
 

 

เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลดั มุยเน่ อุโมงค์กู๋จี                               

4 วัน 3 คืน   โดยสายการบินนกแอร ์ DD 

 

 

 

1. เที่ยวชม เมืองโฮจิมินห์ ชมเมืองในรูปแบบของสถาปัตยกรรมฝร่ังเศสและสวนกลางเมือง 
2. เที่ยวชม อุโมงค์กู๋จี จุดยุทธศาสตร์ส าคัญสมัยสงครามเวียดนาม 
3. เที่ยวชมเมืองดาลัด เมืองที่แสนโรแมนติก ที่ได้รับสมยานาม ว่า หุบเขาแห่งความรัก  
4. สัมผัสมนต์ขลังแห่งทะเลทรายตะวันออก “มุยเน่”                                                                             
5. ช้อปปิ้งสินค้าพืน้เมืองหลากหลายชนิด ที่ตลาดเบนถัน 
6. สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติคยามค่ าคืนด้วยการ ล่องเรือแม่น้ าไซ่ง่อน 
7. พิเศษ!! อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, บฟุเฟ่ต์นานาชาติ  
8. FREE WIFI ON BUS 
 

 

 

 

 

เร ิม่เพยีง11,888.- 

 
 

GO1-SGN FD03 

 

รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 

http://www.websabaitrip.com/package_detail.php?pkno=119&countryid=05189&countryname=Vietnam&cityid=019485
http://www.websabaitrip.com/package_detail.php?pkno=119&countryid=05189&countryname=Vietnam&cityid=019485
http://www.websabaitrip.com/package_detail.php?pkno=119&countryid=05189&countryname=Vietnam&cityid=019485
http://www.websabaitrip.com/package_detail.php?pkno=119&countryid=05189&countryname=Vietnam&cityid=019485


 

 

       ก าหนดการเดินทาง 

 
       เส้นทางการเดินทาง 

กรุงเทพ เช้า 
กลาง
วัน 

ค่ า 
 

1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-โฮจิมินห์-ชมโบสถ์นอร์ทเธอดาม-ชม ✈ O O NGOC PHAT HOTEL 3* 

 
วันที่ 04-07 , 11-14  ตุลาคม 2561                                                11,900.-   
วันที 12-15 , 19-22  ตุลาคม 2561                                                12,900.-  
วันที่ 25-28 ตุลาคม 2561                                                            12,900.-   
วันที่  15-18,22-25 พฤศจิกายน  2561                                             12,900.-   
วันที่ 02-05,06-09 ,20-23  ธันวาคม 2561                                        12,900.-   
วันที่ 07-10 ธันวาคม 2561                                                            13,900.-   
วันที่ 27-30 ,28-31  ธันวาคม 2561                                                 17,900.-   
วันที่ 29  ธันวาคม  2561 – 01 มกราคม 2562                                    17,900.-   
วันที่ 25-28  มกราคม 2562                                                           12,888.-   
วันที่ 31  มกราคม-03 กุมภาพันธ์ 2562                                             12,888.-   
วันที่ 15-18,22-25 กุมภาพันธ์ 2562                                                 12,888.-   
วันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2562                                                         13,888.-   
วันที่ 08-11,15-18,21-24 มีนาคม 2562                                           12,888.-   
 วันที่ 29 มีนาคม – 01 เมษายน  2562                                             11,888.-   
วันที่ 04-07 เมษายน  2562                                                            13,888.-   
วันที่ 05-08 เมษายน  2562                                                            14,888.-   
วันที่ 11-14 เมษายน  2562                                                            14,888.-   
วันที่ 12-15, 13-16  เมษายน  2562                                                   16,888.-   
วันที่ 14-17 เมษายน  2562                                                             14,888.-   
วันที่ 18-21 เมษายน  2562                                                              13,888.-   
วันที่ 19-22 เมษายน  2562                                                             12,888.-   
วันที่ 03-06 ,10-13 พฤษภาคม 2562                                                 11,888.-   
วันที่ 16-19 พฤษภาคม 2562                                                           13,888.-   
วันที่ 17-20 พฤษภาคม 2562                                                           14,888.-   
วันที่ 24-27 พฤษภาคม 2562                                                           11,888.-   
 

 
 
 
   
 



 

 

