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HILIGHT  
1. เทยีวชม เมอืงโฮจมินิห ์ชมเมอืงในรูปแบบของ
สถาปัตยกรรมฝรงัเศสและสวนกลางเมอืง 
2. เทยีวชมเมอืงดาลดั เมอืงทแีสนโรแมนตกิ ทไีดร้บัสมยา
นาม วา่ หบุเขาแหง่ความรกั และพเิศษพกัทดีาลดั 2 คนื  
3. สมัผสัมนตข์ลงัแหง่ทะเลทรายตะวนัออก “มยุเน”่                  
4. ชอ้ปปิงสนิคา้พนืเมอืงหลากหลายชนดิ ทตีลาดเบนถนั 
5. พเิศษ!! อาหารพนืเมอืงเวยีดนาม, บุฟเฟ่ตน์านาชาต ิ 
6. FREE WIFI ON BUS 
 

วนัที 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-โฮจิมินห ์

(สนามบินตนั เซิน นึก นครโฮจิม ินห ์)-โฮจิมินหซ์ิตี-

อนุสาวรยีป์ระธานาธิบดีโฮจิมนิห-์โบสถน์อรธ์เธอดมั-

ผา่นชมยา่นไชน่าทาวน ์- ฟานเทยีด(มุยเน่) 

วนัท ี2 : ฟานเทยีด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทราย
แดง-ดาลดั 
ว ัน ที  3  : ด า ล ัท -Crazy house –นํ า ต ก ด าล ัน ต า -
พระราชวงัฤดูร้อน-นงักระเช้าไฟฟ้า-วดัตกัลมั-สวน
ดอกไม-้สามารถชอ้ปปิงทถีนนคนเดนิเมอืงดาลดั-ดาลดั 
วนัที 4  : ดาลดั-นครโฮจิมินห์-วดัเทียนเฮา-ช้อปปิง 
ตลาดเบนถนั-กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) 

สดุวา้ว... 

โฮจมินิห ์มยุเน ่ดาลดั  
4 วนั 3 คนื 

(พกัดาลดั 2 คนื ) 

โดยสายการบนินกแอร ์[DD] 

เดนิทาง : พฤษภาคม-กนัยายน 62 

ราคาเรมิตน้เพยีง 13,900.- 
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 กาํหนดการเดนิทาง  

  
วนัท ี16-19 พ.ค. 62 
วนัท ี17-20 พ.ค. 62 
วนัท ี24-27 พ.ค.62 

15,900.- 
16,900.- 
13,900.- 

วนัท ี07-10,21-24 ม.ิย. 62     
วนัท ี14-17 ม.ิย.62                

14,900.- 
           13,900.- 

วนัท ี28 ม.ิย.-01 ก.ค. 62     14,900.- 
วนัท ี05-08 ก.ค. 62     14,900.- 
วนัท ี25-28 ก.ค. 62     17,900.- 
วนัท ี08-11 ส.ค. 62      15,900.-                              
วนัท ี09-12 ส.ค. 62      17,900.-                              
วนัท ี30 ส.ค.-02 ก.ย. 62      14,900.-                              

วนัท ี06-09,13-16,20-23,27-30 ก.ย. 62      13,900.-                              

 

 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถนิและคนขบัรถ รวม 800บาท/ทา่น/ทรปิ 
หวัหนา้ทัวรท์ดีแูลคณะจากเมอืงไทยตามแต่ทา่นจะเห็นสมควร 

 
 

วนัท ี1 
กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง)-โฮจมินิห(์สนามบนิตนั เซนิ นกึ นครโฮจมินิห ์)-
โฮจมินิหซ์ติ-ีอนสุาวรยีป์ระธานาธบิดโีฮจมินิห-์โบสถน์อรธ์เธอดมั-ผา่นชมยา่นไช
นา่ทาวน ์- ฟานเทยีด(มยุเน)่  (ทานอาหารเทยีงท ีBuffet Hoang Yen) 

04.30 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืงอาคารผูโ้ดยสารขาออก  เคาน์เตอร ์Nok Air 
โดยมเีจา้หนา้ทคีอยใหก้ารตอ้นรับ 

