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รายละเอยีดการเดนิทาง 

VIETNAM 

เวยีดนามใต ้สบาย...สบาย 
 โฮจมินิห ์ดาลดั มยุเน ่อโุมงคก์ูจ๋ ี4วนั 3คนื  

  

 

โดยสายการบนินกแอร ์ DD 

 

1. เทีย่วชม เมอืงโฮจมินิห ์ชมเมอืงในรปูแบบของสถาปตัยกรรมฝร ัง่เศส และสวนกลางเมอืง 

2. เทีย่วชม อโุมงคก์ูจ๋ ีจดุยทุธศาสตรส์ าคญัสมยัสงครามเวยีดนาม 

3. เทีย่วชมเมอืงดาลดั เมอืงทีแ่สนโรแมนตกิ ทีไ่ดร้บัสมยานาม วา่ หุบเขาแหง่ความรกั  

4. สมัผสัมนตข์ลงัแหง่ทะเลทรายตะวนัออก “มยุเน”่                                                                            5

. ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงหลากหลายชนดิ ทีต่ลาดเบนถนั 

6. สมัผสับรรยากาศแสนโรแมนตคิยามค า่คนืดว้ยการ ลอ่งเรอืแมน่ า้ไซง่อ่น 

7. พเิศษ!! อาหารพืน้เมอืงเวยีดนาม, บฟุเฟ่ตน์านาชาต ิ 

8. FREE WIFI ON BUS 

 

GT-SGN DD02 

 

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
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  วนั โปรแกรมการเดนิทาง  เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

 

1 

 

 

กรุงเทพฯ-โฮจมินิห-์ชมโบสถน์อรท์เธอดาม-ชมทีท่ าการ
ไปรษณีย-์ดาลดั 
 

 

  

 

 
 

 

 
 

NGOC PHAT 

HOTEL 3* HOTEL 
หรอืเทีย่บเทา่ 
 

 
2 

 
ดาลดั-Datalla Water Fall(น่ังรถราง)-กระเชา้ไฟฟ้า-ชมวงั

ฤดรูอ้นของกษัตรยิเ์บา๋ได-๋สวนดอกไมเ้มอืงหนาว-มยุเน่    
 

 

  

 

 

 

 

 
TIEN DAT RESORT   
3* HOTEL หรอืเทีย่บ

เทา่ 
 

 
3 

 
มยุเน่-Sand Dune-Fairly Stream-ทะเลทรายขาว-

ทะเลทรายแดง-นครโฮจมินิห ์
 

 

  

 

  

 

 

 
LE DUY HOTEL  3* 
หรอืเทีย่บเทา่ 
 

 

                         เครือ่งโบอิง้ 737-800                               น า้หนกัสมัภาระ 
                                 ทีน่ ัง่แบบ 3-3                                 ขาไป - ขากลบั 20 กก.                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    4 นครโฮจมินิห-์อโุมงคก์ูจ๋-ีวดัเทยีนเฮา-   ชอ้ปป้ิง ตลาด

เบนถัน-กรุงเทพฯ 
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วนัแรกของการเดนิทาง 

กรงุเทพฯ – โฮจมินิห-์ชมโบสถน์อรท์เธอดาม-ชมทีท่ าการไปรษณีย-์ดาลดั

(ทานอาหารเทีย่งที ่Buffet Hoang Yen) 

04.30 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก  เคานเ์ตอร ์Nok Air โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ  

07.35 น.  ออกเดนิทางสู ่นครโฮจมินิห ์โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD3210 

09.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิตนั เซนิ นกึ นครโฮจมินิห ์หลงัจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง            

น าทา่นเขา้สูใ่จกลาง มหานครโฮจมินิห ์ชมเมอืงในรูปแบบของสถาปัตยกรรมฝร่ังเศส และ สวนกลางเมอืง ชมความ

สวยงามตา่ง ๆ ทีฝ่ร่ังเศสเป็นผูทุ้ม่งบประมาณเนรมติเมือ่ครัง้ทีค่ดิวา่จะไดเ้ป็นผูค้รอบครองเมอืงแหง่นี ้แลว้ ชมโบสถน์อร์

ทเธอดาม ไดจ้ าลองมาจากโบสถน์อเธอรด์ามในฝร่ังเศสมาสรา้งไวท้ีน่ี ่หรอืเรยีกอกีอยา่งวา่ “โบสถพ์ระแมม่าร”ี บรเิวณ