ที่ท าการไปรษณีย์-ดาลัด 
 

HOTEL หรือเที่ยบเท่า 
 

2. 
ดาลัด-Datalla Water Fall(นั่งรถราง)-กระเช้าไฟฟ้า-ชมวังฤดูร้อน
ของกษัตริย์เบ๋าได๋-สวนดอกไม้เมืองหนาว-มุยเน่ 
 

O O O 
TIEN DAT RESORT   3* 
HOTEL หรือเที่ยบเท่า 
 

3. 
มุยเน่-Sand Dune-Fairly Stream-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-
นครโฮจิมินห ์
 

O O O 
LE DUY HOTEL  3* หรือ
เที่ยบเท่า 
 

4. 
นครโฮจิมินห-์อุโมงค์กู๋จี-วัดเทียนเฮา-ช้อปปิ้ง ตลาดเบนถัน- 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)- 

O O ✈  

 

โปรแกรมการเดินทาง 
 

วันที่ 1: 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)–โฮจิมินห์(สนามบินตัน เซิน นึก นครโฮจิมินห์)-ชมโบสถ์นอร์ทเธอดาม-ชมที่ท า
การไปรษณีย์-ดาลัด(ทานอาหารเที่ยงที่ Buffet Hoang Yen) 
 

04.30 น. 
พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองอาคารผู้โดยสารขาออก  เคาน์เตอร์ Nok Air 

โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับ 

07.35 น.    
ออกเดินทางสู่ นครโฮจิมินห์ โดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD3210 

 

09.15 น. เดินทางถึงสนามบินตัน เซิน นึก นครโฮจิมินห์หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 

ช่วงเช้า : 

น าท่านเข้าสู่ใจกลางมหานครโฮจิมินห์ชมเมืองในรูปแบบของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสและสวนกลางเมืองชมความ
สวยงามต่าง ๆท่ีฝรั่งเศสเป็นผู้ทุ่มงบประมาณเนรมิตเมื่อครั้งท่ีคิดว่าจะได้เป็นผู้ครอบครองเมืองแห่งนี้ แล้วชมโบสถ์
นอร์ทเธอดามได้จ าลองมาจากโบสถ์นอเธอร์ดามในฝรั่งเศสมาสร้างไว้ที่นี่ หรือเรียกอีกอย่างว่า “โบสถ์พระแม่มา
รี”บริเวณกลางเมือง บนถนน Han Thuyen ได้รับการก่อสร้างต้ังแต่ปีพ.ศ. 2420 ใช้ระยะเวลาการสร้าง 6 ปีโบสถ์
นี้ไม่มีการประดับด้วยกระจกสีเหมือนโบสถ์คริสต์ท่ีอื่นเพราะได้รับความเสียหายจากสงครามโลกครั้งท่ี 2 ส าหรับ
โบสถ์แห่งนี้ได้รับการยกย่องว่ามีความงดงามมากท่ีสุดแห่งหนึ่งใน เวียตนามโดยในแต่ละวันมีนักท่องเท่ียวมาเยือน
มากมายลักษณะของตัวโบสถ์เป็นรูปแบบของสมัยอาณานิคม มีหอคอยคู่ ส่ีเหล่ียมอยู่ด้านบนสูง 40 เมตร เป็น
เอกลักษณ์ท่ีงดงามของโบสถ์แห่งนี้ด้านหน้าโบสถ์มีรูปป้ันขนาดใหญ่สีขาวเด่นเป็นสง่า ของพระแม่มารีนักท่องเท่ียว
นิยมเข้ามาชมกันมาก เพราะเป็นเสมือนสัญลักษณ์ร่วมอันหมายถึงการเข้ามาของตะวันตก และเป็นสัญลักษณ์ท่ี
ส าคัญอย่างหนึ่งของโฮจิมินห์,ต่อมาชมที่ท าการไปรษณีย์ท่ีใหญ่ท่ีสุดและสวยที่สุดของเวียดนาม เป็นสถาปัตยกรรม
ท่ีผสมผสานระหว่างตะวันออกกับตะวันตกได้อย่างลงตัว 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร( Buffet Hoang Yen ) 

ช่วงบ่าย : 

ออกเดินทางสู่เมืองดาลัดเมืองดาลัด ต้ังอยู่ทางเหนือจากนครโฮจิมินห์ เป็นเมืองท่ีมีอากาศเย็นตลอดท้ังปี เพราะ
เป็นท่ีราบสูงขนาดใหญ่ อยู่เหนือกว่าระดับน้ าทะเลกว่า 1500 เมตร ท าให้อากาศโดยเฉล่ียท้ังปีอยู่ท่ีเพียง 18-20 
องศาเซลเซียส ในสมัยก่อนชาวฝรั่งเศสนิยมมาสร้างบ้านพักตากอากาศท่ีเมืองนี้เป็นจ านวนมากท าให้ท่ัวเมืองมี
บ้านพักของราชการชาวฝรั่งเศสหลงเหลืออยู่จ านวนมาก นับเป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์อย่างยิ่งส าหรับนักท่องเท่ียว โดยใช้
เวลาประมาณ 7-8 ช.ม. 