เสน้ทางการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คํา โรงแรมทพีกั 

1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง)-โฮจมินิห์(สนามบนิตัน เซนิ นึก 
นครโฮจมินิห ์)-โฮจมิินห์ซติี-อนุสาวรียป์ระธานาธบิดีโฮจมิินห-์
โบสถน์อรธ์เธอดัม-ผ่านชมยา่นไชน่าทาวน ์- ฟานเทยีด(มุยเน่) 

✈ 🍽 🍽 
Lotus Mui Ne Resort 4*  
HOTEL หรอื เทยีบเทา่ 

2 ฟานเทียด(มุยเน่ )-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ดาลัด-
สามารถชอ้ปปิงทถีนนคนเดนิเมอืงดาลัด 🍽 🍽 🍽 

La Sapinette Hotel  4*   
หรอืเทยีบเทา่ 

 

3 ดาลัท-Crazy house –นําตกดาลันตา-พระราชวังฤดูรอ้น-นัง
กระเชา้ไฟฟ้า-วัดตักลัม-สวนดอกไม-้ดาลดั 🍽 🍽 🍽 

La Sapinette Hotel  4* 
หรอืเทยีบเทา่ 

 

4 ดาลัด -นครโฮจิมินห์-วัดเทียน เฮา-ชอ้ปปิง ตลาดเบนถัน-
กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง)  🍽 🍽 ✈ 
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07.35 น. ออกเดนิทางสู ่นครโฮจมินิห ์โดยสายการบนินกแอร ์เทยีวบนิท ีDD3210 
09.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิตนั เซนิ นกึ นครโฮจมินิหห์ลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

 

นําทา่นเขา้สูใ่จกลางมหานครโฮจมินิหช์มเมอืงในรูปแบบของสถาปัตยกรรมฝรังเศสและ
สวนกลางเมอืงชมความสวยงามต่าง ๆทฝีรังเศสเป็นผูทุ้่มงบประมาณเนรมติเมอืครังทคีดิ
วา่จะไดเ้ป็นผูค้รอบครองเมอืงแหง่น ีแลว้ชมโบสถน์อรท์เธอดามไดจํ้าลองมาจากโบสถ์
นอเธอร์ดามในฝรังเศสมาสรา้งไวท้นีี หรอืเรียกอกีอย่างว่า “โบสถพ์ระแม่มาร”ีบรเิวณ
กลางเมือง บนถนน Han Thuyen ไดรั้บการก่อสรา้งตังแต่ปีพ.ศ. 2420 ใชร้ะยะเวลาการ
สรา้ง 6 ปีโบสถ์นีไม่มกีารประดับดว้ยกระจกสเีหมือนโบสถค์รสิต์ทอีนืเพราะไดรั้บความ
เสยีหายจากสงครามโลกครังที 2 สําหรับโบสถ์แห่งนีไดรั้บการยกย่องว่ามีความงดงาม
มากทสีุดแห่งหนึงใน เวยีตนามโดยในแต่ละวันมีนักท่องเทยีวมาเยอืนมากมายลักษณะ
ของตัวโบสถเ์ป็นรูปแบบของสมัยอาณานคิม มหีอคอยคู่ สเีหลยีมอยู่ดา้นบนสงู 40 เมตร 
เป็นเอกลักษณ์ทงีดงามของโบสถแ์ห่งนีดา้นหนา้โบสถม์รีูปปันขนาดใหญ่สขีาวเด่นเป็น
สง่า ของพระแม่มารนัีกท่องเทยีวนิยมเขา้มาชมกันมาก เพราะเป็นเสมอืนสัญลักษณ์ร่วม
อันหมายถงึการเขา้มาของตะวันตก และเป็นสัญลักษณ์ทีสําคัญอย่างหนงึของโฮจมินิห,์
ตอ่มาชมททีําการไปรษณียท์ใีหญ่ทสีดุและสวยทสีดุของเวยีดนาม เป็นสถาปัตยกรรม
ทผีสมผสานระหว่างตะวันออกกับตะวันตกไดอ้ย่างลงตวั 
นําท่านผ่านชมยา่นไชนา่ทาวน ์ใหท้่านไดสั้มผัส และชมชวีติความเป็นอยู่ของชาวจีน
ในเวยีดนาม จากนันชมวัดเทยีนเฮา วัดจีนในเขตไชน่าทาวน์ ทสีรา้งอุทศิใหกั้บแม่พระผู ้
คุม้ครองชาวเรือหรอืเทพีเทยีนหาวโดยชาวพุทธกวางตุง้ในช่วงปลายศตวรรษท ี18 ชาว
เวียดนามเชือว่าเทพีองคนี์มีกอ้นเมฆเป็นพาหนะ เพือช่วยคุม้ครองผูค้นใหร้อดพน้จาก
อันตรายจากมหาสมุทรทังปวงใหท้่านนมัสการเจา้แม่เทยีนเฮาดว้ยธูปวง ซงึเมอืจุดแลว้
สามารถอยูไ่ดน้านถงึ 7 วนั 
 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร( Buffet Hoang Yen ) 

