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รหัสโปรแกรม : 1255 (กรุณาแจง้รหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

HILIGHT  
1. เทีย่วชม เมอืงโฮจมินิห ์ชมเมอืงในรูปแบบของ
สถาปตัยกรรมฝร ัง่เศสและสวนกลางเมอืง 

2. เทีย่วชมเมอืงดาลดั เมอืงทีแ่สนโรแมนตกิ ทีไ่ดร้บัสมยา
นาม วา่ หบุเขาแหง่ความรกั และพเิศษพกัทีด่าลดั 2 คนื  

3. สมัผสัมนตข์ลงัแหง่ทะเลทรายตะวนัออก “มุยเน”่                                                                             
4. ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงหลากหลายชนดิ ทีต่ลาดเบนถนั 

5. พเิศษ!! อาหารพืน้เมอืงเวยีดนาม, บุฟเฟ่ตน์านาชาต ิ 
6. FREE WIFI ON BUS 
 

วนัที ่1 : กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง)-โฮจมินิห ์

(สนามบนิตนั เซิน นึก นครโฮจมินิห ์)-โฮจมินิหซ์ิต ี้-

อนุสาวรยีป์ระธานาธบิดโีฮจมินิห -์โบสถน์อรธ์เธอดมั-

ผา่นชมยา่นไชนา่ทาวน ์- ฟานเทยีด(มุยเน)่ 
วนัที ่2 : ฟานเทยีด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทราย

แดง-ดาลดั 

วนัที ่3 : ดาลทั-Crazy house –น า้ตกดาลนัตา-

พระราชวงัฤดูร ้อน-น ัง่กระเช้าไฟฟ้า-วดัต ั๊กลมั-สวน

ดอกไม-้สามารถชอ้ปป้ิงทีถ่นนคนเดนิเมอืงดาลดั-ดาลดั 

วนัที ่4 : ดาลดั-นครโฮจมินิห-์วดัเทยีนเฮา-ช้อปป้ิง 

ตลาดเบนถนั-กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) 

สดุวา้ว... 

โฮจมินิห ์มยุเน ่ดาลดั  

4 วนั 3 คนื 

(พกัดาลดั 2 คนื ) 

โดยสายการบนินกแอร ์[DD] 

เดนิทาง : พฤษภาคม-กนัยายน 62 

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 13,900.- 
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 ก าหนดการเดนิทาง  

วนัที ่10-13 พ.ค. 62 13,900 .- 

วนัที ่16-19 พ.ค. 62 15,900.- 

วนัที ่07-10,21-24 ม.ิย. 62     14,900.- 

วนัที ่28 ม.ิย.-01 ก.ค. 62     14,900.- 

วนัที ่05-08 ก.ค. 62     14,900.- 

วนัที ่25-28 ก.ค. 62     17,900.- 

วนัที ่08-11 ส.ค. 62      15,900.-                               

วนัที ่09-12 ส.ค. 62      17,900.-                               

วนัที ่30 ส.ค.-02 ก.ย. 62      14,900.-                               

วนัที ่06-09,13-16,20-23,27-30 ก.ย. 62      13,900.-                               

 

 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ รวม 800บาท/ทา่น/ทรปิ 

หัวหนา้ทัวรท์ีด่แูลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 

 

วนัที ่1 

กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง)-โฮจมินิห(์สนามบนิตนั เซนิ นกึ นครโฮจมินิห ์)-

โฮจมินิหซ์ติ ี-้อนสุาวรยีป์ระธานาธบิดโีฮจมินิห-์โบสถน์อรธ์เธอดมั-ผา่นชมยา่นไช

นา่ทาวน ์- ฟานเทยีด(มยุเน)่  (ทานอาหารเทีย่งที ่Buffet Hoang Yen) 

04.30 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืงอาคารผูโ้ดยสารขาออก  เคานเ์ตอร ์Nok Air 

โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ 

เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง)-โฮจมินิห(์สนามบนิตัน เซนิ นึก 
นครโฮจมินิห์ )-โฮจมินิห์ซติี-้อนุสาวรีย์ประธานาธบิดโีฮจมินิห์-

โบสถน์อรธ์เธอดมั-ผา่นชมยา่นไชน่าทาวน ์- ฟานเทยีด(มยุเน่) 
✈ 🍽 🍽 

Lotus Mui Ne Resort 4*  

HOTEL หรอื เทีย่บเทา่ 

2 ฟานเทยีด(มยุเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ดาลดั 🍽 🍽 🍽 

La Sapinette Hotel  4*   

หรอืเทีย่บเทา่ 

 

