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รหสัทวัร์ SGN01 

 

 

เท่ียวครบโฮจมิินทซิ์ตี้ เมืองเศรษฐกิจของประเทศเวียดน ามผจญภยัใน

ทะเลทรายเวียดนามที่ มุยเน่ ชมทะเลทรายขาวและทะเลทรายแดง แห่งเดียว

ในเอเชีย อาคเนยช์มความงามของแกรนดแ์คนยอ่นเวียดนาม เที่ยวชมหุบเขา

แห่งความรกัสมัผสัความโรแมนติกท่ีเมืองดาลทัชอ้ปป้ิงในตลาดเบน๋ถัน่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พเิศษ!!! ของสมนาคณุ (ถงุผา้รกัษโ์ลก / พดั / หมวก) 

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 11,900พกัระดบั 3 ดาว 

พกัมยุเน ่1 คนื//ดาลทั 1 คนื//โฮจมินิห ์1 คนื 

เดนิทางเดอืน มกราคม – มนีาคม 2560 

โดยสายการบนิNOK AIR, AIR ASIA 
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วนัแรก สนามบินดอนเมือง-นครโฮจมิินท์ -พิพิธภณัฑส์งคราม-เมืองดาลทั 

05.30 น. พรอ้มกนัที่สนามบินนานาชาตดิอนเมืองชั้น2อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศเคาน์เตอร์

สายการบินนกแอรห์รือเคาน์เตอรส์ายการบินแอรเ์อเชียเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯคอยใหก้าร

ตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกในการเช็คอิน 
07.30/07.45 น. เหินฟ้าสู่เมืองโฮจมิินทป์ระเทศเวียดนามโดยเที่ยวบิน 

นกแอร ์ DD3210   (07.35-09.05) หรอื 

แอรเ์อเชีย  FD650  ( 07.45-09.15) 

09.05/09.15 น. เดินทางถึง สนามบินTAN SON NHAT นครโฮจิมินท์ประเทศเวียดนาม หลงัผ่านพิธีการ

ตรวจคนเขา้เมือง กรุงโฮจมิินหซิ์ตี้  เดิมชื่อ ไซ่ง่อน ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามใต ้

เป็นเมืองท่าท่ีใหญ่ท่ีสุดของเวียดนาม มีแม่น้ําไซ่ง่อนไหลผ่านยาว 80 ก.ม. เป็นเมือง

เศรษฐกิจ เจริญรุดหนา้กวา่เมืองอ่ืนๆ ในประเทศเวียดนาม 

 นําท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑส์งครามสรา้งขึ้ นเพ่ือเป็นการราํลึก

ถึงการประกาศอิสรภาพและการรวมชาติของชาวเวียดนาม ซ่ึง

แสดงใหเ้ห็นถึงการทาํสงครามกบัมหาอาํนาจอยา่งฝรัง่เศสและ

สหรฐัอเมริกา โดยภายในพ้ืนท่ีไดนํ้าซากเคร่ืองบินท้ิงระเบิด 

B52 มาจดัใหค้นรุ่นหลงัไดเ้ห็นถึงความโหดรา้ยของสงคราม 

เม่ือเขา้ไปดา้นในก็มีภาพถ่ายของนักรบท่ีร่วมกนัชนะสงคราม เคร่ืองแบบทหารอเมริกา 

และยงัมีโรงภาพยนตรข์นาดเล็กๆ ซ่ึงฉายภาพ ชอ่งทา้ยๆของสงครามเวียดนามสาํหรบัท่ีน้ี

ชาวเวียดนามออกเสียงวา่ บ่าว ตาง ญ่ี ต๊ิคเตร๋ียนตรางห ์( BAO TANG DITICH CHIEN 

TRANH พิพิธภณัฑส์งคราม หรือ พิพิธภณัฑอ์นุสรณส์งครามสถาน) 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากน้ันนําท่าน ออกเดินทางสู่ เมืองดาลทั มีระยะทาง ประมาณ 300 กิโลเมตร ใชเ้วลา

เดินทาง 6 ชัว่โมง  30นาที เมืองดาลทัเป็นเมืองท่ีแสนโรแมนติก ซ่ึงไดช้ื่อวา่เป็น หุบเขา