กลางเมอืง บนถนน Han Thuyen ไดรั้บการกอ่สรา้งตัง้แตปี่ พ.ศ. 2420 ใชร้ะยะเวลาการสรา้ง 6 ปี โบสถน์ี้ไมม่กีารประดับ

ดว้ยกระจกสเีหมอืนโบสถค์รสิตท์ีอ่ ืน่ เพราะไดรั้บความเสยีหายจากสงครามโลกครัง้ที ่2 ส าหรับโบสถแ์หง่นี้ไดรั้บการยกย่อง

วา่มคีวามงดงามมากทีส่ดุแหง่หนึง่ใน เวยีตนาม โดยในแตล่ะวนัมนัีกทอ่งเทีย่วมาเยอืนมากมาย ลักษณะของตวัโบสถเ์ป็น

รูปแบบของสมัยอาณานคิม มหีอคอยคู ่สีเ่หลีย่มอยูด่า้นบนสงู 40 เมตร เป็นเอกลักษณ์ทีง่ดงามของโบสถแ์หง่นี้ ดา้นหนา้

โบสถม์รีูปปัน้ขนาดใหญ่สขีาวเดน่เป็นสง่า ของพระแมม่าร ีนักทอ่งเทีย่วนยิมเขา้มาชมกนัมาก เพราะเป็นเสมอืนสญัลักษณ์

ร่วม อนัหมายถงึการเขา้มาของตะวนัตก และ เป็นสญัลกัษณ์ทีส่ าคัญอยา่งหนึง่ของโฮจมินิห ์, ตอ่มาชมทีท่ าการไปรษณีย ์

ทีใ่หญท่ีส่ดุและสวยทีส่ดุของเวยีดนาม เป็นสถาปัตยกรรมทีผ่สมผสานระหวา่งตะวนัออกกบัตะวนัตกไดอ้ยา่งลงตวั 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   ( Buffet Hoang Yen ) 
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ออกเดนิทางสูเ่มอืงดาลดั  เมอืงดาลดั ตัง้อยู่ทางเหนอืจากนครโฮจมินิห ์เป็นเมอืงทีม่อีากาศเย็นตลอดทัง้ปี เพราะเป็นที่

ราบสงูขนาดใหญ ่อยูเ่หนอืกวา่ระดบัน ้าทะเลกวา่ 1500 เมตร ท าใหอ้ากาศโดยเฉลีย่ทัง้ปีอยู่ทีเ่พยีง 18-20 องศาเซลเซยีส 

ในสมัยกอ่นชาวฝร่ังเศสนยิมมาสรา้งบา้นพักตากอากาศทีเ่มอืงนีเ้ป็นจ านวนมากท าใหท้ัว่เมอืงมบีา้นพักของราชการชาว

ฝร่ังเศสหลงเหลอือยูจ่ านวนมาก นับเป็นเมอืงทีม่เีสน่หอ์ย่างยิง่ส าหรับนักทอ่งเทีย่ว  โดยใชเ้วลาประมาณ 7-8 ช.ม.   

 

ค า่         รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

                (หลงัรบัประทานอาหารค า่ อสิระตามอธัยาศยั) ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงที ่ถนนคนเดนิเมอืงดาลดั 

 

    พกัที ่ NGOC PHAT HOTEL  (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่  พกั 1 คนืทีด่าลดั 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 

เมอืงดาลดั-Datalla Water Fall (น ัง่รถราง)-กระเชา้ไฟฟ้า – ชมวงัฤดูรอ้น

ของกษตัรยิเ์บา๋ได ๋- สวนดอกไมเ้มอืงหนาว - มยุเน ่   

 

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

                

หลงัรับประทานอาหารเชา้ น าทา่นเดนิทางไปชม  น า้ตก  Datalla Water Fall  

น ้าตกทีส่วยทีส่ดุในดาลดั ซึง่อยูน่อกเมอืงไปทางทศิใตป้ระมาณ 5 กโิลเมตร  

น ้าตกดาตนัลาเป็นน ้าตกทีไ่มใ่หญม่ากแตม่คีวามสวยงาม เนือ่งจากสภาพแวดลอ้มตา่งๆ  ทีเ่กือ้หนุนท าใหม้นัีกทอ่งเทีย่ว 