3 
ดาลัท-Crazy house –น ้าตกดาลันตา-พระราชวังฤดูรอ้น-น่ัง

กระเชา้ไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-สวนดอกไม-้สามารถชอ้ปป้ิงทีถ่นนคน
เดนิเมอืงดาลดั-ดาลดั 

🍽 🍽 🍽 
La Sapinette Hotel  4* 

หรอืเทีย่บเทา่ 

 

4 
ดาลัด -นครโฮจิมินห์-วัดเทียนเฮา-ชอ้ปป้ิง ตลาดเบนถัน -
กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง)  🍽 🍽 ✈ 

 

http://www.lasapinette.com/
http://www.lasapinette.com/
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

07.35 น. ออกเดนิทางสู ่นครโฮจมินิห ์โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD3210 

09.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิตนั เซนิ นกึ นครโฮจมินิหห์ลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

 

น าทา่นเขา้สูใ่จกลางมหานครโฮจมินิหช์มเมอืงในรปูแบบของสถาปัตยกรรมฝร่ังเศสและ

สวนกลางเมอืงชมความสวยงามต่าง ๆทีฝ่ร่ังเศสเป็นผูทุ้่มงบประมาณเนรมติเมือ่ครัง้ทีค่ดิ

วา่จะไดเ้ป็นผูค้รอบครองเมอืงแหง่นี ้แลว้ชมโบสถน์อรท์เธอดามไดจ้ าลองมาจากโบสถ์

นอเธอรด์ามในฝร่ังเศสมาสรา้งไวท้ีน่ี่ หรอืเรยีกอกีอย่างว่า “โบสถพ์ระแมม่าร”ีบรเิวณ

กลางเมอืง บนถนน Han Thuyen ไดรั้บการกอ่สรา้งตัง้แต่ปีพ.ศ. 2420 ใชร้ะยะเวลาการ

สรา้ง 6 ปีโบสถน์ี้ไม่มกีารประดับดว้ยกระจกสเีหมอืนโบสถค์รสิตท์ีอ่ ืน่เพราะไดรั้บความ

เสยีหายจากสงครามโลกครัง้ที ่2 ส าหรับโบสถแ์ห่งนี้ไดรั้บการยกยอ่งว่ามคีวามงดงาม

มากทีสุ่ดแห่งหนึง่ใน เวยีตนามโดยในแต่ละวันมนัีกท่องเทีย่วมาเยือนมากมายลักษณะ

ของตัวโบสถเ์ป็นรูปแบบของสมัยอาณานคิม มหีอคอยคู่ สีเ่หลีย่มอยูด่า้นบนสงู 40 เมตร 

เป็นเอกลักษณ์ทีง่ดงามของโบสถแ์ห่งนี้ดา้นหนา้โบสถม์รีูปปั้นขนาดใหญ่สขีาวเด่นเป็น

สง่า ของพระแมม่ารนัีกท่องเทีย่วนยิมเขา้มาชมกันมาก เพราะเป็นเสมอืนสัญลักษณ์ร่วม

อันหมายถงึการเขา้มาของตะวันตก และเป็นสัญลักษณ์ทีส่ าคัญอยา่งหนึง่ของโฮจมินิห,์

ตอ่มาชมทีท่ าการไปรษณียท์ีใ่หญ่ทีส่ดุและสวยทีส่ดุของเวยีดนาม เป็นสถาปัตยกรรม

ทีผ่สมผสานระหวา่งตะวันออกกบัตะวันตกไดอ้ยา่งลงตัว 

 

น าทา่นผา่นชมยา่นไชนา่ทาวน ์ใหท้่านไดส้ัมผัส และชมชวีติความเป็นอยูข่องชาวจนี

ในเวยีดนาม จากนัน้ชมวัดเทยีนเฮา วัดจนีในเขตไชน่าทาวน์ ทีส่รา้งอทุศิใหก้ับแมพ่ระผู ้

คุม้ครองชาวเรอืหรอืเทพเีทยีนหาวโดยชาวพุทธกวางตุง้ในชว่งปลายศตวรรษที ่18 ชาว

เวยีดนามเชือ่ว่าเทพีองคน์ี้มกีอ้นเมฆเป็นพาหนะ เพือ่ชว่ยคุม้ครองผูค้นใหร้อดพน้จาก

อันตรายจากมหาสมทุรทัง้ปวงใหท้่านนมัสการเจา้แม่เทยีนเฮาดว้ยธูปวง ซึง่เมือ่จุดแลว้

สามารถอยูไ่ดน้านถงึ 7 วัน 

 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร( Buffet Hoang Yen ) 

