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เมืองมยุเน่ | ทะเลทรายแดง | ทะเลทรายขาว | เมืองดาลดั | น า้ตกดาลนัตา 
สวนดอกไมเ้มืองหนาว | นครโฮจิมนิห ์| ลอ่งเรอืแมน่ า้ไซ่ง่อน 

 

เดนิทาง มกราคม - มีนาคม 2563 

ราคาเร่ิมต้นเพยีง 9,999.- 

สุดเลิฟ...เวยีดนามใต ้โฮจมิินห ์มุยเน่ ดาลัด  
4 วัน 3 คืน    
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เส้นทางการเดนิทาง 

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

วนัท่ี 2 : เมืองมยุเน ่- เมืองดาลดั - น า้ตกดาตนัลา (นั่งรถราง) - พระราชวงัฤดรูอ้นของกษัตริยเ์บา๋ได ๋- นั่งกระเชา้ไฟฟ้าเตวียนลมั 
- วดัตั๊กลมั - บา้นเพีย้น - ถนนคนเดนิเมืองดาลดั 

วนัท่ี 3 : เมืองดาลดั - สวนดอกไมเ้มืองหนาว - นครโฮจิมินห ์- ถนนคนเดนิ - ลอ่งเรือรบัประทานอาหารค ่า 
วันท่ี 4 : นครโฮจิมินห ์- ท าเนียบอิสรภาพ - โบสถ์นอรท์เธอดาม - ท่ีท าการไปรษณียก์ลาง - วัดเทียนเฮา - ตลาดเบนถัน -  

สนามบนิเตนิเซินเญิต้ - กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง)     (DD3219 : 20.45-22.25)     
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) - โฮจมิินห ์(สนามบนิเตนิเซินเญิต้) - 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 

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

07.35 น. ออกเดนิทางสู ่นครโฮจิมินห ์โดยสายการบนิ NOK AIR เท่ียวบนิท่ี DD3210 
09.05 น. เดนิทางถึง สนามบินเตนิเซินเญิต้ นครโฮจิมินห ์หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

 
 
 
 

ตอ่มาน าท่านเดินทางสู่ เมืองมุยเน่ (ระยะทางประมาณ 220 กิโลเมตร / ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) 
จงัหวัดฟานเทียดเป็นเมืองตากอากาศและยังเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางทะเลท่ีสวยงามมีช่ือเสียงของประเทศ
เวียดนาม ทั้งชายทะเลท่ีสวยงามและท่านยังจะไดส้ัมผัสมนตเ์สน่หแ์ห่งทะเลทรายตะวันออกระหว่างการ
เดนิทางทา่นจะไดช่ื้นชมวิวทิวทศันแ์ละวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย 

 
 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายแดง (Red Sand Dune) ท่ีเกิดจากการรวมตวักันของทรายสีแดงจาก

สนิมเหล็กจนเป็นบรเิวณกวา้ง เพลิดเพลินกบัการถ่ายรูปและกิจกรรมตา่งๆ 

http://bit.ly/2NMk5YE
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น าท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) สมญานามซาฮารา่แห่งเวียดนาม เป็นทะเลทรายท่ีมี
ขนาดใหญ่ท่ีสดุของประเทศ เม็ดทรายสีขาวละเอียดคลา้ยกลบัทะเลทรายท่ีซาฮารา่ ทา่นสามารถเพลิดเพลินกบั
ทศันียภาพท่ีสวยงาม นอกจากนัน้การนั่งรถจิป๊ชมทะเลทรายก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมท่ีนา่สนใจอีกดว้ย 
ราคานีไ้ม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆ อาทเิช่น 
- บริการสไลดเ์ดอรบ์นทะเลทราย (150 บาท) 
- ขับรถ ATV 40 นาท ี2,000 บาท/คัน น่ังได้ 1-2 คน 
- น่ังรถจิ๊บชมวิวบนยอดภูเขาทะเลทรายรถ 1 คันน่ังได้ 5 ท่าน (ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,200 บาท)  
น าท่านชม ล าธารนางฟ้า (Fairly Stream) ธารน า้สีแดงทางธรรมชาติ  ชมความงดงามของชัน้ดิน ท่ีสงูลดลั่น
กนั สลบักบัสีสนัของดนิทรายท่ีสวยงาม และทะเลท่ีแสนสงบ 
(เน่ืองจากต้องเดินเท้าเปล่าผ่านล าธารน ้าเพื่อชมบรรยากาศ ดังน้ันท่านควรเลือกสวมใส่รองเท้าที่
สะดวกแก่การเดนิ) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
ทีพั่ก น าคณะเข้าสู่ทีพั่กโรงแรม Peace Resort (ระดับ 3 ดาว) หรือเทยีบเท่า  พักทีมุ่ยเน่ 1 คืน 

