี DD3219  
22.25 น. คณะเดนิทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดภิาพพร้อมด้วยความประทบัใจ 
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ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 3,000 บาท ราคานีร้วมรายการทวัร์ ตั๋วเคร่ืองบนิ 

 
 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500บาท / ท่าน / ทริป 

หัวหน้าทัวร์ท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศและเหตสดุวิสยัต่างๆที่
ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหน้า โดยทางบริษัทฯจะค านงึถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ ร่วมเดินทางเป็นส าคญั*** 
 
***หากทา่นท่ีต้องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไมไ่ด้แจ้งให้ทราบลว่งหน้า ** 
 

หมายเหตุ 
ส าหรับผู้ เดินทางที่อายไุม่ถึง 18 ปี และไมไ่ด้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บตุรเดินทางไปต่างประเทศ
จากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอร์ตติดตวัมาในวนัเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน หรือ 
180 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอยา่งต ่า 6 หน้า 
 

เงื่อนไขการจอง 
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจ า 10,000 บาทพร้อมกับเตรียม

เอกสารสง่ให้เรียบร้อยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแล้ว 
2. การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนัท่านควรจัดเตรียมค่าทวัร์ให้

เรียบร้อยก่อนก าหนดเนื่องจากทางบริษัทต้องส ารองค่าใช้จ่ายในสว่นของค่าที่พกัและตัว๋เคร่ืองบินมิฉะนัน้จะถือว่า
ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
3. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
4. ส าหรับผู้โดยสารท่ีไมไ่ด้ถือหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซา่ให้ เมื่อผลวีซา่ผา่นแล้วมีการยกเลกิการ

เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนคา่มดัจ าทัง้หมด 
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5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไมค่รบตาม
จ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว้ (15ท่านขึน้ไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึง่จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะท าการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะต้องเสยีค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือคา่ธรรมเนียมในการมดั
จ าตัว๋ในกรณีที่ไมส่ามารถเดินทางได้ 

7. กรณีทา่นได้ช าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทวัร์หรือมดัจ าให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกั
คา่ใช้จ่ายบางสว่นที่เกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว หรือได้ช าระคา่บริการในสว่นของทาง
เมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการหกัเก็บคา่ใช้จ่ายจริงท่ีเกิดขึน้แล้วกบัทา่นเป็นกรณี
ไป 

8. กรณีผู้ เดินทางไมส่ามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไมว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตาม
ทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดบัชัน้ที่นัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบตัร
สะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพื่ออพัเกรดต้องกระท าที่เคาน์เตอร์
สนามบิน ณ วนัเดินทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ที่พกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรัม / แอร์เอเซียเอกซ์ 20 กิโลกรัม / การบินไทย 30 กิโลกรัม 

/ เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม] คา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแตล่ะ
สายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

6.  คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ 
** ลกูค้าทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู  
เพิ่มเติมกบัทางบริษัทได้ ** 
- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3% 
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อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ 
2. คา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบ ุอาทิเช่น คา่อาหาร - เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์  
3.  คา่ภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน 
4.  คา่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท / ทริป / ตอ่ทา่น 