 

น าท่าน เดนิทางสูจ่งัหวดัฟานเทยีดระยะทางประมาณ 250 กโิลเมตร ใชเ้วลาในการ

เดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมงจังหวัดฟานเทยีดเป็นเมอืงตากอากาศและยังเป็นแหล่ง

ทอ่งเทีย่วทางทะเลทีส่วยงามมชีือ่เสยีงของประเทศเวยีดนาม ทัง้ชายทะเลทีส่วยงามและ

ทา่นยงัจะไดส้มัผัสมนตเ์สน่หแ์ห่งทะเลทรายตะวันออกระหว่างการเดนิทางท่านจะไดช้ืน่

ชมววิทวิทัศนแ์ละวถิชีวีติของชาวเวยีดนาม   

http://bit.ly/2NMk5YE
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ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

เขา้พกั น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม Lotus Mui Ne Resort  (ระดบั 4 ดาว) หรอื

เทยีบเทา่  พกัทีม่ยุเน ่1 คนืน า   

วนัที2่ 
ฟานเทยีด(มยุเน)่-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ดาลดั 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชม Sand Dune-Fairly Streamธารน ้าสแีดงทางธรรมชาต ิ ชมความงดงาม

ของชัน้ดนิ ที่สูงลดลั่นกัน สลับกับสีสันของดนิทรายที่สวยงาม และทะเลที่แสนสงบ 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสูท่ะเลทรายมุยเนR่ed and White sand dunces ภเูขาทรายสี

เหลอืงทองอันกวา้งใหญ่สดุสายตา  สัมผัสกับความงดงามและบรรยากาศชายทะเลบน

ยอดภูเขาทะเลทรายชึง่มีทะเลทรายขาว กองภูเขาทรายสีขาวสุดขอบฟ้าเหมือน

ทะเลทรายซาฮารา อสิระใหท้่านถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึและจากนัน้ไปชมทะเลทรายแดง ที่

เกดิจากการรวมตัวกันของทรายสแีดงจากสนมิเหล็กจนเป็นบรเิวณกวา้ง เพลดิเพลนิกับ

การถ่ายรูปสดุทา้ยก่อนทานอาหารกลางวันน าท่านไปสัมผัสวถิขีองชาวประมงกันทีฟ่าน

เถยีตฮารเ์บอร ์ตัง้อยูบ่รเิวณปากแมน่ ้าคาต ีเป็นจุดศูนยร์วมของเหล่าเรอืประมงนับรอ้ยๆ

ล าสดุลกุหลูกูตา 

 **ราคานีไ้มร่วมคา่กจิกรรมตา่งๆอาทเิชน่ 
-บรกิารสไลดเ์ดอรบ์นทะเลทราย(150 บาท) 
-ขบัรถ ATV 40 นาท ี2000 บาท/คัน น่ังได ้1-2 คน 
-น่ังรถจิ๊บชมววิบนยอดภเูขาทะเลทรายรถ1คันน่ังได ้5 ทา่น (คา่ใชจ้า่ยประมาณ 1,200
บาท ) 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

บา่ย น าท่านออกเดนิทางสู่เมอืงดาลัด เมอืงดาลดั ตัง้อยู่ทางเหนือจากนครโฮจมินิห์ เป็น

เมอืงทีม่อีากาศเย็นตลอดทัง้ปี เพราะเป็นที่ราบสงูขนาดใหญ่ อยูเ่หนือกว่าระดับน ้าทะเล

กว่า 1500 เมตร ท าใหอ้ากาศโดยเฉลีย่ทัง้ปีอยู่ที่เพียง 18-20 องศาเซลเซยีส ใน

สมัยก่อนชาวฝร่ังเศสนยิมมาสรา้งบา้นพักตากอากาศทีเ่มอืงนี้เป็นจ านวนมากท าใหท้ั่ว

เมอืงมบีา้นพักของราชการชาวฝร่ังเศสหลงเหลอือยู่จ านวนมาก นับเป็นเมืองทีม่เีสน่ห์

อยา่งยิง่ส าหรับนักทอ่งเทีย่ว โดยใชเ้วลาประมาณ 7-8 ช.ม. 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   
(หลงัรบัประทานอาหารค า่ อสิระตามอธัยาศยั) ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงทีถ่นนคนเดนิ
เมอืงดาลดั 