แวะมาเทีย่วชมกนัเป็นจ านวนมาก โดยทา่นจะไดส้นุกกับการน ัง่รถราง ลงไปดนู ้าตก ทา่นจะรูส้กึตืน่เตน้ประทบัใจ 

 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

  น าท่านน่ัง กระเชา้ไฟฟ้า เพื่อขึน้ ชมทวิทศันท์ีส่วยงามของดาลทัจากมุมสูงส าหรับกระเชา้ไฟฟ้าแห่งนี้ เป็นระบบ

กระเชา้ทีท่นัสมัยทีส่ดุของประเทศเวยีดนาม และมคีวามปลอดภัยสงูเพือ่ชมความงดงามของ ทะเลสาบพาราไดซ ์หรอื เต

วยีนลมั (Tuyen Lam Lake) ตัง้อยู่ทางตะวันออกเฉียงใตข้องเมืองดาลัด ประมาณ 5 กโิลเมตร ทะเลสาบพาราไดซ ์

หรอื  

                 ตูเ้หยนีลมั เป็นสถานทีท่ีเ่หมาะในการมาพักผ่อน สามารถมองเห็นทะเลสาบสเีขยีวมรกตกับทวิสน ทีย่นืตน้ตระหง่านปก

คลมุทกุขนุเขา การน่ังเคเบิล้คาร ์สามารถมองเห็นเมอืงดาลัดไดท้ัง้เมอืง เห็นป่าอันงดงาม ชมวงัฤดูรอ้นของกษตัรยิเ์บ๋า

ได ๋  
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                 ตัง้อยู่นอกเมืองไปทางทศิตะวันตกเฉียงใตป้ระมาณ 5 กโิลเมตร พระราชวังฤดูรอ้นของจักรพรรดเิบ๋าได่ จักรพรรดอิงค์

สดุทา้ยของเวยีดนาม ไดรั้บการออกแบบและปลกุสรา้งอยูใ่ตร้่มเงาของทวิสนใหญซ่ึง่พระราชวงัแหง่นีใ้ชเ้วลาการกอ่สรา้งถงึ 

5 ปี  

                 โดยเริม่กอ่สรา้งเมือ่ปี พ.ศ.2476 ซึง่ภายในตัวตกึมหีอ้งภาพของพระเจา้เบา๋ได ่พระมเหส ีพระโอรส ธดิา และมหีอ้งส าหรับ

ทรงงาน ในปี พ.ศ. 1975 พระเจา้เบา๋ได ่เสด็จออกจากประเทศเวยีดนาม ไปพ านักยังประเทศฝร่ังเศส พระราชวังแห่งนี้จงึ

กลายเป็นทีพั่กของเจา้หนา้ทีพ่รรคคอมมวินสิต ์ตอ่จากนัน้ จากนัน้น าทา่นชม สวนดอกไมเ้มอืงหนาวดาลดั สรา้งขึน้โดย

จักรพรรดเิบ๋าได๋ บนเนื้อทีก่วา้งใหญ่ สบืเนื่องจากเมอืงดาลัด ไดรั้บ สมญานามว่า 

เป็นเมอืงแห่งดอกไม ้สวนแห่งนี้จงึเป็นสถานที ่ทีร่วบรวมพรรณไมต้่างๆของเมือง

ดาลัดไวอ้ย่างมากมาย ทัง้ไมด้อก ไมป้ระดับ ไมย้นืตน้ เป็นตน้ ซึง่ดอกไมส้ว่นใหญ่

ในเวยีดนาม จะสง่ออกจากเมอืงดาลัดทัง้ส ิน้ต่อมาน าท่าน เดนิทางสู ่จงัหวดัฟาน

เทยีดระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดนิทางประมาณ 4 

ช ัว่โมง  จังหวดัฟานเทยีด เป็นเมอืงตากอากาศและยังเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทางทะเล

ทีส่วยงามมชีือ่เสยีงของประเทศเวยีดนาม ทัง้ชายทะเลทีส่วยงาม และทา่นยังจะได ้

สัมผัสมนตเ์สน่หแ์ห่งทะเลทรายตะวันออก ระหว่างการเดนิทางท่านจะไดช้ืน่ชมววิ

ทวิทศันแ์ละวถิชีวีติของชาวเวยีดนาม  

เย็น    รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

  พกัที ่ TIEN DAT RESORT   (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่  พกัทีมุ่ยเน ่1 คนื 