แหง่ความรกั สมัผสับรรยากาศท่ีแสนโรแมนติก โอบลอ้มไปดว้ยขุนเขา แมกไมน้านาพนัธ ์

และทะเลสาบ ดว้ยเนินเขาเขียวขจีสลบัซบัซอ้น ทะเลสาบในสายหมอกบางๆและป่าสนอนั

หอมกรุ่นดาลทัไดช้ื่อวา่เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีโรแมนติกท่ีสุดในเวียดนาม มีอุณหภมิูตลอด

ทั้งปี 15-25 องศา 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัาคาร  
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หลงัจากรบัประทานอาหารนําท่านเดินเล่นตลาดไนทเ์มืองดาลทั เลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมือง และชิม

อาหารพ้ืนเมือง 

ที่พกั MAI VANG HOTEL / VIETSOVPETRO HOTEL ระดบั3ดาว  หรอืระดบัเดียวกนั 

วนัที่สอง เมืองดาลทั—CRAZYHOUSE-พระราชวงัฤดูรอ้นของจกัรพรรดิ-นัง่กระเชา้ไฟฟ้า-วดัตัก๊ลมั-

หุบเขาแห่งความรกั-นํ้าตกDATANLA-เมืองมุยเน่ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําท่านเดินทางชม CRAZY HOUSEบา้นหนา้ตาแปลก

ประหลาด โดยศิลปินชาวเวียดนาม ซ่ึงมีชื่อเสียงโด่งดงั 

ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการถ่ายรปู จากน้ันเดินทางสู่

พระราชวงัฤดูรอ้นของจกัรพรรดิ  ของจกัรพรรดิเบ๋า

ได่ ซ่ึงเป็นจกัรพรรดิองคสุ์ดทา้ยของเวียดนาม ซ่ึง

สถานท่ีแหง่น้ีเป็นพระราชวงัสุดทา้ย ท่ีสรา้งขึ้ นในสมยัเลืองอาํนาจของฝรัง่เศส ก่อนท่ีจะ

เกิดสงครามเวียดนาม จึงทาํใหจ้กัรพรรดิเบ๋าได่ตอ้งยา้ยไปอยูท่ี่ฝรัง่เศส แลว้ไม่กลบัมา

เหยยีบแผ่นดินบา้นเกิดอีกเลย จากน้ันนําท่านนัง่กระเชา้ไฟฟ้า ชมวิวเมืองดาลทัจากท่ีสงู 

ขึ้ นไปชมวดัตัก๊ลมัวดัพุทธในนิกายเซน แบบญ่ีปุ่น ตั้งอยูบ่นเทือกเขาเฟืองฮวา่ง ภายในวดั

มีส่ิงก่อสรา้งท่ีสวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ ทศันียภาพโดยรอบ ลอ้มรอบไปดว้ยดอกไมท่ี้

ผลิดอกบานสะพรัง่ นับไดว้า่เป็นวิหารท่ีนิยมและงดงามท่ีสุดในเมืองดาลดั จากน้ันเดินทาง

สู่สวนดอกไม้สมัผสัดอกไมเ้มืองหนาว ท่ีอวดโฉม รปูทรง และสีสนัแปลกตา ลว้นแต่เป็น

สายพนัธุท่ี์มาจากยุโรปเป็นส่วนใหญ่ 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 นําท่านเดินทางสู่ หุบเขาแห่งความรกั อยูท่างทิศเหนือของทะเลสาบมาฮวาง หรือท่ีชาว

เวียดนามเรียกกนัวา่ทุงหลุงติงหเ์ฉียว เป็นผืนป่าท่ีจกัรพรรดิเบ๋าได๋เคยทรงเขา้มาล่าสตัวใ์น

สมยัก่อน มีลกัษณะเป็นหุบเขามีทะเลสาบอยูต่รงกลาง ลอ้มรอบดว้ยเนินเขาเต้ีย ๆ ท่ีปก

คลุมดว้ยตน้สน ก่อนจะเดินข้ึนไปยงัทะเลสาบดา้นบนจะเป็นสวนสนุกมีเคร่ืองเล่นมากมาย 

มีบริการขี่มา้และถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก หรือจะเลือกป่ันจกัรยานน้ําในทะเลสาบ ส่วนดา้นบน

เป็นรา้นขายของท่ีระลึก และมุมสงบสาํหรบัพกัผ่อน 

 นําท่านเดินทางสู่ นํ้าตกDATANLAซ่ึงเป็นน้ําตกท่ีขนาดไม่ใหญ่มาก แต่สวยงาม และพิเศษ