วันที ่2 
เมืองมุยเน่ - เมืองดาลัด - น า้ตกดาตันลา (น่ังรถราง) - พระราชวังฤดูร้อนของกษัตริยเ์บ๋า
ได๋ - น่ังกระเช้าไฟฟ้าเตวียนลัม - วัดตั๊กลัม - บ้านเพีย้น - ถนนคนเดนิเมืองดาลัด 

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

เหนือจากนครโฮจิมินห์ เป็นเมืองท่ีมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี เพราะเป็นท่ีราบสูงขนาดใหญ่ อยู่เหนือกว่า
ระดบัน า้ทะเลกว่า 1,500 เมตร ท าใหอ้ากาศโดยเฉล่ียทัง้ปีอยู่ท่ีเพียง 18-20 องศาเซลเซียส ในสมยัก่อนชาว
ฝรั่งเศสนิยมมาสรา้งบา้นพกัตากอากาศท่ีเมืองนีเ้ป็นจ านวนมากท าใหท้ั่วเมืองมีบา้นพกัของราชการชาวฝรั่งเศส
หลงเหลืออยูจ่  านวนมาก นบัเป็นเมืองท่ีมีเสนห่อ์ยา่งยิ่งส  าหรบันกัทอ่งเท่ียว 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย 

 
 น าท่านเดินทางไปชม น ้าตกดาตันลา (Datanla Waterfall) น า้ตกท่ีสวยท่ีสดุในดาลดั ซึ่งอยู่นอกเมืองไปทาง

ทิศใตป้ระมาณ 5 กิโลเมตรน า้ตกดาตนัลาเป็นน า้ตกท่ีไม่ใหญ่มากแตมี่ความสวยงาม เน่ืองจากสภาพแวดลอ้ม
ต่างๆท่ีเกือ้หนุนท าใหมี้นกัท่องเท่ียวแวะมาเท่ียวชมกันเป็นจ านวนมาก โดยท่านจะไดส้นุกกับการ น่ังรถราง 
(Roller Coaster) ลงไปดนู า้ตกทา่นจะรูส้กึต่ืนเตน้ประทบัใจ   
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ชม พระราชวังฤดูร้อนของกษัตริยเ์บ๋าได๋ ตัง้อยู่นอกเมืองไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใตป้ระมาณ 5 กิโลเมตร
พระราชวงัฤดรูอ้นของจกัรพรรดิเบา๋ได่ จกัรพรรดิองคส์ดุทา้ยของเวียดนามไดร้บัการออกแบบและปลกุสรา้งอยู่
ใตร้่มเงาของทิวสนใหญ่ซึ่งพระราชวังแห่งนีใ้ชเ้วลาการก่อสรา้งถึง 5 ปีโดยเริ่มก่อสรา้งเม่ือปี พ.ศ.2476 ซึ่ง
ภายในตวัตกึมีหอ้งภาพของพระเจา้เบา๋ได ่พระมเหสี พระโอรส ธิดาและมีหอ้งส าหรบัทรงงาน ในปี พ.ศ . 1975 
พระเจา้เบา๋ได่ เสด็จออกจากประเทศเวียดนามไปพ านกัยงัประเทศฝรั่งเศสพระราชวงัแห่งนีจ้ึงกลายเป็นท่ีพกั
ของเจา้หนา้ท่ีพรรคคอมมิวนิสต ์
น าท่าน น่ังกระเช้า เพ่ือขึน้ชมทิวทศันท่ี์สวยงามของดาลดัจากมุมสูงส าหรบักระเชา้ไฟฟ้าแห่งนี ้เป็นระบบ
กระเชา้ท่ีทนัสมยัท่ีสดุของประเทศเวียดนามและมีความปลอดภยัสงูเพ่ือชมความงดงามของทะเลสาบพาราไดซ์
หรือ เตวียนลมั (Tuyen Lam Lake) ตัง้อยูท่างตะวนัออกเฉียงใตข้องเมืองดาลดัประมาณ 5 กิโลเมตร ทะเลสาบ
พาราไดซ ์หรือ ตูเ้หยีนลมั เป็นสถานท่ีท่ีเหมาะในการมาพกัผ่อนสามารถมองเห็นทะเลสาบสีเขียวมรกตกับทิว
สนท่ียืนตน้ตระหง่านปกคลมุทกุขนุเขาการนั่งเคเบิล้คาร ์สามารถมองเห็นเมืองดาลดัไดท้ัง้เมือง 
เพ่ือเขา้ไปเท่ียวชม วัดตั๊กลัม เป็นวดัพุทธในนิกายเซนแบบญ่ีปุ่ น ตัง้อยู่บนเทือกเขาเฟืองฮว่าง ภายในบริเวณ
วดันอกจากจะมีสิ่งก่อสรา้งท่ีสวยงาม สะอาดเป็นระเบียบเรียบรอ้ยแลว้ ยงัมีการจดัทศันียภาพโดยรอบดว้ยสวน
ดอกไมท่ี้ผลิดอกบานสะพรั่ง นบัไดเ้ป็นวิหารซึ่งเป็นท่ีนิยมและงดงามท่ีสดุในดาลดั 