ค่ า   
รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
(หลังรับประทานอาหารค่ า อิสระตามอัธยาศัย) ท่านสามารถช้อปปิ้งที่ถนนคนเดินเมืองดาลัด 

 น า  คณะเข้าสู่ท่ีพักโรงแรม NGOC PHAT HOTEL  (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่าพัก 1 คืนที่ดาลัด 

 

วันที่ 2: 
เมืองดาลัด-Datalla Water Fall (นั่งรถราง)-กระเช้าไฟฟ้า – 
ชมวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋ -สวนดอกไม้เมืองหนาว -มุยเน่ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 หลังรับประทานอาหารเช้า น าท่านเดินทางไปชม  น้ าตก  Datalla Water Fall 

น้ าตกท่ีสวยที่สุดในดาลัด ซึ่งอยู่นอกเมืองไปทางทิศใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร 
น้ าตกดาตันลาเป็นน้ าตกท่ีไม่ใหญ่มากแต่มีความสวยงาม เนื่องจากสภาพแวดล้อมต่างๆท่ีเกื้อหนุนท าให้มี
นักท่องเท่ียว 
แวะมาเท่ียวชมกันเป็นจ านวนมากโดยท่านจะได้สนุกกับการนั่งรถรางลงไปดูน้ าตกท่านจะรู้สึกตื่นเต้นประทับใจ 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   

 

น าท่านนั่ง กระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึ้นชมทิวทัศน์ที่สวยงามของดาลัทจากมุมสูงส าหรับกระเช้าไฟฟ้าแห่งนี้ เป็นระบบ
กระเช้าท่ีทันสมัยท่ีสุดของประเทศเวียดนามและมีความปลอดภัยสูงเพื่อชมความงดงามของทะเลสาบพาราไดซ์
หรือ เตวียนลัม(Tuyen Lam Lake)ต้ังอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองดาลัดประมาณ 5 กิโลเมตร ทะเลสาบ
พาราไดซ์ หรือ ตู้เหยีนลัม เป็นสถานท่ีท่ีเหมาะในการมาพักผ่อนสามารถมองเห็นทะเลสาบสีเขียวมรกตกับทิวสนท่ี
ยืนต้นตระหง่านปกคลุมทุกขุนเขาการนั่งเคเบ้ิลคาร์ สามารถมองเห็นเมืองดาลัดได้ท้ังเมือง เห็นป่าอันงดงามชมวัง
ฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋ต้ังอยู่นอกเมืองไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 5 กิโลเมตรพระราชวังฤดูร้อนของ
จักรพรรดิเบ๋าได่ จักรพรรดิองค์สุดท้ายของเวียดนามได้รับการออกแบบและปลุกสร้างอยู่ใต้ร่มเงาของทิวสนใหญ่ซึ่ง
พระราชวังแห่งนี้ใช้เวลาการก่อสร้างถึง 5 ปีโดยเริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2476 ซึ่งภายในตัวตึกมีห้องภาพของพระเจ้า
เบ๋าได่ พระมเหสี พระโอรส ธิดาและมีห้องส าหรับทรงงาน ในปี พ.ศ. 1975 พระเจ้าเบ๋าได่ เสด็จออกจากประเทศ
เวียดนามไปพ านักยังประเทศฝรั่งเศสพระราชวังแห่งนี้จึงกลายเป็นที่พักของเจ้าหน้าท่ีพรรคคอมมิวนิสต์ ต่อจากนั้น 
จากนั้นน าท่านชมสวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิเบ๋าได๋ บนเนื้อท่ีกว้างใหญ่ สืบเนื่องจากเมือง
ดาลัด ได้รับ สมญานามว่า เป็นเมืองแห่งดอกไม้ สวนแห่งนี้จึงเป็นสถานท่ี ท่ีรวบรวมพรรณไม้ต่างๆของเมืองดาลัด



 

 

