
              

 
    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

VN004A : เวียดนามใต้ นครโฮจมินิห์  

ดาลัด มุยเน่ 4 วัน 3 คืน 
นัง่รถจ๊ิปตะลยุทะเลทรายมยุเน่ : เยือนเมืองดาลดั เมืองแห่งความรักและดอกไม้ : เท่ียวชมเมืองโฮจิมินห์ซตีิ ้: 

 ชมความงามของโบสถ์นอร์ทเธอร์ดามและกรมไปรษณีย์กลาง สไตล์ฝร่ังเศส : ช้อปปิง้แบบจใุจ ตลาดเบนถนั 

     
 



              

 
    

รายการทวัร์รายการทวัร์  

วนัท่ี รายการ เช้า เท่ียง เย็น โรงแรมท่ีพกั 

1 กรุงเทพฯ-นครโฮจิมินห์- ช้อปปิง้ ตลาดราตรีดาลทั       
PLAZA DALAT HOTEL  

หรือเทียบเทา่ 

2 
ดาลดั-พระราชวงัฤดรู้อน-นัง่กระเช้าไฟฟ้า-นํา้ตกดาทนัลา 

(นัง่รถราง) - สวนดอกไฮเดรนเยีย- มยุเน ่
      

PEACE RESORT MUI 

NE  หรือเทียบเทา่ 

3 
ฟานเทียด(มยุเน)่-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลําธาร

FAIRYSTREAM-โฮจิมินห์ 
      

SEN VIET HOTEL / 

HOANG PHU GIA 

HOTEL หรือเทียบเทา่ 

4 
โฮจิมินห์-อโุมงค์กู๋จี-โบสถ์นอร์ทเทรอดาม-ศาลาไปรษณีย์กลาง-วดั

เทียนหาว-ช้อปปิง้ตลาดเบนถนั-กรุงเทพฯ  
      - 

กําหนดการเดินทางกําหนดการเดินทาง  

วนัเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ 

ทา่นละ 

ราคาเดก็เสริมเตียง 

พกัผู้ใหญ่ 2ทา่น+1เดก็ 

ทา่นละ 

ราคาเดก็ไมเ่สริมเตียง 

พกัผู้ใหญ่2ทา่น+1เดก็ 

ทา่นละ 

พกัเด่ียวเพิ่ม 

ทา่นละ 

13-16 กนัยายน 2561 13,900.- 13,900.- 12,900.- 3,500.- 

27-30 กนัยายน 2561 13,900.- 13,900.- 12,900.- 3,500.- 

13-16 ตลุาคม 2561  

*วนัคล้ายวนัสวรรคต ร.9* 
(FD650 07.45-09.15 // FD 659 21.35-23.10) 

14,900.- 14,900.- 13,900.- 4,500.- 

5-8  มกราคม 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 3,500.- 

12-15 มกราคม 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 3,500.- 

19-22 มกราคม 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 3,500.- 

23-26 กมุภาพนัธ์ 2561 13,900.- 13,900.- 12,900.- 3,500.- 

26 กมุภาพนัธ์ - 1 มีนาคม 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 3,500.- 

2-5 มีนาคม 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 3,500.- 

9-12 มีนาคม 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 3,500.- 

23-26 มีนาคม 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 3,500.- 
  

 



              

 
    

วันแรก กรุงเทพฯ-นครโฮจมิินห์-ช้อปป้ิงตลาดราตรีดาลัท                         (-/เที่ยง/เยน็) 

04.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารรับรองผู้ โดยสารระหว่างประเทศ (ชัน้ 3) ประต ู6 เคาน์เตอร์สาย

การบนินกแอร์ เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารแก่ทา่น... 

07.35 น. ออกเดนิทางสูน่ครโฮจิมินห์ (นครไซง่อน) ประเทศสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม เท่ียวบนิท่ี DD 3210 หรือ 

09.05 น. เดนิทางถึง สนามบนิเตนิเซินเญิต้นครโฮจิมินห์ เมืองใหญ่อนัดบัหนึง่ของประเทศเวียดนาม ซึ่งตัง้อยู่ตรงบริเวณ

ดนิดอนสามเหล่ียมปากแมนํ่า้โขงอนัเป็นศนูย์กลางทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้า

เมืองและ ศลุกากรแล้ว นําทา่นออกเดนิทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสูเ่มือง ดาลดั 

************************************************************************************** 

04.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบนิดอนเมือง อาคารรับรองผู้ โดยสารระหว่างประเทศ (ชัน้ 3) ประต ู2 สายการบินแอร์

เอเชีย เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารแก่ทา่น... 

