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พเีรยีดเดนิทาง ราคา พกัเดีย่ว สายการบนิ จ านวน 
15-18 กมุภาพนัธ ์2563 8,888 3,500 DD 20 

20-23 กมุภาพนัธ ์2563 9,999 3,500 DD 20 

27 กุมภาพนัธ ์-1 มนีาคม 2563 9,999 3,500 DD 20 

  
 

โฮจมินิห ์. . . ดาลตั . . . มยุเน ่ 4 วนั 3 คนื 

สมัผสัเมอืงดาลดั “ปารสีแหง่อนิโดจนี” เมอืงทีม่อีากาศเย็นสบายตลอดท ัง้ปี 

แกรนดแ์คนยอนแหง่เวยีดนามใต ้. . เดนิเลน่ธารน า้สแีดง 

ชมทะเลทรายขาวและทะเลทรายแดง เลน่สไลดบ์นเนนิทราย 

โบสถท์ีง่ดงามทีส่ดุของเวยีดนาม“โบสถน์อรท์เตอรด์มั”/ชอ้ปป้ิงของฝาก“ตลาดเบนถนั” 

เดนิทางโดยสายการบนิ NOK AIR  (DD) 

ปล. ไม่มรีาคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพเิศษ // ราคานี้ไม่รวมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ  
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วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – โฮจมินิห ์– ดาลตั – ดาลตัไนทม์ารเ์ก็ต 

05.30 น. คณะพรอ้มกันที ่สนามบนิดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 2 เคาน์เตอรส์ายการบนินกแอร ์ประต ู6 สายการบนิ 

Nok Air (DD) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 

07.35 น. ออกเดนิทางสู ่นครโฮจมินิห ์โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD3210 

09.05 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาต ิเตนิเซนิเยดิ (TAN SON NHAT AIRPORT) นครโฮจมินิห ์ (เวลาทอ้งถิน่

ทีเ่วยีดนาม เทา่กบัประเทศไทย) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  

น าท่านเดนิทางสู ่เมืองดาลตั (Da Lat)หรอืด่าหลัต เมอืงในจังหวัดเลมิด่ง

(Lâm Đồng)ทางภาคใตข้องประเทศเวยีดนามมคีวามสงูจากระดบัน ้าทะเล

ประมาณ 1,500 เมตร(4,900 ฟุต) มีอากาศเย็น โดยมีอุณหภูมเิฉลี่ย 18 

ถงึ 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดที่เคยเก ิดขึน้ในด่าหลัต คือ 27 

องศาเซลเซียสและต ่าสุดคือ 6.5 องศาเซลเซียส ดาลัต เป็นเมืองที่สุด

แสนโรแมนตกิ เมืองทีโ่อบลอ้มไปดว้ยภูเขา,ทะเลสาบ มีเนนิเขาเขยีวขจ ี

ป่าสนและสายหมอกบางๆ ชาวฝรั่งเศสเริม่สรา้งเมืองนี้ในปี พ.ศ. 2453 หลังจากอาแล็กซ็องดร ์แยรแ์ซ็ง นัก

วทิยาแบคทเีรียชาวฝรั่งเศสไดเ้ขา้มาส ารวจทีด่นิผืนนี้ ชาวฝรั่งเศสสรา้งโรงแรม รีสอรต์ รอบเมืองในหุบเขามี

ทะเลสาบ น ้าตก มหาวทิยาลัยด่าหลัต สถาบันทหาร สนามบนิตัง้อยู่ห่างจากเมืองไปทางทศิใต ้24 กโิลเมตร 

ในปัจจุบันด่าหลัตเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเทีย่วทีใ่หญ่ทีส่ดุในเวียดนาม มีประชากร 206,105 คน พ.ศ. 2553 

ในจ านวนนี้มี 185,509 คนที่อาศัยอยู่ในเขตตัวเมือง เมืองมีพื้นที่ 393.29 ตารางกโิลเมตร (ใชเ้วลาในการ

เดนิทางประมาณ 6 ชม.) ( รับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างทาง) ใหท้า่นไดพ้ักผ่อนบนรถชมววิธรรมชาติ

สองขา้งทาง จนเดนิทางถงึเมอืงดาลตั 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินชม ดาลัตไนท์มาร์เก็ต (Da lat Night Market) ตลาดนัด