ไว้อย่างมากมาย ท้ังไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ยืนต้น เป็นต้น ซึ่งดอกไม้ส่วนใหญ่ในเวียดนาม จะส่งออกจากเมืองดาลัด
ท้ังส้ินต่อมาน าท่าน เดินทางสู่จังหวัดฟานเทียดระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 
4 ชั่วโมงจังหวัดฟานเทียดเป็นเมืองตากอากาศและยังเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางทะเลท่ีสวยงามมีช่ือเสียงของประเทศ
เวียดนาม ท้ังชายทะเลท่ีสวยงามและท่านยังจะได้สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งทะเลทรายตะวันออกระหว่างการเดินทาง
ท่านจะได้ช่ืนชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม  

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร   

 น าคณะเข้าสู่ท่ีพักโรงแรม TIEN DAT RESORT   (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า  พักทีมุ่ยเน่ 1 คืน 

 

วันที่ 3: 
มุยเน่ - Sand Dune - Fairly Stream – ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง 
-นครโฮจิมินห์ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชม Sand Dune-Fairly Streamธารน้ าสีแดงทางธรรมชาติ  ชมความงดงามของช้ันดิน ท่ีสูงลดล่ันกัน 
สลับกับสีสันของดินทรายท่ีสวยงาม และทะเลท่ีแสนสงบ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ทะเลทรายมุยเน่Red and 
White sand dunces ภูเขาทรายสีเหลืองทองอันกว้างใหญ่สุดสายตา  สัมผัสกับความงดงามและบรรยากาศ
ชายทะเลบนยอดภูเขาทะเลทรายช่ึงมีทะเลทรายขาว กองภูเขาทรายสีขาวสุดขอบฟ้าเหมือนทะเลทรายซาฮารา 
อสิระให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกและจากนั้นไปชมทะเลทรายแดง ท่ีเกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีแดงจากสนิม
เหล็กจนเป็นบริเวณกว้าง เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปสุดท้ายก่อนทานอาหารกลางวันน าท่านไปสัมผัสวิถีของ
ชาวประมงกันท่ีฟานเถียตฮาร์เบอร์ ต้ังอยู่บริเวณปากแม่น้ าคาตี เป็นจุดศูนย์รวมของเหล่าเรือประมงนับร้อยๆล าสุด
ลุกหูลูกตา 
**ราคานี้ไม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆอาทิเช่น 
 -บริการสไลด์เดอร์บนทะเลทราย(150 บาท) 
-ขับรถ ATV 40 นาที 2000 บาท/คัน นั่งได้ 1-2 คน 
-นั่งรถจิ๊บชมวิวบนยอดภูเขาทะเลทรายรถ1คันนั่งได้ 5 ท่าน (ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,200บาท )** 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 น าท่านเดินทางกลับสู่เมืองโฮจิมินท์ มีระยะทางประมาณ 200กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง 

ค่ า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารบนเรือพร้อมชมโชว์การแสดง 

 
น าคณะเข้าสู่ท่ีพักโรงแรม LE DUY HOTEL(ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า พักที่โฮจิมินห์ 1 คืน 
 

 



 

 

วันที่ 4: 
นครโฮจิมินห์ – อุโมงค์กู๋จี – ย่านไชน่าทาวน์ – วัดเทียนเฮา - ช็อปปิ้ง ณ ตลาดเบนถัน - กรุงเทพฯ (สนามบิน
ดอนเมือง)–โฮจิมินห(์สนามบินตัน เซิน นึก นครโฮจิมินห์)- 
 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

หลังอาหารเช้า น าท่านเดินทางสู่ อ าเภอกู๋จี ซึ่งอยู่ห่างจากโฮจิมินห์ประมาณ 40 กิโลเมตร น าท่านชม อุโมงค์กู๋จี 
ของชาวเวียดกงท่ีขุดขึ้นพอดีตัวในสมัยท่ีท าสงครามกับกองทัพอเมริกันรวมถงึกองทหารพันธมิตรจากนานาประเทศ 
มีทางขึ้นลงนับไม่ถ้วน ยากแก่การหาทางเข้าออกเพราะมีการพรางตาในหลายรูปแบบ ซึ่งชาวเวียดนามจะต้องใช้
ชีวิตอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ ระหว่างการท าสงคราม และยังเคยใช้เป็นท่ีบัญชาการทางทหารและเป็นหลุมหลบภัย ซึ่งมี
ความยาวกว่า 270 กิโลเมตร ประกอบไปด้วยห้องนอน ห้องบัญชาการ ห้องประชุม สนามฝึกทหาร เรียกได้ว่าป็น
เมืองใต้ดิน..... 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลับสู่นครโฮจิมินห์ 
 