ามของการเดนิทา 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 

มยุเน ่- Sand Dune - Fairly Stream - ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง  

- นครโฮจมินิห ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นชม Sand Dune-Fairly Stream  ธารน ้าสแีดงทางธรรมชาต ิ ชมความงดงามของชัน้ดนิ ทีส่งูลดลั่นกัน สลับกับ

สสีันของดนิทรายที่สวยงาม และทะเลที่แสนสงบ จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ทะเลทรายมุยเน่ Red and White sand 

dunces ภูเขาทรายสเีหลอืงทองอันกวา้งใหญ่สุดสายตา  สัมผัสกับความงดงามและบรรยากาศชายทะเลบนยอดภูเขา

ทะเลทราย ชึง่ม ีทะเลทรายขาว กองภเูขาทรายสขีาวสดุขอบฟ้าเหมอืนทะเลทรายซาฮารา อสิระใหท้า่นถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ

และจากนัน้ไปชมทะเลทรายแดง ทีเ่กดิจากการรวมตัวกนัของทรายสแีดงจากสนมิเหล็กจนเป็นบรเิวณกวา้ง เพลดิเพลนิกับ

การถ่ายรูปสดุทา้ยก่อนทานอาหารกลางวันน าท่านไปสัมผัสวถิีของชาวประมงกันทีฟ่านเถยีตฮาร์เบอร์ ตัง้อยู่บรเิวณปาก

แมน่ ้าคาต ีเป็นจดุศนูยร์วมของเหลา่เรอืประมงนับรอ้ยๆล าสดุลกุหลูกูตา 
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**ราคานีไ้มร่วมคา่กจิกรรมตา่งๆอาทเิช่น บรกิารสไลดเ์ดอรบ์นทะเลทราย (150 บาท)ขบัรถATVตะลยุทราย 

 แบบน ัง่2ทา่น (คา่ใชจ้า่ยประมาณ 310 บาท) / แบบน ัง่ 4คา่ใชจ้า่ย ทา่น(คา่ใชจ้า่ย 620 บาท)  

หรอืน ัง่รถจิบ๊ชมววิบนยอดภูเขาทะเลทรายรถ1คนัน ัง่ได ้5 ทา่น (คา่ใชจ้า่ยประมาณ 1,200บาท )** 

 

กลางวนั   บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร    

                    น าทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงโฮจมินิท ์มรีะยะทางประมาณ 200กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ช ัว่โมง 

 

เย็น       รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารบนเรอื พรอ้มชมโชวก์ารแสดง 

             

พกัที ่ LE DUY HOTEL (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ พกัทีโ่ฮจมินิห ์1 คนื 

 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง 

นครโฮจมินิห ์– อโุมงคก์ูจ๋ ี– ยา่นไชนา่ทาวน ์– วดัเทยีนเฮา - ช็อปป้ิง ณ 
ตลาดเบนถนั-กรงุเทพฯ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารเชา้ น าทา่นเดนิทางสู ่อ าเภอกูจ๋ ีซึง่อยูห่า่งจากโฮจมินิหป์ระมาณ 40 กโิลเมตร น าทา่นชม อุโมงคก์ูจ๋ ี 

ของชาวเวยีดกงทีข่ดุขึน้พอดตีัว ในสมัยทีท่ าสงครามกับกองทัพอเมรกิันรวมถงึกองทหารพันธมติรจากนานาประเทศ มทีาง

ขึน้ลงนับไม่ถว้น ยากแกก่ารหาทางเขา้ออก เพราะมกีารพรางตาในหลายรูปแบบ ซึง่ชาวเวยีดนามจะตอ้งใชช้วีติอยู่ภายใต ้

อุโมงคน์ี้ ระหว่างการท าสงคราม และยังเคยใชเ้ป็นทีบ่ัญชาการทางทหาร และเป็นหลุมหลบภัย ซึง่มคีวามยาวกว่า 270 

กโิลเมตร ประกอบไปดว้ยหอ้งนอน หอ้งบญัชาการ หอ้งประชมุ สนามฝึกทหาร เรยีกไดว้า่ป็นเมอืงใตด้นิ ..... 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลับสูน่ครโฮจมินิห ์

กลางวนั   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านผ่านชม  ย่านไชน่าทาวน์  ใหท้่านไดส้ัมผัส และชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในเวียดนาม จากนั้นชม                 