กลางคนืใจกลางเมือง ศูนยร์วมชาวดาลัตและนักท่องเทีย่ว เนื่องจากที่นี่

เต็มไปดว้ยอาหาร,ผลไม,้เสือ้ผา้,รองเทา้ ตลาดกลางคนืแห่งนี้จะเปิดขาย

ทุกคืน และจะคกึคักเป็นอย่างยิง่ในช่วงเทศกาล มีทัง้สนิคา้มือหนึ่ง,มือ

สอง หลากหลายประเภท อกีทัง้ยังมขีองฝาก,งานหัตถกรรม ของกนิ,ของใชอ้กีมากมาย ใหเ้ลอืกซือ้ ตลาดแห่ง

นี้จะตัง้อยู่ทีแ่ถวๆ บันไดสงูหลายขัน้ ท าใหเ้ห็นววิทีส่วย บรรยากาศด ีเหมาะแกก่ารมาเดนิเลน่ถา่ยรูป อสิระชอ้ป

ป้ิงตามอัธยาศยั จนถงึเวลานัดหมาย. 

  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั FIORSE RESORT หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง ดาลตั – วดัต ัก๊ลมั+กระเชา้ – พระราชวงัฤดูรอ้นจกัรพรรดเิบ๋าได๋ – สวนดอกไมเ้มอืงหนาว – เจดยี ์

มงักร – บา้นแปลก – มยุเน ่ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ วัดตั๊ กลัม (Truc Lam Temple) โดยการน่ังกระเชา้ 

วัดตั๊กลมั วัดพุทธในนกิายเซนแบบญีปุ่่ น ตัง้อยู่บนเทอืกเขาเฟืองฮว่าง วัด

สรา้งอยู่บนเนินเขาเหนือทะเลสาบเตวียนลาม ชมววิเมืองดาลัตแบบพา

โนราม่าทีส่วยงามท่ามกลางหุบเขา ววิทะเลสาบ ภายในวัดมีส ิง่ศักดิส์ทิธิ์

ใหท้่านไดก้ราบไหวส้ักการะ ดา้นหนา้มีสวนดอกไมท้ีส่วยงาม อสิระตาม

อัธยาศยั จนถงึเวลานัดหมาย. 

น าท่านชม  พระราชวังฤดู รอ้นจักรพรรดิเบ๋ าได๋  (Bao Dai Summer 

Palace) พระเจา้เบ๋าได๋ จักรพรรดอิงคส์ดุทา้ยของประเทศเวียดนามและ

เป็นพระราชวังสุดทา้ย ก่อสรา้งตามศลิปะแบบฝรั่งเศส ใชเ้วลาในการ

ก่อสรา้ง 5 ปี 1933 เป็นสถานที่พักผ่อนของพระองคแ์ละครอบครัว ชม

หอ้งนอน,หอ้งท างาน,เครื่องชามและวัตถุโบราณต่างๆ และอื่นๆอีกมาย

มายใหท้า่นไดช้ม จนถงึเวลานัดหมาย 

 น าท่านเขา้ชม สวนดอกไมเ้มืองหนาว (Da lat Flower Garden) ชมและ

ถา่ยรูปกับหมู่มวลไมด้อกเมืองหนาวนานาพันธุท์ีอ่วดโฉมรูปทรงและสสีนั

อันสดุตระการตาตลอดทัง้ปีในบรรยากาศทีแ่สนโรแมนตกิของดาลดั  
น าท่านเดินทางสู่ เจดีย์มังกร(Dragon Pagoda) วัดพุทธนิกายเซนที่มี

ชือ่เสียงของเวียดนาม อยู่ห่างจากตัวเมืองดาลัดประมาณ 7 กโิลเมตร 

ตกแต่งดว้ยเซรามกิอย่างสวยงาม ภายในมีองคพ์ระประธาน ผนังตกแต่ง

ดว้ยจติรกรรมฝาผนังเกีย่วกบัพุทธประวัต ิประสตู ิตรัสรูแ้ละปรนิพิพาน และยังมเีจดยีม์ังกร 7 ชัน้ หอระฆังทีส่งู

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
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ทีส่ดุในเวียดนามถงึ 37 เมตร มีองคเ์จา้แม่กวนอมิองคใ์หญ่ทีท่ าจากดอกกระดาษจ านวนมาก งดงามสเีหลอืง