กลางวัน 
 

    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
น าท่านผ่านชมย่านไชน่าทาวน์ ให้ท่านได้สัมผัส และชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในเวียดนาม จากนั้นชมวัด
เทียนเฮา วัดจีนในเขตไชน่าทาวน์ ท่ีสร้างอุทิศให้กับแม่พระผู้คุ้มครองชาวเรือหรือเทพีเทียนหาวโดยชาวพุทธ
กวางตุ้งในช่วงปลายศตวรรษท่ี 18 ชาวเวียดนามเช่ือว่าเทพีองค์นี้มีก้อนเมฆเป็นพาหนะ เพื่อช่วยคุ้มครองผู้คนให้
รอดพ้นจากอันตรายจากมหาสมุทรท้ังปวงให้ท่านนมัสการเจ้าแม่เทียนเฮาด้วยธูปวง ซึ่งเมื่อจุดแล้วสามารถอยู่ได้
นานถึง 7 วันต่อมาน าท่านผ่อนคลายกับการช็อปปิ้งณตลาดเบนถัน ตลาดพื้นเมืองอันพลุกพล่านของนครโฮจิมินห์ 
อิสระให้ท่านช้อปป้ิงสินค้าของฝากของท่ีระลึกและสินค้าพื้นเมือง อาทิเครื่องเทศและอาหารแห้งหมูยอ ผักผลไม้สด
ไม้แกะสลักเรือส าเภาไม้และผ้าปักนานาชนิด 
 

ค่ า 
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   / สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน ตัน เซิน นึก เพื่อเดินทางสู่
สนามบินดอนเมือง 

20.45น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่DD 3219 SGN-DMK 

22.15 น. คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ 

 
***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ 

และเหตสุดวิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะค านึงถึงผลประโยชน์ 

และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ*** 



 

 

** หากท่านที่ต้องออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกต๋ัวเนื่องจากสาย

การบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป

ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน หรือ 180 

วัน ข้ึนไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่ า 6 หน้า  

 
***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ  

รวม 800 บาท/ทริป/ต่อท่าน *** 

 
โปรแกรม : เวียดนามใต้-โฮจิมินห-์ดาลัด-มุยเน่        4 วัน 3 คืน บิน DD (GO1SGNDD003) 
 
อัตราค่าบริการ                                                                                      

 
     ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ 

พักห้องละ 

2-3 ท่าน 

ท่านล่ะ 

เด็กอายุ 8-12 ปี  

(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เด็กอายุ 8-12 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ราคา 

ไม่รวมต๋ัวท่าน

ละ 

พักเด่ียว

เพิ่ม 

ท่านล่ะ 

04-07 ตุลาคม 2561 11,900.- 11,900.- 11,900.- 7,500.- 3,500 

11-14 ตุลาคม 2561 11,900.- 11,900.- 11,900.- 7,500.- 3,500 

12-15 ตุลาคม 2561 12,900.- 12,900.- 12,900.- 7,700.- 3,500 

19-22 ตุลาคม 2561 12,900.- 12,900.- 12,900.- 7,700.- 3,500 

25-28 ตุลาคม 2561 12,900.- 12,900.- 12,900.- 7,700.- 3,500 

15-18 พฤศจิกายน  2561                      12,900.- 12,900.- 12,900.- 7,700.- 3,500 



 

 

22-25 พฤศจิกายน  2561                      12,900.- 12,900.- 12,900.- 7,700.- 3,500 

วันที่ 02-05 ธันวาคม 2561                                         12,900.- 12,900.- 12,900.- 8,700.- 3,500 

วันที่ 06-09 ธันวาคม 2561                                         12,900.- 12,900.- 12,900.- 8,700.- 3,500 

07-10 ธันวาคม 2561                      13,900.- 13,900.- 13,900.- 8,300.- 3,500 

20-23 ธันวาคม 2561                      12,900.- 12,900.- 12,900.- 8,500.- 3,500 

27-30 ธันวาคม 2561                      17,900.- 17,900.- 17,900.- 9,700.- 3,500 

28-31 ธันวาคม 2561                      17,900.- 17,900.- 17,900.- 9,700.- 3,500 

29 ธันวาคม-01 มกราคม 2562  17,900.- 17,900.- 17,900.- 9,500.- 3,500 

25-28 มกราคม 2562                      12,888.- 12,888.- 12,888.- 8,188.- 3,500 

31 มกราคม-03 กุมภาพันธ์ 2562  12,888.- 12,888.- 12,888.- 7,688.- 3,500 

15-18 กุมภาพันธ์ 2562                      12,888.- 12,888.- 12,888.- 8,059.- 3,500 