 

นําท่าน เดนิทางสูจ่งัหวดัฟานเทยีดระยะทางประมาณ 250 กโิลเมตร ใชเ้วลาในการ
เดนิทางประมาณ 4 ชวัโมงจังหวัดฟานเทียดเป็นเมืองตากอากาศและยังเป็นแหล่ง
ทอ่งเทยีวทางทะเลทสีวยงามมชีอืเสยีงของประเทศเวยีดนาม ทังชายทะเลทสีวยงามและ
ทา่นยังจะไดส้มัผัสมนตเ์สน่หแ์ห่งทะเลทรายตะวันออกระหวา่งการเดนิทางท่านจะไดช้นื
ชมววิทวิทัศน์และวถิชีวีติของชาวเวยีดนาม   

คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร   

เขา้พกั นําคณะเขา้สูท่พีกัโรงแรม Lotus Mui Ne Resort  (ระดบั 4 ดาว) หรอื
เทยีบเทา่  พกัทมียุเน ่1 คนืนํา   

วนัท2ี 
ฟานเทยีด(มุยเน)่-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ดาลดั-สามารถชอ้ปปิงทถีนน
คนเดนิเมอืงดาลดั 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านชม Sand Dune-Fairly Streamธารนําสแีดงทางธรรมชาต ิ ชมความงดงาม
ของชันดิน ทีสูงลดลันกัน สลับกับสีสันของดนิทรายทีสวยงาม และทะเลทีแสนสงบ 
จากนันนําท่านเดนิทางสู่ทะเลทรายมุยเน่Red and White sand dunces ภูเขาทรายสี
เหลอืงทองอันกวา้งใหญ่สุดสายตา  สัมผัสกับความงดงามและบรรยากาศชายทะเลบน
ยอดภูเขาทะเลทรายชึงมีทะเลทรายขาว กองภูเขาทรายสีขาวสุดขอบฟ้าเหมือน
ทะเลทรายซาฮารา อสิระใหท้่านถ่ายรูปเป็นทรีะลกึและจากนันไปชมทะเลทรายแดง ที
เกดิจากการรวมตัวกันของทรายสแีดงจากสนิมเหล็กจนเป็นบรเิวณกวา้ง เพลดิเพลนิกับ
การถ่ายรูปสุดทา้ยก่อนทานอาหารกลางวันนําท่านไปสัมผัสวถิีของชาวประมงกันทฟีาน
เถียตฮารเ์บอร ์ตังอยู่บรเิวณปากแม่นําคาต ีเป็นจุดศูนยร์วมของเหล่าเรอืประมงนับรอ้ยๆ
ลําสดุลกุหลููกตา 
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 **ราคานไีม่รวมค่ากจิกรรมตา่งๆอาทเิชน่ 
-บรกิารสไลดเ์ดอรบ์นทะเลทราย(150 บาท) 
-ขับรถ ATV 40 นาท ี2000 บาท/คัน นังได ้1-2 คน 
-นังรถจบิชมววิบนยอดภเูขาทะเลทรายรถ1คันนังได ้5 ทา่น (ค่าใชจ้่ายประมาณ 1,200
บาท ) 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

บา่ย นําท่านออกเดนิทางสู่เมืองดาลัด เมอืงดาลดั ตังอยู่ทางเหนือจากนครโฮจิมนิห์ เป็น
เมอืงทมีอีากาศเย็นตลอดทังปี เพราะเป็นทรีาบสูงขนาดใหญ่ อยู่เหนือกวา่ระดับนําทะเล
กว่า 1500 เมตร ทําใหอ้ากาศโดยเฉลียทังปีอยู่ทีเพียง 18-20 องศาเซลเซียส ใน
สมัยก่อนชาวฝรังเศสนิยมมาสรา้งบา้นพักตากอากาศทเีมอืงนีเป็นจํานวนมากทําใหทั้ว
เมืองมีบา้นพักของราชการชาวฝรังเศสหลงเหลืออยู่จํานวนมาก นับเป็นเมอืงทีมีเสน่ห์
อยา่งยงิสําหรับนักทอ่งเทยีว โดยใชเ้วลาประมาณ 7-8 ช.ม. 