ทองเดน่เป็นสง่า ใหท้า่นไดข้อพรสิง่ศกัด ิส์ทิธิต์ามอัธยาศยั  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดนิทางเขา้ชม บา้นแปลก (Crazy house) เป็นบา้นตน้ไมท้ีส่รา้ง

รูปร่างลักษณะทีแ่ปลกตา โดยศลิปินชาววียดนามทีม่ีชือ่เสยีงโด่งดัง ซึง่

สรา้งตามแนวความคดิ ALICE IN WONDERFUL LAND ที่นี่ท่านจะได ้

เพลดิเพลนิกับการถา่ยรูปทกุจุดตัง้แตช่ัน้ลา่งจนถงึหลงัคา ภายในจะมเีกส

เฮา้สเ์ล็กๆไม่กี่หอ้ง ส าหรับชาวต่างชาตนิิยมมาพักอาศัย มีรา้นกาแฟและเบเกอรี่ อสิระใหท้่านถ่ายรูปตาม

อัธยาศยั จนถงึเวลานัดหมาย 

น าท่านเดนิทางดว้ยรถโคช้ปรับอากาศเขา้สู ่เมืองฟานเทยีต (มุยเน่) อีกเมืองท่องเทีย่วทีม่ีชือ่เสยีง เป็นเมือง

หลวงของจังหวัดบิญ่ถว่น มชีือ่เสยีงในเรือ่งของทวิทศันแ์ละหาดทรายทีส่วยงาม (อยู่ห่างจากโฮจมินิห ์ไปทาง

เหนือประมาณ 200 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 4 ชัว่โมง) 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร   

  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั RIVER PRINCE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม มยุเน ่– Fairy Stream – ทะเลทรายขาว+ทะเลทรายแดง – โฮจมินิห ์– ลอ่งเรอืแมน่ า้ไซง่อ่น  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ Fairy Stream ธารน ้าสแีดงอันเกดิจากธรรมชาตเิป็น

ผูส้รา้ง ไดร้ับฉายาว่า แกรนดแ์คนยอนเวียดนามใต ้เกดิจากการกัดเซาะ

ของน ้าในแอ่งทะเลทราย ลกัษณะคลา้ยแพะเมอืงผหีรอืเสาหนินานอ้ยของ

เมอืงไทย แตแ่ปลกตรงทีม่ลี าธารระหว่างกลาง ใหท้า่นไดถ้อดรองเทา้เดนิ

ลุยอย่างสนุกสนาน แถมไดช้มววิความสวยงามของธรรมชาต ิทัศนียภาพ

ของชัน้ด ิน สูงลดหลั่นกันไป สลับกับสีสันของดินทราย และระหว่าง

ทางผ่าน หมู่บา้นชาวประมง Fish Village ใหท้า่นไดช้มอาหารทะเลสดๆและทา่นสามารถเลอืกซือ้จากชาวบา้น

ไดอ้กีดว้ย 

 น าท่านเดนิทางสู่ ทะเลทรายขาวและแดง มีชื่อเสียงของเวียดนาม ที่

เรียกว่า Red Sand เพราะทรายมีสแีดง เนื้อละเอียด สวยมากและที่นี่ มี

สว่น White sand ทรายสขีาวถือเป็นไฮไลทข์องการท่องเที่ยว สวยงาม

เชน่กัน กนิพื้นทีก่วา้งมาก เนื้อทรายนี้ละเอียดยิง่กว่าผงคอฟฟ่ีเมตเสยีอีก 

มเีนนิทรายหลายเนนิ เชญิสมัผัสภูเขาทรายสเีหลอืทองอร่ามกวา้งไกลสดุ

สายตา ชมความสวยงามบรรยากาศชายทะเลบนยอดภูเขาทะเลทราย ววิทวิทัศน์ อสิระถ่ายภาพตามอัธยาศัย 

จนถงึเวลานัดหมาย 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดนิทางสู ่นครโฮจมินิห ์หรอืชือ่เดมิคอืไซง่่อน เป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศเวยีดนาม ตัง้อยู่บรเิวณ

สามเหลีย่มปากแม่น ้าโขง โฮจมินิหเ์ป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิของเวียดนาม และมกีารลงทนุจากต่างประเทศ