16-19 กุมภาพันธ์ 2562                      13,888.- 13,888.- 13,888.- 8,230.- 3,500 

22-25 กุมภาพันธ์ 2562                      12,888.- 12,888.- 12,888.- 8,188.- 3,500 

08-11 มีนาคม 2562                      12,888.- 12,888.- 12,888.- 8,188.- 3,500 

15-18 มีนาคม 2562                      12,888.- 12,888.- 12,888.- 8,188.- 3,500 

21-24 มีนาคม 2562                      12,888.- 12,888.- 12,888.- 7,688.- 3,500 

29 มีนาคม -01 เมษายน2562                      11,888.- 11,888.- 11,888.- 7,188.- 3,500 

04-07 เมษายน  2562 13,888.- 13,888.- 13,888.- 8,888.- 3,500 

05-08 เมษายน  2562 14,888.- 14,888.- 14,888.- 9,188.- 3,500 

11-14 เมษายน  2562 14,888.- 14,888.- 14,888.- 9,488.- 3,500 

12-15 เมษายน  2562 16,888.- 16,888.- 16,888.- 10,388.- 3,500 



 

 

13-16 เมษายน  2562 16,888.- 16,888.- 16,888.- 9,988.- 3,500 

14-17 เมษายน  2562 14,888.- 14,888.- 14,888.- 8,888.- 3,500 

18-21 เมษายน  2562 13,888.- 13,888.- 13,888.- 8,688.- 3,500 

19-22 เมษายน  2562 12,888.- 12,888.- 12,888.- 8,188.- 3,500 

03-06 พฤษภาคม 2562 11,888.- 11,888.- 11,888.- 7,488.- 3,500 

10-13 พฤษภาคม 2562 11,888.- 11,888.- 11,888.- 7,488.- 3,500 

16-19 พฤษภาคม 2562 13,888.- 13,888.- 13,888.- 8,688.- 3,500 

17-20 พฤษภาคม 2562 14,888.- 14,888.- 14,888.- 9,188.- 3,500 

24-27 พฤษภาคม 2562 11,888.- 11,888.- 11,888.- 7,488.- 3,500 

*** (INFANT)ส าหรับ"ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ)  

ท่านละ 3,000.-บาท / ท่าน *** 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม  

1.ค่าต๋ัวเครื่องบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้อง

ไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)  

2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ  

3.ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ 

4.ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  

5.ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

6.น้ าหนักกระเป๋าเดินทางท่ีสามารถโหลดได้ท่านละ 1 ใบ (น้ าหนัก 20 กิโลกรัม)  

7.ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด

อุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางส าหรับ

ครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **  

 - เบ้ียประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 1-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  



 

 

 ความครอบคลุมผู้เอาประกันท่ีมีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลุมผู้เอาประกันท่ีมีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

8.ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์) 

9.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 

1.ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสือเดินทาง 

2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องด่ืมท่ีส่ังพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ าหนักเกิน

จากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ช้ิน,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, 

ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

3.ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถ่ินและพนักงานขับรถตลอด รวม 800 บาท/ทริป/ต่อท่าน 

4.ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 

เง่ือนไขการจอง  

 

1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจ า 10,000 บาทพร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้

เรียบร้อยภายใน 2-3 วันหลังจากท าการจองแล้ว 

2. การช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อน

ก าหนดเนื่องจากทางบริษัทต้องส ารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าท่ีพักและต๋ัวเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย

อัตโนมัติ 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

 

1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน   คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด  

2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29  วัน   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 

3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 



 

 

4. ส าหรับผู้โดยสารท่ีไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัท

ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ าท้ังหมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่

บริษัทฯก าหนดไว้ (15ท่านขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้อง

น าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะท าการเล่ือนการเดินทางของ

ท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือค่าธรรมเนียมในการมัดจ าต๋ัวในกรณีท่ีไม่สามารถ

เดินทางได้ 

7. กรณีท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจ าให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่าย

บางส่วนท่ีเกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ช าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม 

ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป 

8. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ีไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัท

ของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คนืค่าทัวร์ทั้งหมด 

 



 

 

 