07.45 น.  ออกเดนิทางสูน่ครโฮจิมินห์ (นครไซง่อน) ประเทศสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม เท่ียวบนิท่ี FD 650 

09.15 น. เดนิทางถึง สนามบนิเตนิเซินเญิต้นครโฮจิมินห์ เมืองใหญ่อนัดบัหนึง่ของประเทศเวียดนาม ซึ่งตัง้อยู่ตรงบริเวณ

ดนิดอนสามเหล่ียมปากแมนํ่า้โขงอนัเป็นศนูย์กลางทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้า

เมืองและ ศลุกากรแล้ว นําทา่นออกเดนิทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสูเ่มือง ดาลดั 
 

สนามบินเตินเซินเญิต้นครโฮจิมินห์ถือกําเนิดขึน้เม่ือต้นทศวรรษท่ี 1930 (พ.ศ. 

2473-2482) โดยรัฐบาลภายใต้อาณัติของฝร่ังเศสได้สร้างสนามบินขนาดเล็กขึน้ใน

หมูบ้่านเตนิเซินเญิต้ จงึเป็นท่ีรู้จกัในช่ือวา่ สนามบนิเตนิเซินเญิต้  

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

เท่ียง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร (มือ้ท่ี 1) 
 

นําท่านเดินทางสู่เมืองดาลดั อยู่ในจงัหวดัลามดง ดาลดัเป็นอีกหนึ่งเมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงอนัและโรแมนติกท่ีสดุของ

เวียดนาม เน่ืองจากตัง้อยู่บนท่ีสงูจากระดบันํา้ทะเลประมาณ 1,500 เมตร ทําให้อากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปีแม้กระทัง้ในฤดู

ร้อน อณุหภูมิเฉล่ียประมาณ 14-25 องศาเซสเซียส แวดล้อมด้วยขนุเขา ไร่กาแฟ และสวนดอกไม้ อาคารบ้านเรือนต่างๆปลูก

สร้างรูปแบบสถาปัตยกรรมฝร่ังเศส เน่ืองจากในสมยัอาณานิคม Alexandra Yersin ได้ค้นพบเมืองดาลดัและเห็นว่าบรรยากาศ

ค่อนข้างดี ทางฝร่ังเศสจึงได้เข้ามาพฒันาและสร้างเมืองดาลดั เพ่ือให้เป็นเมืองตากอากาศสําหรับชาวฝร่ังเศส จนได้รับการ

ขนานนามวา่ “เมืองแหง่ปารีสตะวนัออก”   

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เย็น  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  (มือ้ท่ี 2) 
 



              

 
    

นําท่าน ช้อปปิง้ตลาดไนท์บาร์ซ่าของเมืองดาลดั ให้ท่านได้เลือกซือ้สินค้านานาชนิด อาทิ ดอกไม้, เสือ้กันหนาว,ผลไม้ฤดู

หนาวทัง้สดและแห้ง, ผกันานาชนิด, ขนมพืน้เมือง, กาแฟและชา เป็นต้น 
 

ท่ีพกั  PLAZA DALAT HOTEL 3STAR  หรือเทียบเท่า 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วันที่สอง ดาลัด-พระราชวังฤดูร้อน-น่ังกระเช้าไฟฟ้า-นํา้ตกดาทนัลา(น่ังรถราง) – 

                  สวนดอกไฮเดรนเยีย- มุยเน่        (เช้า/เที่ยง/เยน็) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม (มือ้ท่ี 3)      
 

นําท่านเข้าชม พระราชวงัฤดรู้อน วงัท่ีประทบัของกษัตริย์เบา๋ได๋ จกัรพรรดิองค์สุดท้าย

ของประเทศเวียดนาม ในยามท่ีพระองค์เด็จแปรพระราชฐานมา ณ เมืองดาลดั ท่ีน่ีนบัว่า

เป็นพระราชวงัหลงัสดุท้ายท่ีสร้างขึน้ในสมยัฝร่ังเศสเรืองอํานาจอีกด้วย  
 

นําท่านสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้า “เคเบิลคาร์” ท่ีทนัสมยัท่ีสดุในประเทศเวียดนามขึน้สู่จดุ