มากถงึรอ้ยละ 34.9 ของทัง้ประเทศ เป็นเมืองหลักทางภาคใตท้ีม่ีทา่เรอืน ้าลกึทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศ และมที่า

อากาศยานระหว่างประเทศ โฮจมินิหเ์ป็นเมอืงหลวงเกา่ทีเ่คยปกครองโดยระบบเสรนียิม จงึเปิดกวา้งดา้นการคา้

และการลงทนุ ซึง่ภาคธุรกจิสว่นใหญ่ของประเทศจะอยู่ทีน่ครแห่งนี้ (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 5 ชม.) 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร *บนเรอื+ลอ่งเรอื* ลอ่งเรอืแมน่ ้าไซง่่อนชมบรรยากาศเมอืงและสอง

ฝ่ังแม่น ้า.  

  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั SEN VIET HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ โฮจ ิม ินห ์ – โบสถ์นอร ์ทเทอดาม – ที่ท าการไปรษณีย์ – ช้อปป้ิงตลาดเบนถนั – The Café 

Apartment – ★ OPTION ขึน้ตกึ Bitexco Financial Tower – สนามบนิดอนเมอืง  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น าท่านเขา้ชม โบสถน์อรท์เทอดาม ตัง้อยู่บรเิวณใจกลางกรุงโฮจมินิห ์

ก่อสรา้งตัง้แต่ปี พ.ศ.2420 ใชร้ะยะเวลาการสรา้ง 6 ปี โบสถ์นี้ไม่มีการ

ประดับดว้ยกระจกสเีหมอืนโบสถค์รสิตท์ีอ่ื่น เพราะไดร้ับความเสยีหายจาก

สงครามโลกครัง้ที ่2 ไดร้ับการยกย่องว่ามีความงดงามมากทีส่ดุแห่งหนึง่

ในเวยีดนาม โดยในแตล่ะวันมนัีกท่องเทีย่วมาเยอืนมากมาย ลักษณะของ

ตวัโบสถเ์ป็นรูปแบบของสมัยอาณานคิม มีหอคอยคูส่ ีเ่หลีย่มอยู่ดา้นบนสงู 
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40 เมตร เป็นเอกลักษณ์ทีง่ดงามของโบสถแ์ห่งนี้ ดา้นหนา้โบสถม์รีูปปั้นขนาดใหญ่สขีาวเด่นเป็นสง่าของพระ

แม่มาร ี

น าทา่นชม ทีท่ าการไปรษณียก์ลางโฮจมินิห ์ซึง่เป็นไปรษณียท์ีใ่หญ่สดุของเวยีดนาม ออกแบบและกอ่สรา้งใน

สไตลฝ์รั่งเศสเป็นศลิปะแบบโกธคิที่ไดร้ับการก่อสรา้งข ึน้เมื่อ ปี พ.ศ. 2439 และส าเร็จเสร็จส ิน้ลงในปี พ.ศ. 

2444 ผูอ้อกแบบไปรษณียแ์ห่งนีค้อื Gustave Eiffel สถาปนกิระดบัโลกไปรษณียก์ลางแหง่นี้ไดร้ับการออกแบบ

ตกแต่งอย่างงดงามดว้ยกระจกส ีมีความโอ่โถงและอ่อนชอ้ยทว่ามั่นคง จนท าใหนั้กออกแบบมากมายตอ้งมา

ศกึษาเรยีนรูเ้กีย่วกบัการออกแบบตกแตง่อาคารแห่งนี้ 

น าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดเบนถัน หรือ ตลาดเบนแถ่งห์ เป็นตลาดที่ตัง้อยู่ใจ

กลางนครโฮจนิมนิห ์สรา้งขึน้เมือ่ปี พศ2457 บนพืน้ทีป่ระมาณ1ตรกม ซึง่

มหีอนาฬกิาอยู่ดา้นหนา้เป็นสญัลักษณ์ ตลาดแห่งนี้ไดร้ับความนยิมอย่าง

มากทัง้จากนักทอ่งเทีย่วต่างชาตแิละคนทอ้งถิน่ทีม่าจับจ่ายใชส้อย เพราะ

มีของสด อาหาร กับขา้ว รวมถงึรา้นเฝอมากมายดว้ย ที่นี่ มีสนิคา้นานา

ชนดิ เช่น กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ เครื่องประดับ นาฬกิา ของที่ระลกึ อาหาร เครื่องเทศ ไปจนถงึอาหารสด 