ทุกท่านจะไดนั้ง่ROLLER COASTER ลงไปชมน้ําตก ท่านจะไดร้บัประสบการณแ์ปลกใหม่ท่ี

ไม่ควรพลาด นําท่านออกเดินทางสู่เมืองมุยเน่มีระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร ใชเ้วลา

เดินทาง 4 ชัว่โมง 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
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ที่พกั THAO HA HOTEL / DOI DUONG HOTEL ระดบั3ดาว  หรอืระดบัเดียวกนั 

วนัที่สาม เมืองมุยแน-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-  FAIRY STREAM-ท่าเรอืมุยเน่-โฮจมิินท ์

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําท่านเดินทางสู่ทะเลทรายขาว กองภเูขาทรายสีขาวสุดขอบฟ้าเหมือนทะเลทรายซาฮารา 

ใหท่้านไดอิ้สระกบัการถ่ายรปูหรือเลือกใชบ้ริการกิจกรรม  ราคาน้ีไม่รวมค่ากิจกรรม

ต่างๆอาทิเช่น บรกิารสไลดเ์อดรบ์นทะเลทราย(ค่าใชจ้่าย 150 บาท)ขบัรถ ATVตะลุย

ทราย แบบนั่ง2ท่าน (ค่าใชจ้่าย 310 บาท)แบบนั่ง 4ท่าน (ค่าใชจ้่าย 620 บาท)หรอื

นั่งรถจิ๊บชมวิวบนยอดภูเขาทะเลทราย รถ1คนันั่งได ้6ท่าน (ค่าใชจ้่าย 1,200บาท ) 

 จากน้ันนําท่านชม ทะเลทรายแดง  ท่ีเกิดจากการรวมตวัของทรายสีแดงจากสนิมเหล็กจน

เป็นบริเวณกวา้ง ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการถ่ายรปู 

 นําท่านเดินทางสู่ ซุนเทียน หรือภาษาอกัฤษเรียกวา่ FAIRY STREAMมีลกัษณะคลา้ยแพะ

เมืองผีหรือเสาหินนานอ้ยของเมืองไทย แต่แปลกตรงท่ีมีลาํธารระหวา่งกลาง ใหท่้านได้

ถอดรองเทา้เดินลุยอยา่งสนุกสนาน แถมไดช้มวิวสวยๆสองขา้งทาง 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 นําท่านสู่ ท่าเรอืมุยเน่ บริเวณจุดชมวิว ทุกท่านจะไดพ้บกบัเรือกระดง้หรือเรือประมงของ

ชาวเวียดนามท่ีเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะนับรอ้ยๆลาํสุดลกูหลูกูตาใหท่้านไดถ่้ายถาพท่ีสวยงาม 

 นําท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองโฮจมิินท์ มีระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 

5 ชัว่โมง 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

ที่พกั HOANG PHU GIA HOTELระดบั3ดาว  หรอืระดบัเดียวกนั 
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วนัที่สี ่โฮจมิินห-์ทาํเนียบรฐับาล -วดัเทียนหาว -โบสถน์อรท์เธอรด์มั-ไปรษณียก์ลาง-ตลาดแบน๋

ถัน่-สนามบินดอนเมือง 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากน้ันนําท่านเท่ียวชม ทาํเนียบรฐับาล ตั้งอยู่

บริเวณใจกลางเมืองโฮจิมินห ์ทาํเนียบของอดีต

ประธานาธิบดี ปัจจุบนัเปิดเป็นพิพิธภณัฑด์ว้ย 

อาคารทนัสมยัหลงัใหญ่น้ีรายรอบดว้ยสวนขนาด

ใหญ่ตั้งอยูใ่นบริเวณท่ีเคยเป็น ทาํเนียบของผูว้า่การ

ชาวฝรัง่เศสท่ีเรียกวา่ ทาํเนียบนโรดม ( Norodom Palace) ทาํเนียบน้ีถูกท้ิงระเบิดโดย

ทหารอากาศเวียตนามใตแ้ละไดมี้การสรา้งอาคารใหม่ ท่ีรูจ้กักนัในช่ือ ทาํเนียบอิสรภาพ 

(Independence Palace) ขึ้ นแทนท่ีโครงสรา้งเก่าถูกทาํลาย อาคารปัจจุบนัออกแบบโดยโง

เวียดท ู(Ngo Viet Thu) สถาปนิกชาวเวียตนามผูส้าํเร็จการศึกษาจากฝรัง่เศส และสรา้ง

เสร็จสมบรูณใ์นปี พ.ศ. 2509 ก่อนจะส้ินสุดลงในวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2518 เม่ือกอง