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

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงท่ี ถนนคนเดนิเมืองดาลัด เพ่ือเลือกซือ้เลือกหาของฝาก 

ทีพั่ก น าคณะเข้าสู่ทีพั่กโรงแรม Dragon King Hotel (ระดับ 4 ดาว) หรือเทยีบเท่า  พักทีด่าลัด 1 คืน 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 
 

ตอ่จากนัน้น าทา่นชม สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด สรา้งขึน้โดยจกัรพรรดเิบา๋ได ๋บนเนือ้ท่ีกวา้งใหญ่ สืบเน่ือง
จากเมืองดาลดั ไดร้บั สมญานามว่า เป็นเมืองแห่งดอกไม ้สวนแห่งนีจ้ึงเป็นสถานท่ี ท่ีรวบรวมพรรณไมต้่างๆ
ของเมืองดาลดัไวอ้ย่างมากมาย ทัง้ไมด้อก ไมป้ระดบั ไมยื้นตน้ เป็นตน้ ซึ่งดอกไมส้่วนใหญ่ในเวียดนาม จะ
สง่ออกจากเมืองดาลดัทัง้สิน้ 

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

หรือช่ือเดิม ไซ่ง่อน เป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดของประเทศเวียดนาม ตัง้อยู่บริเวณสามเหล่ียมปากแม่น า้โขง นครโฮจิ
มินหเ์ป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจของเวียดนาม 
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จากนัน้น าทา่นสู ่ถนนคนเดนิ ใหท้า่นอิสระเดนิเลน่และชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
     ค ่า รับประทานอาหารค ่าบนเรือ ล่องเรือชมบรรกาศพร้อมชมโชวก์ารแสดง 
ทีพั่ก น าคณะเข้าสู่ทีพั่กโรงแรม Happy Life Hotel (ระดับ 3 ดาว) หรือเทยีบเท่า  พักทีโ่ฮจิมินห ์1 คืน 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 
 