วดัเทยีนเฮา วัดจนีในเขตไชน่าทาวน์ ทีส่รา้งอทุศิใหก้ับแม่พระผูคุ้ม้ครองชาวเรอืหรอืเทพเีทยีนหาว โดยชาวพุทธกวางตุง้

ในช่วงปลายศตวรรษที ่18 ชาวเวยีดนามเชือ่ว่าเทพีองค์นี้มีกอ้นเมฆเป็นพาหนะ เพื่อช่วยคุม้ครองผูค้นใหร้อดพน้จาก

อนัตรายจากมหาสมุทรทัง้ปวง ใหท้า่นนมัสการเจา้แมเ่ทยีนเฮาดว้ยธปูวง ซึง่เมือ่จดุแลว้สามารถอยูไ่ดน้านถงึ 7 วนั ตอ่มาน า

ทา่นผ่อนคลายกับการช็อปป้ิง ณ ตลาดเบนถนั ตลาดพืน้เมอืงอันพลกุพล่านของนครโฮจมินิห ์อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้

ของฝาก ของทีร่ะลกึและสนิคา้พืน้เมอืง อาทเิครือ่งเทศและอาหารแหง้ หมยูอ ผักผลไมส้ด ไมแ้กะสลกั เรอืส าเภาไมแ้ละผา้

ปักนานาชนดิ 
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เย็น       รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

สมควรแกเ่วลาน าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิ ตนั เซนิ นกึ เพือ่เดนิทางสู ่สนามบนิดอนเมอืง 

20.45 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD 3219 SGN-DMK 

22.15 น. คณะเดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ  พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน หรอื 

180 วนั ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้  

เวยีดนามใต ้สบาย...สบาย...  

     ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 

2 ทา่น 

เด็กมเีตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่ 

1 ทา่น 

เด็กไมม่มีเีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่ 

1 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

12-15  มกราคม 2561 9,991 9,991 9,991 3,500 

13-16  มกราคม 2561 11,991 11,991 11,991 3,500 

18-21  มกราคม 2561 11,991 11,991 11,991 3,500 

19-22  มกราคม 2561 11,991 11,991 11,991 3,500 

20-23  มกราคม 2561 11,991 11,991 11,991 3,500 

26-29  มกราคม 2561 11,991 11,991 11,991 3,500 

27-30  มกราคม 2561 11,991 11,991 11,991 3,500 

01-04 กมุภาพนัธ ์2561 11,991 11,991 11,991 3,500 

02-05 กมุภาพนัธ ์2561 11,991 11,991 11,991 3,500 

03-06 กมุภาพนัธ ์2561 11,991 11,991 11,991 3,500 

08-11 กมุภาพนัธ ์2561 11,991 11,991 11,991 3,500 
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09-12 กมุภาพนัธ ์2561 11,991 11,991 11,991 3,500 

15-18 กมุภาพนัธ ์2561 11,991 11,991 11,991 3,500 

16-19 กมุภาพนัธ ์2561 11,991 11,991 11,991 3,500 

17-20 กมุภาพนัธ ์2561 11,991 11,991 11,991 3,500 

23-26 กมุภาพนัธ ์2561 11,991 11,991 11,991 3,500 

24-27 กมุภาพนัธ ์2561 11,991 11,991 11,991 3,500 

01-04  มนีาคม 2561  12,991 12,991 12,991 3,500 

02-05  มนีาคม 2561  11,991 11,991 11,991 3,500 

03-06  มนีาคม 2561  12,991 12,991 12,991 3,500 

08-11  มนีาคม 2561  11,991 11,991 11,991 3,500 

09-12  มนีาคม 2561  11,991 11,991 11,991 3,500 

10-13  มนีาคม 2561  11,991 11,991 11,991 3,500 

15-18  มนีาคม 2561  11,991 11,991 11,991 3,500 

16-19  มนีาคม 2561  11,991 11,991 11,991 3,500 

17-20  มนีาคม 2561   11,991 11,991 11,991 3,500 

22-25  มนีาคม 2561   11,991 11,991 11,991 3,500 

23-26  มนีาคม 2561   11,991 11,991 11,991   3,500 

24-27  มนีาคม 2561   11,991 11,991 11,991   3,500 

29  มนีาคม -01 เมษายน 2561 11,991 11,991 11,991   3,500 

30  มนีาคม -02 เมษายน 2561 11,991 11,991 11,991   3,500 

31  มนีาคม -03 เมษายน 2561 11,991 11,991 11,991   3,500 

 