ชมวิว ให้เวลาทา่นได้ชมและถ่ายรูปวิวเมืองดาลดัในมมุมองท่ีสดุพิเศษไว้เป็นท่ีระลกึ  
 

นําท่านเข้าชม สวนดอกไฮเดรนเยีย ชมและถ่ายรูปกบัหมู่มวลไม้ดอกไฮเดรนเยีย ท่ีปลูกลดหลัน่เป็นขัน้บนัได เป็นไม้ดอกท่ี

บานอวดโฉม และสีสนัอนัสดุตระการตาตลอดทัง้ปี 
  

นําท่าน นัง่รถราง  (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอนัร่มร่ืนเขียวชอุ่มลงสู่หบุเขาเบือ้งล่าง 

เพ่ือชมและสมัผสักบัความสวยงามของ นํา้ตกดาทนัลา (Thac Datanla) นํา้ตกขนาดไม่ใหญ่

มากแตมี่ช่ือเสียง อีกหนึง่ในสถานท่ีทอ่งเท่ียวยอดนิยมท่ีไมค่วรพลาด 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

เท่ียง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร (มือ้ท่ี 4)   

นําทา่นเดนิทางโดยรถบสัปรับอากาศมุง่หน้าสูเ่มืองมยุเน ่เมืองชายหาดริมทะเล (ระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตร ใช้เวลา

ในการเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง)ระหวา่งทางทา่นจะได้ช่ืนชมธรรมชาตท่ีิสวยงาม   

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เย็น  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  (มือ้ท่ี 5) 

ท่ีพกั   PEACE RESORT MUI NE (3STAR) หรือเทียบเทา่  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



              

 
    

วันที่สาม ฟานเทียด(มุยเน่) – น่ังรถจิบ๊ชมทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง –  ชมลาํธาร 

                  FAIRYSTREAM - โฮจมิินห์              (เช้า/เที่ยง/เยน็) 

เช้า  บริการอาหาร ห้องอาหารโรงแรม (มือ้ท่ี 6)      
 

นําทกุทา่นสู ่ทะเลทรายขาว ซึง่อยูห่า่งจากทะเลทรายแดงประมาณ 15 กม. โดยจะใช้เวลา

เดินทางประมาณ 30 นาที  ซึ่งทะเลทรายขาวเป็นเนินทรายสีขาวท่ีมีแหล่งนํา้จืดหรือโอเอซิส

อยู่ใกล้ๆ เป็นอีกหนึ่งจุดท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวนิยมไปถ่ายรูป และเป็นจุดหนึ่งท่ีถ่าย

ภาพยนตร์ไทยเร่ือง “เราสอง สามคน” ไม่ไกลกันมีแหล่งนํา้จืด (โอเอซิส) สําหรับให้

นกัทอ่งเท่ียวใช้พกัผอ่น  ถ่ายรูป และชมวิว ท่ีท่านจะได้เพลิดเพลินกบักิจกรรมหลากหลายไม่

วา่จะเป็น เชา่รถจ๊ีป หรือรถ ATV ตะลยุเนินทราย หรือสนกุสนานกบัการเลน่แซนด์ดนูล่ืนไถล 

จากเนินทรายสงูกวา่ 40 เมตร (รวมคา่เชา่รถจิ๊บทะเลทรายขาว)  
 

นําทา่นชมและสมัผสัความงดงามของทะเลทรายแดง ซึง่เป็นเนินทรายกว้างใหญ่สีชมพท่ีูมี

ช่ือเสียงมากของเมืองมยุเน ่ทะเลทรายแดงอยู่ริมทะเลห่างจากตวัเมืองมยุเน่ประมาณ 5 กม. 

บริเวณด้านหน้าทะเลท่ีติดกับชายฝ่ังทะเลมีร้านอาหารและตอนเย็นๆ จะมีเด็กๆนําแผ่น

พลาสตกิให้นกัทอ่งเท่ียวได้เลน่สไลด์บนเนินทราย  
 

จากนัน้เราไปเดินลยุนํา้กนัท่ี ซุยเตียน หรือ Fairly Stream เป็นธารนํา้สีแดง ขอแนะนําว่า

หากใครจะมาเท่ียวท่ีน่ีให้ใส่ร้องเท้าแตะ จะสะดวกท่ีสดุ โดยการเดินทวนลําธารขึน้ไปเร่ือย ๆ  