เขา้พกั 
คณะเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม La Sapinette Hotel(ระดบั 4 ดาว) หรอืเทยีบเทา่พกั 

1 คนืทีด่าลดั 

วนัที3่ ดาลทั-Crazy house –น า้ตกดาลนัตา-พระราชวงัฤดรูอ้น-น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า-
วดัต ัก๊ลมั-สวนดอกไม-้สามารถชอ้ปป้ิงทีถ่นนคนเดนิเมอืงดาลดั-ดาลดั 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

หลังรับประทานอาหารเชา้ น าท่านเขา้ชม  บา้นเฟ้ียน (Crazy House ) บา้นสไตล์

แปลกๆ ที่ออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธบิดีคนที่ 2 ของเวียดนาม ซึง้เรียนจบ

สถาปัตยกรรมมาจากฝร่ังเศสไดแ้รงบนัดาลใจจากนยิายเรือ่งดัง “Alice in Wonderland “  

น าทา่นเดนิทางไปชม  น า้ตก  Datalla Water Fall น ้าตกทีส่วยทีส่ดุในดาลัด ซึง่อยู่

นอกเมอืงไปทางทศิใตป้ระมาณ 5 กโิลเมตรน ้าตกดาตันลาเป็นน ้าตกทีไ่มใ่หญ่มากแต่มี

ความสวยงาม เนื่องจากสภาพแวดลอ้มต่างๆทีเ่กือ้หนุนท าใหม้นัีกท่องเทีย่วแวะมาเทีย่ว

ชมกันเป็นจ านวนมากโดยท่านจะไดส้นุกกับการน ัง่รถรางลงไปดูน ้าตกท่านจะรูส้กึ

ตืน่เตน้ประทับใจ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

http://www.lasapinette.com/
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บา่ย 

 

น าท่านน่ัง กระเชา้ไฟฟ้า เพือ่ขึน้ชมทวิทศันท์ีส่วยงามของดาลทัจากมุมสูงส าหรับ

กระเชา้ไฟฟ้าแห่งนี้ เป็นระบบกระเชา้ที่ทันสมัยทีสุ่ดของประเทศเวยีดนามและมคีวาม

ปลอดภยัสงูเพือ่ชมความงดงามของทะเลสาบพาราไดซห์รอื เตวยีนลมั(Tuyen Lam 

Lake)ตัง้อยูท่างตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืงดาลัดประมาณ 5 กโิลเมตร ทะเลสาบพารา

ไดซ ์หรอื ตูเ้หยนีลมั เป็นสถานทีท่ีเ่หมาะในการมาพักผ่อนสามารถมองเห็นทะเลสาบสี

เขียวมรกตกับทิวสนที่ยืนตน้ตระหง่านปกคลุมทุกขุนเขาการน่ังเค เบิล้คาร์ สามารถ

มองเห็นเมอืงดาลัดไดท้ัง้เมอืง เห็นป่าอนังดงามชมวงัฤดรูอ้นของกษตัรยิเ์บา๋ได๋ตัง้อยู่

นอกเมืองไปทางทศิตะวันตกเฉียงใตป้ระมาณ 5 กโิลเมตรพระราชวังฤดูรอ้นของ

จักรพรรดเิบา๋ได ่จักรพรรดอิงคส์ดุทา้ยของเวยีดนามไดรั้บการออกแบบและปลุกสรา้งอยู่

ใตร้่มเงาของทวิสนใหญ่ซึง่พระราชวังแห่งนี้ใชเ้วลาการกอ่สรา้งถงึ 5 ปีโดยเริม่กอ่สรา้ง

เมือ่ปี พ.ศ.2476 ซึง่ภายในตัวตกึมหีอ้งภาพของพระเจา้เบา๋ได่ พระมเหส ีพระโอรส ธดิา

และมีหอ้งส าหรับทรงงาน ในปี พ.ศ. 1975 พระเจา้เบ๋าได่ เสด็จออกจากประเทศ

เวยีดนามไปพ านักยังประเทศฝร่ังเศสพระราชวังแห่งนี้จงึกลายเป็นทีพ่ักของเจา้หนา้ที่

พรรคคอมมวินสิต ์ต่อจากนัน้ จากนัน้น าท่านชมสวนดอกไมเ้มอืงหนาวดาลดั สรา้งขึน้

โดยจักรพรรดเิบ๋าได๋ บนเนื้อทีก่วา้งใหญ่ สบืเนื่องจากเมอืงดาลัด ไดรั้บ สมญานามว่า 

เป็นเมอืงแหง่ดอกไม ้สวนแหง่นีจ้งึเป็นสถานที ่ทีร่วบรวมพรรณไมต้า่งๆของเมอืงดาลัดไว ้