                             *** ทวัรน์ีไ้มม่รีาคาเด็ก *** 

ราคาจอยแลนดไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ หกัออก ทา่นละ 3,000.- //  

ราคาเด็กทารก INFANT 3,999.-  

(ตอ้งเอาสตูบิตัรตวัจรงิไปแสดงตวัเทา่น ัน้นะ) 
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***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิน่ รวม 200/วนั/คน 

รวมตลอดท ัง้การเดนิทาง 800 บาท / คน *** 

***คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หวัหนา้ทวัร*์**  

 

** แจกน า้ด ืม่ 1 ขวด เฉพาะวนัทีเ่ดนิโปรแกรมทวัร ์** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตให ้

เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯไมส่ามารถ

ควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยุดงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและ

รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่สามารถ

คาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคญั) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 10 ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง  

6. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ 

จะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

8. บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บพระสงฆเ์ดนิทางทอ่งเทีย่วเพยีงล าพังโดยไมม่ฆีราวาสตดิตามไปดว้ย  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิชัน้นักทอ่งเทีย่ว ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวาม 

ประสงคอ์ยู่ตอ่จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวนัจ านวนคนและมคีา่ใชจ้่ายทีท่างสายการบนิก าหนด) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.(Air Asia, Bangkok Airways) 

4. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขับรถทีช่ านาญเสน้ทาง 
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5. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

6. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

7. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

9. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่   รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 

ประกนัเสรมิส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสขุภาพ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอาทเิชน่คา่อาหาร, คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ(มนิบิาร,์ น ้าดืม่, บหุรี,่ เหลา้, เบยีร ์ฯลฯ), คา่โทรศพัท ์, คา่

ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ก าหนด,  คา่รักษาพยาบาลกรณี

เกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทางเป็นตน้ 

3. คา่หอ้งพักเดีย่วตามอตัรา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

6. ค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และทปิพนกังานขบัรถ (วนัละ 200 บาท ต่อท่าน) ทปิหวัหน้าทวัร ์(ตามความ

ประทบัใจ) 

7.  คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7 %  

 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
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กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 5,000 บาท (ทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บั

เงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้) หากตอ้งยืน่วซีา่ ตอ้งเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากท าการจองแลว้ 

(ใชเ้วลาขอวซีา่ไมต่ า่กวา่ 7 วนัท าการ)  

การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยก่อน

ก าหนดเนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง

โดยอตัโนมัต ิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 5,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซี่าให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่

ครบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(10 ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ที่

เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลือ่นการ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่คา่ตั๋วเครือ่งบนิค่าหอ้ง 

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมัดจ ามาแลว้ 

ทางบริษัทฯ คนืค่าทัวร์หรือมัดจ าให ้แต่ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าบริการยื่นวีซ่า,ค่าวีซ่า และค่าใชจ้่าย

บางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบรกิารในสว่นของทางเมอืงนอก

เชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แต่กรุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฏเิสธวซี่า หรือไม่ว่าดว้ย

สาเหตใุดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

 

ขอ้มูลการเดนิทาง 

เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
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1. ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิ

เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนินการ     

ออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 

2. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไม่วา่จะดว้ยสาเหตใุด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการ

บนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

3. หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

4. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะน่ังตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน   

ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ีม่ ีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมีปัญหา เช่น  

สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ ีม่ ีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และ

อ านาจในการใหท้ีน่ั่ง  

5. Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้ง

คู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกันและบางโรงแรมอาจมี

หอ้งพักแบบ 3 ทา่นจ านวนไมม่ากนัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่่องเทีย่วพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการ

เดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบัตเิหตุหรือความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ, อัน

เนือ่งจากอบุัตเิหตรุวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การ

ผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, 

พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซี่าจากกงสุล และ / หรือ สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต 

รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตผุล เนือ่งจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทตู) ซึง่อยู่

เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วทัง้ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มี

ความคุม้ครอง และประกันอุบัตเิหตุ ตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ที่
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ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนือ่งมาจากความประพฤต ิ

พฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิต่อเฉพาะพื้นทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพื่อ

การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลง

ไดต้ามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกล่าว 

บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 