เหยียบทรายในลําคลองชวนให้นึกถึงสมัยเด็กๆ ซุยเตียน เกิดจากการกัดเซาะของนํา้ ท่ี

ระยะเวลาผา่นมานานมากจงึเกิดเป็นร่องนํา้และเกิดรอยกดัเซาะท่ีมีสีสนัจากทรายท่ีสวยงาม  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ท่ี 7)  

หลงัอาหาร นําท่านเดินทางกลบัสูน่ครโฮจิมินห์ โดยรถโค้ชปรับอากาศ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เย็น  บริการอาหาร ณ บนเรือ พร้อมลอ่งเรือแมนํ่า้ไซง่่อน  (มือ้ท่ี 8) 
 

ชมบรรยากาศยามค่ําคืนชมทิวทศัน์และแสงสีตลอดสองฟากฝ่ังลํานํา้ไซง่อน   
 

ท่ีพกั   HOANG PHU GIA HOTEL 3STAR หรือเทียบเทา่  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 



              

 
    

วันที่ส่ี โฮจมิินห์-อุโมงค์กู๋จ-ีโบสถ์นอร์ทเทรอดาม-ศาลาไปรษณีย์กลาง-วัดเทยีนหาว-ช้อปป้ิงตลาด

เบนถัน-กรุงเทพฯ                                (เช้า/เที่ยง/-) 

เช้า  บริการอาหาร ณ  ห้องอาหารโรงแรม (มือ้ท่ี 9)      

นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ้่านกูจี๋ ชม อโุมงค์กู่จี อโุมงค์ของชาวเวียดกงท่ีขดุขึน้ขนาดพอดีกบัตวัในสมยัท่ี

ทําสงครามกบัทหารเวียดนามใต้และกองทพัอเมริกนั รวมถึงกองทหารพนัธมิตรจากนานาประเทศท่ีชาว

เวียดนามจะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อุโมงค์นี ้ซึ่งในอดีตเคย มีชาวเวียดนามอาศยัอยู่ภายใต้อุโมงค์นีถึ้ง 

80,000 คน ในระหวา่งการเกิดสงครามและยงัเคยใช้เป็นท่ีบญัชาการทางทหารและเป็นหลมุหลบภยั ซึ่ง

มีความยาวกว่า 200 กิโลเมตรและอโุมงค์นีย้งัสามารถทะลอุอกแม่นํา้ไซ่ง่อนได้ด้วย พร้อมชมภาพถ่าย

และวีดีโอของเหตกุารณ์จริงในชว่งของสงคราม 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เท่ียง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร (มือ้ท่ี 10) เตม็อ่ิมกบั อาหาร BUFFET VIETNAM   

นําท่านชม โบสถ์นอร์ทเธอดาม เป็นโบสถ์คาทอลิกท่ีใหญ่ท่ีสุดของเวียดนาม ซึ่งก่อสร้างตัง้แต่ปีพ.ศ.

2420 ซึ่งใช้เวลาสร้างกว่า 6 ปีโบสถ์แห่งนีไ้ด้รับการยกย่องว่ามีความงดงามท่ีสุดแห่งหนึ่งในเวียดนาม 

โดยในแตล่ะวนัมีนกัทอ่งเท่ียวมาเยือนมากมาย ลกัษณะของตวัโบสถ์เป็นรูปแบบของสมยัอาณานิคม มี

หอคอยคูส่ี่เหล่ียมอยูด้่านหน้าสงู 40 เมตร เป็นเอกลกัษณ์ท่ีแสนสง่างามของโบสถ์แห่งนี ้ด้านหน้าโบสถ์

มีรูปปัน้ขนาดใหญ่สีขาวเดน่เป็นสง่าของพระแมม่ารี  
 

นําทา่นชมความงดงามทางสถาปัตยกรรมของ ไปรษณีย์กลางโฮจิมินห์ ซึ่งเป็นไปรษณีย์

ท่ีใหญ่สดุของเวียดนาม ออกแบบและก่อสร้างในสไตล์ฝร่ังเศสเป็นศิลปะแบบโกธิคท่ีได้รับ

การก่อสร้างขึน้เม่ือ ปี พ.ศ. 2439 และสําเร็จเสร็จสิน้ลงในปี พ.ศ. 2444 ผู้ ออกแบบ

ไปรษณีย์แห่งนีคื้อ Gustave Eiffel สถาปนิกระดบัโลกไปรษณีย์กลางแห่งนีไ้ด้รับการ

ออกแบบตกแตง่อย่างงดงามด้วยกระจกสี มีความโอ่โถงและอ่อนช้อยทวา่มัน่คง จนทําให้

นกัออกแบบมากมายต้องมาศกึษาเรียนรู้เก่ียวกบัการออกแบบตกแตง่อาคารแหง่นี ้ 

 