อย่างมากมาย ทัง้ไมด้อก ไมป้ระดับ ไมย้นืตน้ เป็นตน้ ซึง่ดอกไมส้่วนใหญ่ในเวยีดนาม 

จะสง่ออกจากเมอืงดาลัดทัง้ส ิน้ตอ่มาน าทา่น 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

เขา้พกั 
คณะเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม La Sapinette Hotel(ระดบั 4 ดาว) หรอืเทยีบเทา่พกั 

1 คนืทีด่าลดั 

วนัที4่ เมอืงดานงั – ตลาดฮาน – ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั– กรงุเทพมหานคร 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

                                                   

 

กลางวนั 

บา่ย 

น าท่านเดินทางกลับสู่เมอืงโฮจมินิท  ์มีระยะทางประมาณ 200กโิลเมตร ใช้เวลา

เดนิทางประมาณ 5-6ช ัว่โมง 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 ตอ่มาน าทา่นผอ่นคลายกบัการช็อปป้ิงณตลาดเบนถนั ตลาดพืน้เมอืงอนัพลกุพล่าน

ของนครโฮจมินิห ์อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ของฝากของทีร่ะลกึและสนิคา้พืน้เมอืง อาทิ

เครือ่งเทศและอาหารแหง้หมูยอ ผักผลไมส้ดไมแ้กะสลักเรอืส าเภาไมแ้ละผา้ปักนานา

ชนดิ 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   / สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดนิทางสู่

สนามบนิ ตนั เซนิ นกึ เพือ่เดนิทางสูส่นามบนิดอนเมอืง 

20.45น. ออกเดนิทางกลบักรงุเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์ 

เทีย่วบนิทีD่D 3219 SGN-DMK 

22.15 น. คณะเดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความ

ประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

http://www.lasapinette.com/


 

QE1SGN-DD001 6 

  

 

โปรแกรม : สดุวา้ว โฮจมินิห ์มยุเน ่ดาลดั  (พกัดาลดั 2คนื ) 4 วนั 3 คนื BY DD 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 
พักกับผูใ่หญ ่1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 
(เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

วนัที ่10-13 พ.ค. 62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500.- 

วนัที ่16-19 พ.ค. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,500.- 

วนัที ่07-10 ม.ิย. 62 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 

วนัที ่21-24 ม.ิย. 62 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 

วนัที ่28 ม.ิย.-01 ก.ค. 62 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 

วนัที ่05-08 ก.ค. 62 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 

วนัที ่25-28 ก.ค. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 17,900.- 3,500.- 

วนัที ่08-11 ส.ค. 62      15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,500.- 

วนัที ่09-12 ส.ค. 62      17,900.- 17,900.- 17,900.- 17,900.- 3,500.- 

วนัที ่30 ส.ค.-02 ก.ย. 62      14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 

วนัที ่06-09 ก.ย. 62      13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500.- 

วนัที ่13-16 ก.ย. 62      13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500.- 

วนัที ่20-23 ก.ย. 62      13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500.- 

วนัที ่27-30 ก.ย. 62      13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500.- 

**เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 
ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ ์ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 3,000 บาท ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ รวม 800บาท /ทา่น/ทรปิ 

หวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
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เง ือ่นไข 
**โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่ม่

สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษัิทฯจะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 

 

***หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการออกตั๋วเนือ่งจาก

สายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

หมายเหต ุ

ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ

จากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรณุาน าพาสปอรต์ตดิตัวมาในวันเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน หรอื 180 

วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต ่า 6 หนา้ 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1.กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมดัจ า 10,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมงพรอ้มกบั

เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากท าการจองแลว้ 

2.การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเกบ็กอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ย

กอ่นก าหนดเนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการ

เดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1.แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

3.แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4.ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

5.บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตาม

จ านวนทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้(15ทา่นขึน้ไป)เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะ

เดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6.กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะท าการเลือ่นการ

เดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตัว๋ใน

กรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7.กรณีทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมดัจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทวัรห์รอืมดัจ าให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหัก

คา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืง

นอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8.กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ กต็ามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์

จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
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5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [นกสกูต๊ 20 กโิลกรัม / แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิลกรัม / การบนิไทย 30 กโิลกรัม / 

เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการ

บนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้** 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี ** 

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี ** 

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

3. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

4. คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 800 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

5. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 