และดอกไม ้ราคาไม่แพง แมก้ระทัง้ของเลยีนแบบก็มใีหเ้ลอืกมากมาย 

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร   

 น าท่านสู่ ถนนคนเดนิ เพื่อชม คาเฟ่อพารท์เมนท์ (The Café Apartment) สถานที่

ยอดนยิมส าหรับวัยรุ่นชาวเวยีดนามและนักทอ่งเทีย่วทีน่ยิมเชค็อนิสถานทีส่ดุชคิ คาเฟ่

แห่งนี้ประกอบไปดว้ย รา้นต่างๆมากมาย เชน่ รา้นชา,กาแฟ,ขนม,อาหาร,เค๊ก,เสือ้ผา้

และรา้นเครือ่งประดบั ทีต่กแตง่หลากหลาย เป็นสไตลข์องแตล่ะรา้นและมาผสมกนัทีอ่

พารท์เมนทแ์ห่งนี้ไดอ้ย่างลงตวั อสิระทา่นน่ังจบิชา,กาแฟ ชมววิหรอืเลอืกซือ้ของตาม

อัธยาศยั จนถงึเวลานัดหมาย. 

★  OPTION ขึน้ตกึไบเทกซโ์กไฟแนนเชยีลทาวเวอร์ (Bitexco Financial Tower) จุด

ชมววิเมอืงไซง่อน ชัน้ 49 อาคารในนครโฮจมินิห ์เร ิม่สรา้งในปี 2007 สรา้ง

เสร็จในปี 2010 ความสูง 265.5 เมตร ซึง่เป็นตกึระฟ้าสูงถงึ 68 ชัน้ (ไม่

รวมชัน้ใตด้ ินอีก 3 ชัน้) มีพื้นที่รวมเป็น 119,000 ตารางเมตร เปิดรับ

ประสบการณ์อันน่าทึง่ชมววิเพื่อเพลดิเพลนิกบัทัศนียภาพแบบพาโนราม่า 

360 องศารอบเมือง ภายในตึกประกอบไปดว้ยออฟฟิศส านักงาน,

รา้นอาหาร,รา้นกาแฟ,World Of Heineken และโซนหา้งสรรพสนิคา้ (ค่าออพชั่นข ึน้ตกึไม่รวมในค่าทัวร ์

ค่าใชจ้่ายท่านละ 500 บาท สนใจจองและจ่ายค่าออพชั่นพรอ้มค่าทัวร์ไดเ้ลยคะ) (อิสระอาหารเย็นตาม

อัธยาศยั)  จนถงึเวลานัดหมาย  น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเชค็อนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิทีอ่าจ

เกดิขึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีค่ับคั่ง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถ)เป็นผู ้

พจิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและ

เวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

20.45 น.  เดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์ เทีย่วบนิที ่DD3219 

22.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพและความประทบัใจ........ 

 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวรท์่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทน

บรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจร

,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตุอืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคัญ...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิ จากนั้นจะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตาม

ขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบกรณีมตีั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศเนื่องจากเหตไุฟลท์

บนิตามรายการถกูยกเลกิหรอืสาเหตุอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 500,000 - 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/2007
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× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี คา่มนิิบารใ์นหอ้งและค่าพาหนะ
ตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น (ช าระทีส่นามบนิกอ่นเดนิทาง) 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 
 
เดนิทางขึน้ต า่ 20 ทา่น หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะ

เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่น
การเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ: 

 ช าระเต็มจ านวน กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งส าเนาหนงัสอืเดนิทาง )Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง)Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอ

สงวนสทิธ ิไ์ม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋

เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 
โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต ่า 2 หนา้ หากไม่
มั่นใจโปรดสอบถาม 

 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอ

คนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการ

ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ 

ทัง้ส ิน้ 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการ
เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่ว
หรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับ
ประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิท

ก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และ
อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ
เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ 
ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนั้น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัย
สายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ

ของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1.กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไมเ่กนิ 
1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์

อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2.สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้

ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

 