จากนัน้ผ่านชม อนุสาวรีย์ท่านประธานโฮจิมินห์ ซึ่งตัง้อยู่หน้าศาลาว่าการ ก่อสร้างด้วย

สถาปัตยกรรมแบบฝร่ังเศสด้วยเช่นกนั นําท่านผ่านชม ย่านไชน่าทาวน์  ให้ท่านได้สมัผสั และ

ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในเวียดนาม บริเวณอนสุาวรีย์มีลกัษณะเป็นลานกว้าง มีการ

จดัสวน ม้านัง่ ประดบัด้วยนํา้พสุวยงาม โดยบริเวณนีมี้ช่ือว่า จตรัุสโฮจิมินห์ (Tran Nguyen 

Hai Statue) ถือเป็นสญัลกัษณ์ของนครโฮจิมินห์ ท่ีใช้เป็นจุดตัง้หลกัและจดุนัง่เล่นพกัผ่อนท่ี

สําคญัของชาวเมืองโฮจิมินห์เลยก็วา่ได้  

 



              

 
    

จากนัน้ชม วัดเทียนหาว วัดจีนในเขตไชน่าทาวน์ ท่ีสร้างอุทิศให้กับแม่พระผู้ คุ้ มครอง

ชาวเรือหรือเทพีเทียนหาว โดยชาวพทุธกวางตุ้งในช่วงปลายศตวรรษท่ี 18 ชาวเวียดนามเช่ือ

ว่าเทพีองค์นีมี้ก้อนเมฆเป็นพาหนะ เพ่ือช่วยคุ้ มครองผู้ คนให้รอดพ้นจากอันตรายจาก

มหาสมทุรทัง้ปวง ให้ทา่นนมสัการเจ้าแมเ่ทียนเฮาด้วยธปูวง ซึง่เม่ือจดุแล้วสามารถอยู่ได้นาน

ถึง 7 วนั หลงัจากนัน้นําท่านช้อปปิง้ท่ี ตลาดเบนถนัตลาดสินค้าพืน้เมืองเช่น รองเท้า คริสตลั 

กระเป๋า ของท่ีระลกึ สิ่งของเคร่ืองใช้ตา่ง ๆ มากมาย อิสระอาหารเยน็ตามอัธยาศัยเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง  
 

สมควรแก่เวลานําทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิ ตนั เซินยตั เพ่ือเดนิทางสูส่นามบนิดอนเมือง กรุงเทพฯ 

20.45น.  ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนินกแอร์ เท่ียวบนิท่ี DD 3219 

22.25 น.  เดนิทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

************************************************************************************** 

21.35 น.  ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิแอร์เอเชีย เท่ียวบนิท่ี FD 659 

23.10 น.  เดนิทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
........................................................................................ 

 

 

      SPIRIT OF VIETNAM      
 

**ราคาตัว๋, ภาษีสนามบนิ หรือ คา่ทวัร์ อาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไมแ่จ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

ข้อควรควรทราบ : สําหรับทา่นท่ีต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายก่อน

ทําการออก ตัว๋เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์หรือเวลาบนิ โดยไมไ่ด้แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
 

อตัราคา่บริการรวม 

คา่ตัว๋เคร่ืองบนิและภาษีสนามบนิ ไป-กลบั พร้อมคณะชัน้ทศันาจรตามรายการ  

คา่นํา้หนกัสมัภาระในการเดนิทาง 20 กิโลกรัม / 1 ทา่น 

คา่ท่ีพกัตามระบใุนรายการพกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบหุรือเทียบเท่า 

คา่อาหารตามท่ีระบอุยูใ่นรายการ 

คา่จ้างหวัหน้าทวัร์ไทย และไกด์ท้องถ่ินเวียดนาม 

คา่รถรับ-สง่ตามสถานท่องเท่ียวท่ีระบตุามรายการ 

คา่เข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ท่ีระบอุยูใ่นรายการ 

คา่ประกนัภยัการเดนิทาง วงเงินทา่นละ กรณีเสียชีวิต 1,000,000// กรณีรักษาพยาบาล 500,000 ตามเง่ือนไขกรมธรรม์ 