น าทา่นชม ท าเนียบอิสรภาพ ตัง้อยูใ่นบรเิวณท่ีเคยเป็นท าเนียบของผูว้า่การชาวฝรั่งเศสท่ีเรียกวา่ ท าเนียบ
นโรดม (Norodom Palace) ซึ่งมีอายยุอ้นหลงัไปถึงปี พ.ศ. 2411 หลงัจากท่ีขอ้ตกลงเจนีวาน าจดุจบมาสู่การ
ยดึครองของฝรั่งเศส โงดนิหเ์ดียม ประธานาธิบดีของเวียดนามใตไ้ดพ้  านกัอยูใ่นท าเนียบแหง่นี ้เป็นอาคาร
ทนัสมยัขนาดใหญ่ท่ีมีสวนใหญ่ลอ้มรอบท่ีน่ีเคยเป็นกองบญัชาการทางทหารสมยัสงครามเวียดนาม และเคย
เป็นท าเนียบของอดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต ้ ชมหอ้งตา่งๆท่ีไดร้บัการตกแตง่ไวอ้ยา่งหรูหรา เชน่หอ้งประชมุ  
เป็นตน้ ท าเนียบของอดีตประธานาธิบดี ปัจจบุนัเรียกกนัวา่ ทองยดั และเปิดเป็นพิพิธภณัฑใ์หเ้ขา้ชมได ้โดยทกุ
สิ่งทกุอยา่งถกูทิง้ไวใ้หเ้สมือนสภาพเดมิ

 
ชม โบสถน์อรท์เธอดาม ไดจ้  าลองมาจากโบสถน์อเธอรด์ามในฝรั่งเศสมาสรา้งไวท่ี้น่ี หรือเรียกอีกอย่างว่า 
“โบสถพ์ระแม่มารี”บริเวณกลางเมือง บนถนน Han Thuyen ไดร้บัการก่อสรา้งตัง้แตปี่พ.ศ. 2420 ใชร้ะยะเวลา
การสรา้ง 6 ปีโบสถ์นีไ้ม่มีการประดับดว้ยกระจกสีเหมือนโบสถ์คริสตท่ี์อ่ืนเพราะไดร้ับความเสียหายจาก
สงครามโลกครัง้ท่ี 2 ส าหรบัโบสถแ์หง่นีไ้ดร้บัการยกยอ่งว่ามีความงดงามมากท่ีสดุแห่งหนึ่งใน เวียดนามโดยใน
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อัตราค่าบริการ : สุดเลิฟ...เวียดนามใต้ โฮจมิินห ์มุยเน่ ดาลัด 
4 วัน 3 คนื โดย DD 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตียง) 
ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ทา่นละ 

พักเดี่ยว 
ทา่นละ 

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 

แต่ละวันมีนักท่องเท่ียวมาเยือนมากมายลักษณะของตวัโบสถ์เป็นรูปแบบของสมัยอาณานิคม มีหอคอยคู ่
ส่ีเหล่ียมอยูด่า้นบนสงู 40 เมตร เป็นเอกลกัษณท่ี์งดงามของโบสถแ์ห่งนีด้า้นหนา้โบสถมี์รูปป้ันขนาดใหญ่สีขาว
เด่นเป็นสง่า ของพระแม่มารีนกัท่องเท่ียวนิยมเขา้มาชมกันมาก เพราะเป็นเสมือนสญัลกัษณร์่วมอนัหมายถึง
การเขา้มาของตะวนัตก และเป็นสญัลกัษณท่ี์ส าคญัอยา่งหนึ่งของโฮจิมินห ์
ต่อมาชม ที่ท าการไปรษณียก์ลาง ท่ีใหญ่ท่ีสุดและสวยท่ีสุดของเวียดนาม เป็นสถาปัตยกรรมท่ีผสมผสาน
ระหวา่งตะวนัออกกบัตะวนัตกไดอ้ยา่งลงตวั น าท่านผ่านชมย่านไชน่าทาวน ์ใหท้่านไดส้มัผสั และชมชีวิตความ
เป็นอยูข่องชาวจีนในเวียดนาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( Ganh Bong Sen Buffet ) 
บ่าย 

 
 
 
 
 
 
 

 