กาํลงัคอมมิวนิสตไ์ดเ้คล่ือนขบวนรถถงัเขา้ชนประตเูหล็กดา้นหนา้ของ ทาํเนียบและโค่น

รฐับาลเวียตนามใตล้งทุกวนัน้ีท่ีทาํเนียบเดิมถูกเปิดเป็นพิพิธภณัฑใ์หเ้ขา้ชมได ้โดยทุกส่ิง

ทุกอยา่งถูกท้ิงไวใ้หเ้สมือนสภาพเดิมในวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2509 โดยชั้นล่างเป็นหอ้ง

จดัเล้ียง หอ้งโถงใหญ่ซ่ึงรฐับาลเวียตนามใตป้ระกาศยอมแพแ้ละหอ้งเล็กถูกใชส้าํหรบัการ 

บรรยายสรุปประจาํวนัทางทหาร ในระหวา่งชว่งก่อนท่ีรฐับาลเวียตนามใตจ้ะถูกโค่น ส่วน

ชั้นท่ีสองเป็นหอ้งรบัรองของประธานาธิบดีตรนัวนัเฮือง และหอ้งรบัรองของประธานาธิบดี

เทียว ซ่ึงเพียบพรอ้มดว้ยหอ้งนอน หอ้งรบัประทานอาหาร และหอ้งสวดมนตแ์บบคาทอลิค 

ชั้นสามเป็นหอ้งรบัรองของภริยาประธานาธิบดี และชั้นท่ีส่ีเป็นหอ้งฉายภาพยนตรส์่วนตวั

และลานจอดเฮลิคอปเตอร ์ซ่ึงจากท่ีน่ีจะสมารถเห็นทิวทศัน์อนังดงามของถนนเลหยว่น (Le 

Duan Boulevard) ไดเ้ป็นอยา่งดี ดา้นหลงัทาํเนียบเป็นสาธารณะกงเวียดวนัฮวา ( Cong 

Vien Van Hoa) ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีสีเขียวร่มร่ืนสบายตา ดา้นหนา้ถนนเลหยว่น ถูกกั้นไวด้ว้ย

สวนสาธารณะใหญ่แหง่หน่ึงท่ีร่มคร้ึมดว้ยไมใ้หญ่ บริเวณดา้นหน่ึงใกลก้บัถนนไทวนัลุง 

(Thai Van Lung) สาํนักงานของโครงการอพยพอยา่งมีระเบียบของอเมริกนั ( American 

Orderly Departure Program) ซ่ึงตั้งอยูใ่นปี พ.ศ. 2523 เพื่อใหค้วามชว่ยเหลือเด็กลกูคร่ึง

อเมริกนั-เอเชีย และผูล้ี้ภยัทางการเมืองอยูบ่ริเวณใกล้ๆ   

 นําท่านเดินทางผ่านยา่น ไชน่าทาวน ์ ชมวิธีชีวิตความเป็นอยู ่ของชาวจีนในเวียดนามนํา

ท่านชมวดัเทียนหาว วดัจีนในเขตไชน่าทาวน์ท่ีสรา้งอุทิศใหก้บัแม่พระผูคุ้ม้ครองชาวเรือ
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หรือเทพีเทียนหาวโดยชาวพุทธกวางตุง้ในชว่งปลายศตวรรษท่ี 18 ชาวเวียดนามเช่ือวา่เทพ

องคค์นท่ีมีกอ้นเมฆเป็นยานพาหนะเพื่อชว่ยคุม้ครองผูค้นใหร้อดพน้จากอนัตรายจาก

มหาสมุทรทั้งปวง 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตั ตาคารBUFFET อาหารเวียดนาม 

 นําท่านสู่ โบสถน์อรท์เทอดาม ใชเ้ป็นหอสวดมน ต์

สาํหรบัชาวเวียดนามและชาวต่างประเทศท่ีเป็น

คริสตศ์าสนิกชน ทั้งน้ี มีทั้งผูท่ี้มาท่องเท่ียวหรือได้

เดินทางมาทาํงานในเวียดนามอีกดว้ย โบสถ ์ฯ ได้

ออกแบบมาจากประเทศฝรัง่เศสและเร่ิมทาํการก่อสรา้ง

เม่ือวนัท่ี 7 เดือนตุลาคม พ.ศ . 2420 แลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 11 เดือนพ.ศ . 2423 เมษายน 