คาํ รบัประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร   
(หลงัรบัประทานอาหารคํา อสิระตามอธัยาศยั) ทา่นสามารถชอ้ปปิงทถีนนคนเดนิ
เมอืงดาลดั 

เขา้พกั คณะเขา้สูท่พีกัโรงแรม La Sapinette Hotel(ระดบั 4 ดาว) หรอืเทยีบเทา่พกั 
1 คนืทดีาลดั 

วนัท3ี ดาลทั-Crazy house –นําตกดาลนัตา-พระราชวงัฤดรูอ้น-นงักระเชา้ไฟฟ้า-
วดัตกัลมั-สวนดอกไม-้ดาลดั 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 

 
 

หลังรับประทานอาหารเชา้ นําท่านเขา้ชม  บา้นเฟียน (Crazy House ) บา้นสไตล์
แปลกๆ ทีออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธบิดีคนที 2 ของเวียดนาม ซงึเรียนจบ
สถาปัตยกรรมมาจากฝรังเศสไดแ้รงบันดาลใจจากนยิายเรืองดัง “Alice in Wonderland “  
นําท่านเดนิทางไปชม  นําตก  Datalla Water Fall นําตกทสีวยทสีุดในดาลัด ซงึอยู่
นอกเมอืงไปทางทศิใตป้ระมาณ 5 กโิลเมตรนําตกดาตันลาเป็นนําตกทไีม่ใหญ่มากแต่มี
ความสวยงาม เนืองจากสภาพแวดลอ้มต่างๆทเีกอืหนุนทําใหม้นัีกท่องเทยีวแวะมาเทยีว
ชมกันเป็นจํานวนมากโดยท่านจะไดส้นุกกับการนงัรถรางลงไปดูนําตกท่านจะรูส้ ึก
ตนืเตน้ประทับใจ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย 

 

นําท่านนัง กระเชา้ไฟฟ้า เพอืขนึชมทวิทศันท์สีวยงามของดาลทัจากมุมสงูสําหรับ
กระเชา้ไฟฟ้าแห่งนี เป็นระบบกระเชา้ทีทันสมัยทสีุดของประเทศเวยีดนามและมีความ
ปลอดภยัสงูเพือชมความงดงามของทะเลสาบพาราไดซห์รอื เตวยีนลมั(Tuyen Lam 
Lake)ตังอยู่ทางตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืงดาลัดประมาณ 5 กโิลเมตร ทะเลสาบพารา
ไดซ ์หรอื ตูเ้หยนีลมั เป็นสถานททีเีหมาะในการมาพักผอ่นสามารถมองเห็นทะเลสาบสี
เขียวมรกตกับทิวสนทียืนตน้ตระหง่านปกคลุมทุกขุนเขาการนังเคเบลิคาร์ สามารถ
มองเห็นเมอืงดาลัดไดท้ังเมอืง เห็นป่าอันงดงามชมวงัฤดูรอ้นของกษตัรยิเ์บา๋ไดตั๋งอยู่
นอกเมืองไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตป้ระมาณ 5 กิโลเมตรพระราชวังฤดูรอ้นของ
จักรพรรดเิบ๋าได่ จักรพรรดอิงคส์ดุทา้ยของเวยีดนามไดรั้บการออกแบบและปลุกสรา้งอยู่
ใตร่้มเงาของทวิสนใหญ่ซงึพระราชวังแห่งนีใชเ้วลาการก่อสรา้งถงึ 5 ปีโดยเรมิก่อสรา้ง
เมอืปี พ.ศ.2476 ซงึภายในตัวตกึมหีอ้งภาพของพระเจา้เบ๋าได่ พระมเหส ีพระโอรส ธดิา
และมีหอ้งสําห รับทรงงาน ในปี พ.ศ. 1975 พระเจา้เบ๋าได่ เสด็จออกจากประเทศ
เวียดนามไปพํานักยังประเทศฝรังเศสพระราชวังแห่งนีจงึกลายเป็นทพัีกของเจา้หนา้ที
พรรคคอมมวินิสต ์ตอ่จากนัน จากนันนําท่านชมสวนดอกไมเ้มอืงหนาวดาลดั สรา้งขนึ
โดยจักรพรรดเิบ๋าได๋ บนเนือทีกวา้งใหญ่ สบืเนืองจากเมืองดาลัด ไดรั้บ สมญานามว่า 
เป็นเมอืงแหง่ดอกไม ้สวนแหง่นีจงึเป็นสถานท ีทรีวบรวมพรรณไมต้่างๆของเมอืงดาลัดไว ้
อย่างมากมาย ทังไมด้อก ไมป้ระดับ ไมย้ืนตน้ เป็นตน้ ซงึดอกไมส้่วนใหญ่ในเวยีดนาม 
จะสง่ออกจากเมอืงดาลัดทังสนิตอ่มานําทา่น 
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คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 
เขา้พกั คณะเขา้สูท่พีกัโรงแรม La Sapinette Hotel(ระดบั 4 ดาว) หรอืเทยีบเทา่พกั 