จากนัน้ชม วัดเทยีนเฮา วดัจีนในเขตไชน่าทาวน ์ท่ีสรา้งอทุิศใหก้บัแม่พระผูคุ้ม้ครองชาวเรือหรือเทพีเทียนหาว
โดยชาวพุทธกวางตุง้ในช่วงปลายศตวรรษท่ี 18 ชาวเวียดนามเช่ือว่าเทพีองคนี์มี้กอ้นเมฆเป็นพาหนะ เพ่ือช่วย
คุม้ครองผูค้นใหร้อดพน้จากอนัตรายจากมหาสมทุรทัง้ปวงใหท้่านนมสัการเจา้แม่เทียนเฮาดว้ยธูปวง ซึ่งเม่ือจดุ
แลว้สามารถอยูไ่ดน้านถึง 7 วนั 
ตอ่มาน าท่านผ่อนคลายกบัการช็อปป้ิง ณ ตลาดเบนถัน ตลาดพืน้เมืองอนัพลกุพล่านของนครโฮจิมินห ์อิสระ
ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสินคา้ของฝากของท่ีระลกึและสินคา้พืน้เมือง อาทิเครื่องเทศและอาหารแหง้หมยูอ ผกัผลไมส้ดไม้
แกะสลกัเรือส าเภาไมแ้ละผา้ปักนานาชนิด 

สมควรแก่เวลาน าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบินเตนิเซินเญิต้ เพ่ือเดนิทางสู ่สนามบินดอนเมือง 

20.45 น. ออกเดนิทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ NOK AIR เท่ียวบนิท่ี DD3219  
22.25 น. คณะเดนิทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
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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 

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 ราคานี้รวมรายการทวัร ์ตั๋วเคร่ืองบนิ 

 
 

ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศนท้์องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500บาท / ท่าน / ทริป 

หัวหน้าทัวรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดท้ัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศและเหตสดุวิสยัต่างๆที่
ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ โดยทางบรษัิทฯจะค านงึถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดินทางเป็นส าคญั*** 
 
***หากทา่นท่ีตอ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุครัง้ก่อนท าการออกตั๋วเนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบิน โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
 

หมายเหตุ 
ส าหรบัผูเ้ดินทางที่อายไุมถ่ึง 18 ปี และไมไ่ดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบ้ตุรเดินทางไปต่างประเทศ
จากบิดาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
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**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอรต์ติดตวัมาในวนัเดินทาง พาสปอรต์ตอ้งมีอายไุม่ต  ่ากว่า 6 เดือน หรือ 
180 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง และตอ้งมีหนา้กระดาษอยา่งต ่า 6 หนา้ 
 

เงือ่นไขการจอง 
1. กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจ า 10,000 บาทพรอ้มกับเตรียม

เอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้ 
2. การช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนัท่านควรจัดเตรียมค่าทวัรใ์ห้

เรยีบรอ้ยก่อนก าหนดเนื่องจากทางบริษัทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในสว่นของค่าที่พกัและตั๋วเครื่องบินมิฉะนัน้จะถือว่า
ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
4. ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีไมไ่ดถื้อหนงัสอืเดินทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้เมื่อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการ

เดินทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนคา่มดัจ าทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว ้(15ท่านขึน้ไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดินทางไดซ้ึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบริษัทฯจะท าการเลื่อนการ
เดินทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที่ไมส่ามารถเรยีกคืนไดค้ือค่าธรรมเนียมในการมดั
จ าตั๋วในกรณีที่ไมส่ามารถเดินทางได ้

7. กรณีทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คืนค่าทวัรห์รือมดัจ าให ้แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกั
คา่ใชจ้่ายบางสว่นท่ีเกิดขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครือ่งบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในสว่นของทาง
เมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการหกัเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณี
ไป 

8. กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที่ไมว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตาม
ทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลี่ยนระดบัชัน้ที่นั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจากบตัร
สะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพื่ออพัเกรดตอ้งกระท าที่เคานเ์ตอร์
สนามบิน ณ วนัเดินทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ที่พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทียบเทา่ 
3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ที่บรษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรมั / แอรเ์อเซียเอกซ ์20 กิโลกรมั / การบินไทย 30 กิโลกรมั 

/ เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเ่กิน 23 กิโลกรมั] คา่ประกนัวินาศภยัเครื่องบินตามเง่ือนไขของแต่ละ
สายการบินท่ีมีการเรยีกเก็บ 

6.  คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม  ์
** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  
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เพิ่มเติมกบัทางบรษัิทได ้** 
- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี ** 
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี ** 
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบ ุอาทิเช่น คา่อาหาร - เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 
3.  คา่ภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรยีกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบิน 
4.  คา่ทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท / ทรปิ / ตอ่ทา่น 
5.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3% 
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