ความยาวของโบสถ ์133 เมตร กวา้ง 35 เมตร และสงู 21 เมตร เฉพาะหอระฆงัทั้งสองหอ

ท่ีอยูห่นา้โบสถน้ั์นต่างสงูถึง 57 เมตร ค่าใชจ้า่ยในขณะน้ันเป็นเงินฝรัง่ทั้งหมด 2.5 ลา้น 

โบสถ ์ฯ แหง่น้ีถือเป็นสถาปัตยกรรมตะวนัตกท่ีสวยงามยิง่ในนครโฮจิมินหอี์กแหง่ 

นําท่าน ชมไปรษณี ยก์ลาง  ท่ียงัคงความงดงามตามสถาปัตยกรรมดั้งเดิม ท่านสามารถส่ง

ไปรษณียก์ลบัมายงัประเทศไทยเพ่ือเป็นของท่ีละลึกได้ 

 นําท่านเดินทางสู่ ตลาดเบน๋ถัน่  ซ่ึงตั้งอยูใ่จกลางเมืองโอจิมินห ์เป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่

และมีอายุเกือบรอ้ยปี ท่ีน้ีมีสินคา้สารพดัชนิดทั้งสินคา้พ้ืนเมือง สินคา้นําเขา้ของท่ีระลึก 

อาหาร เคร่ืองด่ืม ต่างๆ อิสระอาหารม้ือเยน็ 

18.00น. ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบิน TAN SON NHAT 

20.45/21.35 น. เดินทางสูส่นามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยเที่ยวบิน 

 นกแอร ์ DD3219 (20.45-22.15) หรอื 

แอรเ์อเชีย FD659 ( 21.35-23.05) 

  ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

 

 

** หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน,รถทวัร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุกครั้งก่อนทาํการออกตัว๋

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ **  

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ *** 
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อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายตุ ํา่กว่า11ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายตุ ํา่กว่า11ปี) 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

05-08 มกราคม 2560 
ขาไป FD650 (07.45 – 09.15) 

ขากลบั FD659 (21.35 – 23.05) 

 
11,900 

 
11,900 

 
11,900 

 
3,000 

06-09 มกราคม 2560 
ขาไป DD3210 (07.35 – 09.05) 

ขากลบั DD3219 (20.45 – 22.15) 

 
12,900 12,900 

 
12,900 

 
3,000 

12-15 มกราคม 2560 
ขาไป FD650 (07.45 – 09.15) 

ขากลบั FD659 (21.35 – 23.05) 

 
11,900 

 
11,900 

 
11,900 

 
3,000 

13-16 มกราคม 2560 
ขาไป DD3210 (07.35 – 09.05) 

ขากลบั DD3219 (20.45 – 22.15) 

 
12,900 

 
12,900 

 
12,900 

 
3,000 

19-22 มกราคม 2560 
ขาไป FD650 (07.45 – 09.15) 

ขากลบั FD659 (21.35 – 23.05) 
11,900 

 
11,900 

 
11,900 

 
3,000 

02-05 กมุพาพนัธ ์2560 
ขาไป DD3210 (07.35 – 09.05) 

ขากลบั DD3219 (20.45 – 22.15) 

 
12,900 

 
12,900 

 
12,900 

 
3,000 

03-06 กมุพาพนัธ ์2560 
ขาไป DD3210 (07.35 – 09.05) 

ขากลบั DD3219 (20.45 – 22.15) 

 
12,900 

 
12,900 

 
12,900 

 
3,000 

09-12 กมุพาพนัธ ์2560 
ขาไป FD650 (07.45 – 09.15) 

ขากลบั FD659 (21.35 – 23.05) 

 
11,900 

 
11,900 

 
11,900 

 
3,000 

10-13 กมุพาพนัธ ์2560 
ขาไป FD650 (07.45 – 09.15) 

ขากลบั FD659 (21.35 – 23.05) 
13,900 13,900 13,900 3,000 

16-19 กมุพาพนัธ ์2560 
ขาไป DD3210 (07.35 – 09.05) 