 

 



              

 
    

อตัราคา่บริการไมร่วม 

 กรณีอยู่ตอ่ต้องเสียคา่เปล่ียนแปลงหรือต้องซือ้ตัว๋เด่ียวทัง้นีข้ึน้อยูก่บัเง่ือนไขสายการบนิ 

คา่นํา้หนกัสมัภาระนํา้หนกัเกินจาก 20 กิโลกรัม / 1 ทา่น ตามท่ีระบไุว้  

คา่ใช้จา่ยสว่นตวั นอกจากรายการท่ีระบ ุเชน่ มินิบาร์ คา่โทรศพัท์ คา่อินเตอร์เน็ท คา่ทิปยกกระเป๋า คา่ทิปพนกังานเสิร์ฟ

ตา่งๆ ฯลฯ  

คา่อาหารและเคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากท่ีระบใุนรายการ 

คา่ทําหนงัสือเดนิทาง คา่วีซา่ตา่งชาตแิละคา่แจ้งเข้า-ออกประเทศ ของคนตา่งด้าว หรือเอกสารอ่ืนๆท่ีพงึใช้ประกอบส่วนตวั 

คา่รถรับ-สง่ นอกสถานท่ี นอกเหนือท่ีระบไุว้ตามรายการ 

คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3%  

คา่ทิปท่ีระบไุว้ ชดัเจน สําหรับ หวัหน้าทวัร์+ไกด์ท้องถ่ิน+คนขบัรถ 

   ทา่นละ 150 บาท/วนั/ทา่น ( 150*4 วนั = 600 บาท/ทา่น)    

   **เด็กจา่ยทิปเทา่กบัผู้ใหญ่** 

 

 

กรุณาแจ้งรายละเอียด 

กรุณาระบลุกัษณะห้องท่ีคณุต้องการเพ่ือความสะดวกสบายของตวัทา่นเอง TWIN (ห้อง 2 เตียง) // DOUBLE (ห้อง 1 เตียง

ใหญ่) // SINGLE (ห้องเตียงเด่ียว)  // TRIPLE (ห้อง 2 เตียง +1 เตียงเสริม) 

หากไมมี่การระบ ุทางบริษัท ขออนญุาตจดัเป็นเตียง Twin ให้กบัผู้ เข้าพกั 

หากทา่นไมท่านอาหารมือ้ใดมือ้หนึง่ ไมส่ามารถคืนเงินได้    

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเมนอูาหาร ในกรณีท่ีมีผู้ เดนิทางไมถึ่ง 10 ทา่น 

 กรุณาแจ้งการไมท่านอาหารบางประเภท ก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 1อาทิตย์  หากท่านแจ้งช้า อาจทําให้ทางบริษัทฯไม่

สามารถเตรียมการให้ทา่นได้ทนั ต้องขออภยัในความไมส่ะดวก  

ไมส่ามารถเปล่ียนแปลงรายช่ือผู้ เดนิทาง เล่ือนหรือโยกย้ายวนัเดนิทาง ได้หลงัจากทําการออกตัว๋โดยสารแล้ว  

เง่ือนไขการจองทวัร์ 

1.ชําระมดัจําทา่นละ 8,000 บาทหรือตามท่ีบริษัทฯระบ ุโดยโอนเข้าบญัชี ตามเอกสารเรียกเก็บเงิน   

(ขอสงวนสิทธ์ิงดรับเช็ค ทกุกรณี) (หากไมชํ่าระตามกําหนดขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะตดัสิทธ์ิการจองโดยไมมี่เง่ือนไข)  

2.สง่หลกัฐานการชําระเงิน ทางไลน์ อีเมลล์ หรือ แอฟพลิเคชัน่อ่ืนๆ ตามชอ่งทางท่ีทา่นสะดวก 

3.สง่เอกสารหน้าพาสปอร์ต ท่ีมองเห็นข้อมลูชดัเจน ในช่องทางท่ีสะดวก ให้กบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ 

4.คา่ทวัร์ส่วนท่ีเหลือ กรุณาชําระก่อนการเดนิทาง 20-30 วนั หรือตามวนัท่ีบริษัทกําหนดในเอกสารเรียกเก็บเงิน  

 
 

 



              