1 คนืทดีาลดั 

วนัท4ี เมอืงดานงั – ตลาดฮาน – ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั– กรงุเทพมหานคร 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
                                                  
 
กลางวนั 
บา่ย 

นําท่านเดินทางกลับสู่เมืองโฮจมิ ินท์ มีระยะทางประมาณ 200กิโลเมตร ใช้เวลา
เดนิทางประมาณ 5-6ชวัโมง 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 ตอ่มานําทา่นผอ่นคลายกบัการช็อปปิงณตลาดเบนถนั ตลาดพนืเมอืงอันพลุกพลา่น
ของนครโฮจมินิห ์อสิระใหท้า่นชอ้ปปิงสนิคา้ของฝากของทรีะลกึและสนิคา้พนืเมอืง อาทิ
เครอืงเทศและอาหารแหง้หมูยอ ผักผลไมส้ดไมแ้กะสลักเรอืสําเภาไมแ้ละผา้ปักนานา
ชนดิ 

คาํ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   / สมควรแก่เวลานําท่านออกเดินทางสู่
สนามบนิ ตนั เซนิ นกึ เพอืเดนิทางสูส่นามบนิดอนเมอืง 

20.45น. ออกเดนิทางกลบักรงุเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์ 
เทยีวบนิทDีD 3219 SGN-DMK 

22.15 น. คณะเดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความ
ประทบัใจ 

 
 
 

โปรแกรม : สดุวา้ว โฮจมินิห ์มยุเน ่ดาลดั  (พกัดาลดั 2คนื ) 4 วนั 3 คนื BY DD 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 
พักกับผูใ่หญ ่1 ทา่น  

ท่านละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 
(เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดยีวเพมิ 
ทา่นละ 

วนัท ี16-19 พ.ค. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,500.- 

วนัท ี17-20 พ.ค. 62 16,900.- 16,900.- 16,900.- 16,900.- 3,500.- 

วนัท ี24-27 พ.ค. 62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500.- 

วนัท ี07-10 ม.ิย. 62 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 

วนัท ี14-17 ม.ิย. 62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500.- 

วนัท ี21-24 ม.ิย. 62 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 

วนัท ี28 ม.ิย.-01 ก.ค. 62 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 

วนัท ี05-08 ก.ค. 62 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 

วนัท ี25-28 ก.ค. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 17,900.- 3,500.- 

วนัท ี08-11 ส.ค. 62      15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,500.- 
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วนัท ี09-12 ส.ค. 62      17,900.- 17,900.- 17,900.- 17,900.- 3,500.- 

วนัท ี30 ส.ค.-02 ก.ย. 62    14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 

วนัท ี06-09 ก.ย. 62      13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500.- 

วนัท ี13-16 ก.ย. 62      13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500.- 

วนัท ี20-23 ก.ย. 62      13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500.- 

วนัท ี27-30 ก.ย. 62      13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500.- 

**เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 
ราคาเด็กทารก [อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 3,000 บาท ราคานรีวมรายการทวัร ์ตวัเครอืงบนิ 

 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถนิและคนขบัรถ รวม 800บาท /ทา่น/ทรปิ 

หวัหนา้ทวัรท์ดีแูลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
 

 

 

 

 

 

เงอืนไข 
**โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงไดท้ังนขีนึอยูก่ับสภาวะอากาศและเหตสดุวสิยัต่างๆทไีม่
สามารถคาดการณล์่วงหนา้ โดยทางบรษัิทฯจะคํานงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นสําคัญ*** 
 
***หากทา่นทตีอ้งออกตัวภายใน (เครอืงบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทเีจา้หนา้ททีกุครังกอ่นทําการออกตวัเนอืงจาก
สายการบนิอาจมกีารปรับเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 
 
หมายเหต ุ
สําหรับผูเ้ดนิทางทอีายุไมถ่งึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศ
จากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรต์ตดิตัวมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมตํ่ากวา่ 6 เดอืน หรอื 180 
วนั ขนึไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอย่างตํา 6 หนา้ 
 
เงอืนไขการจอง 
1.กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 10,000 บาทพรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ให ้
เรยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแลว้ 
2.การชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 15 วนัทา่นควรจัดเตรยีมค่าทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ย
กอ่นกําหนดเนืองจากทางบรษัิทตอ้งสาํรองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทพัีกและตวัเครอืงบนิมฉิะนันจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการ
เดนิทางโดยอตัโนมัต ิ
 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
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1.แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทังหมด 
2.แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน เก็บค่าใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
3.แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา่ใชจ่้ายทังหมด 
4.สําหรับผูโ้ดยสารทไีมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้นืวซีา่ให ้เมอืผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการ
เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มดัจําทังหมด 
5.บรษัิทขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ใชจ่้ายทังหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตาม
จํานวนทบีรษัิทฯกําหนดไว ้(15ทา่นขนึไป)เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะ
เดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของทา่น 
6.กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้งึจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะทําการเลอืนการ
เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ่้ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืค่าธรรมเนยีมในการมัดจําตัวใน
กรณีทไีม่สามารถเดนิทางได ้
7.กรณีทา่นไดชํ้าระค่าทวัรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมัดจําให ้แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหัก
คา่ใชจ้่ายบางสว่นทเีกดิขนึจรงิเป็นกรณไีป (อาท ิกรณีออกตัวเครอืงบนิไปแลว้ หรอืไดชํ้าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืง
นอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหักเก็บค่าใชจ่้ายจรงิทเีกดิขนึแลว้กับท่านเป็นกรณีไป 
8.กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทไีมว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตามทาง
บรษัิทของสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด 
 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 
1. คา่ตวัโดยสารเครอืงบนิไป-กลับ ชนัประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลยีนระดับชนัทนัีงจากชนัประหยัดเป็นชนัธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์
จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วนัลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพอือพัเกรดตอ้งกระทําทเีคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน
เดนิทาง เทา่นัน  
2. คา่ทพัีกหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทรีะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเท่า 
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทรีะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทบีรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5. คา่นําหนักสัมภาระรวมในตัวเครอืงบนิ [นกสกูต๊ 20 กโิลกรัม / แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิลกรัม / การบนิไทย 30 กโิลกรัม / 
เจแปนแอรไ์ลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม] คา่ประกนัวนิาศภยัเครืองบนิตามเงอืนไขของแตล่ะสายการ
บนิทมีกีารเรยีกเก็บ 
6. คา่ประกนัอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  
คา่รักษาพยาบาลกรณเีกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์
** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกันการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  
เพมิเตมิกับทางบรษัิทได ้** 
- เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบัุตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบัุตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
7. ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และหัก ณ ทจี่าย 3% 
 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ่้ายอนืๆ ทนีอกเหนือทรีะบ ุอาทเิชน่ ค่าอาหาร - เครอืงดมื นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี ค่าโทรศัพท ์ 
3. คา่ภาษีนํามนั ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัวเครอืงบนิ 
4. คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละคนขับรถ รวม 800 บาท /ทรปิ/ต่อทา่น 
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