ขากลบั DD3219 (20.45 – 22.15) 

 
12,900 

 
12,900 

 
12,900 

 
3,000 

23-26 กมุพาพนัธ ์2560 
ขาไป FD650 (07.45 – 09.15) 

ขากลบั FD659 (21.35 – 23.05) 

 
11,900 

 
11,900 

 
11,900 

 
3,000 

24-27 กมุพาพนัธ ์2560 
ขาไป DD3210 (07.35 – 09.05) 

ขากลบั DD3219 (20.45 – 22.15) 

 
12,900 

 
12,900 

 
12,900 

 
3,000 

02-05 มนีาคม 2560 
ขาไป DD3210 (07.35 – 09.05) 

ขากลบั DD3219 (20.45 – 22.15) 

 
12,900 

 
12,900 

 
12,900 

 
3,000 
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09-12 มนีาคม 2560 
ขาไป FD650 (07.45 – 09.15) 

ขากลบั FD659 (21.35 – 23.05)) 

 
11,900 

 
11,900 

 
11,900 

 
3,000 

16-19 มนีาคม 2560 
ขาไป DD3210 (07.35 – 09.05) 

ขากลบั DD3219 (20.45 – 22.15) 

 
12,900 

 
12,900 

 
12,900 

 
3,000 

23-26 มนีาคม 2560 
ขาไป FD650 (07.45 – 09.15) 

ขากลบั FD659 (21.35 – 23.05) 

 
11,900 

 
11,900 

 
11,900 

 
3,000 

08 – 11 เมษายน 2560 
ขาไป DD3210 (07.35 – 09.05) 

ขากลบั DD3219 (20.45 – 22.15) 

 
12,900 

 
12,900 

 
12,900 

 
3,000 

09 – 12 เมษายน 2560 
ขาไป DD3210 (07.35 – 09.05) 

ขากลบั DD3219 (20.45 – 22.15) 

 
12,900 

 
12,900 

 
12,900 

 
3,000 

16 – 19 เมษายน 2560 

ขาไป DD3210 (07.35 – 09.05) 

ขากลบั DD3219 (20.45 – 22.15) 

 

12,900 

 

12,900 

 

12,900 

 

3,000 

 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี3,900 บาท** 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน 

ทา่นละ 500 บาท /ทริป/ตอ่ทา่น*** 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วนัก่อนการเดินทางเทา่นั้น ไม่เช่นนั้น

ทางบริษทัจะไม่คืนมดัจาํไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษทัไดท้าํการจา่ย

ค่าตัว๋ไปใหก้บัการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อนการ

จองทวัรทุ์กครั้ง เพ่ือประโยชนแ์ก่ตวัทา่นเอง 

การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

 

กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ์ิในการคืนมดัจาํ

ทั้งหมดเน่ืองจากทางบรษิทัฯ ไดช้าํระค่าตัว๋เครือ่งบินเตม็ใบใหก้บัสายการบินเป็นท่ีเรยีบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษี

นํ้ามนัท่ียงัมิไดช้าํระ ค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลือ กรุณาชาํระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 
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หมายเหต ุ1. ตั ๋ วเม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรฟัีนดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และนําเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 

ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 500บาท/ทรปิ/ตอ่ท่าน 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 

เง่ือนไขการชาํระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 5,000 บาทต่อท่านเพ่ือสาํรองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ

จา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท ดงัน้ี 

วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว

และวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
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1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจน

ซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่ง

หน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษรทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัท์

ไม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือทาํเร่ือง

ขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระ

เงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงิน

ค่าบริการดงัน้ี 

2.1.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 

2.1.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 

2.1.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการนําเท่ียวใหแ้ก่

นักท่องเท่ียว เชน่ การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra 

Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการ

ทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท ดงัน้ี 

วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว

และวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน 

 

เง่ือนไขและขอ้กาํหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือ

ทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดย

จะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  

และอยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยนิดีท่ีจะชาํระ
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ค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษัทกาํหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรา

ยนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนําหนา้ช่ือ 

เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส้่งหนา้

หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั

สถานการณ ์ภมิูอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะคาํนึงถึงความ

ปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีมิได้

เกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความ

เจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุ

สุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน 

 

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ

ชิ้ น และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1 ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนํา

ออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าว

มีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน 

 

 

 