 
    

เง่ือนไขการยกเลิกทวัร์ 

1. แจ้งขอยกเลิกทวัร์ก่อนการเดินทาง 30 วนั คืนเงินเตม็จํานวนท่ีทา่นได้ชําระมาแล้ว  

2. แจ้งขอยกเลิกทวัร์ก่อนการเดินทางน้อยกวา่ 15-29 วนั คืนเงิน 50% ของจํานวนท่ีทา่นได้ชําระมาแล้ว 

3. แจ้งยกเลิกทวัร์ก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินท่ีท่านชําระมาแล้วทกุกรณี 

4. ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดนิทางชว่งวนัหยดุหรือชว่งเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจํากบัสายการบิน หรือกรุ๊ปท่ีทีการ การันตีคา่มดัจําท่ีพกั

โดยตรงหรือโดยผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบนิพิเศษ เชน่ EXTRA FLIGHT 

และ CHARTER FLIGHT จะไมมี่การคืนเงินมดัจํา หรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบนินัน้ๆ  

 

กรุ๊ปออกเดนิทางได้ 

1. ยอดจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ทา่น ออกเดนิทาง (มีหวัหน้าทวัร์) 

2. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหน้าทวัร์) 

 

เง่ือนไขการให้บริการ 

 เท่ียวบนิ, ราคาและรายการทอ่งเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดนิทาง

เป็นสําคญั 

 บริษัทฯ รับผู้ ร่วมเดนิทาง เฉพาะผู้ มีจดุประสงค์เดนิทางเพ่ือทอ่งเท่ียวเทา่นัน้  

 หนงัสือเดินทางต้องมีอายเุหลือใช้งานไมน้่อยกว่า 6 เดือน ( บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบหากอายกุารใช้งานเหลือน้อยกว่า 6

เดือนและไมส่ามารถเดนิทางได้) 

บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบนิ, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล, ภยั

ธรรมชาตอินัไมส่ามรถควบคมุได้  

 บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบ กรณีทา่นถกูปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรม

แรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศ ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ และจะไมคื่นคา่ใช้จา่ยคา่ทวัร์ท่ีท่านได้ชําระ

มาเรียบร้อยแล้ว 

 เน่ืองจากการซือ้ขายทวัร์ในรูปแบบเหมาจา่ย บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบและไมทํ่าการคืนคา่ใช้จา่ยไดๆ หากทา่นใช้บริการจาก

ทางบริษัทฯไมค่รบรายการ เชน่ ไมท่านอาหารบางมือ้ ไม่พกัท่ีเดียวกบัท่ีจดัไว้ ไมเ่ท่ียวบางรายการ  

บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใด หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอบุตัเิหตท่ีุเกิดจากความประมาทของ

นกัทอ่งเท่ียวเอง หรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสญูหายหรือชํารุดจากสายการบนิ 



              

 
    

 กรณีทา่นไมส่ามารถเดนิทางพร้อมคณะได้ ตัว๋โดยสารทกุประเภท ไมส่ามารถโยกย้ายเล่ือนกําหนดเดนิทางไปใช้ในครัง้อ่ืน

ได้ 

 รายละเอียดทกุรายการในโปรแกรม ท่ีระบ ุอาจมีการสลบัปรับเปล่ียน รายการ อาหาร ท่ีพกั สถานท่ีทอ่งเท่ียว เพ่ือปรับให้

เหมาะสมกบั เวลา สภาพอากาศ และสถานการณ์เฉพาะตรงนัน้ โดยมิได้แจ้งให้ทา่นทราบลว่งหน้า เพ่ือให้ทกุอยา่งเป็นไปด้วย

ความเหมาะสมและรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์ร่วมกนัทกุฝ่าย  

 เม่ือทา่นตกลงชําระเงินไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นผา่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะ

ถือวา่ทา่น ได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงตา่ง ๆ ท่ีได้ระบไุว้ข้างต้นนีแ้ล้วทัง้หมดแล้ว 

 

กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ด้วยตวัท่านเอง  

พาสปอร์ตต้องมีอายเุกิน 6 เดือน นบัจากวนัเดนิทาง  

หากเกิดข้อผิดพลาดไมส่ามารถเดนิทางได้ ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบไดๆ   

ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางให้เข้าใจก่อนนะคะ เพ่ือผลประโยชน์ของทา่น 

 

 

 

 


