
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์    SGN FD03 HO DA MUI 4D3N AUG18-FD-W43 

  

VIETNAM 

 สบา๊ย...สบาย...เวยีดนามใต ้
 โฮจมินิห ์ดาลดั มุยเน ่อโุมงคก์ูจ๋4ีวนั 3คนื  

  

 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี  [FD] 

 

GT-SGN FD03 

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


 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์    SGN FD03 HO DA MUI 4D3N AUG18-FD-W43 

 

 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง  เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

 

1 

 

 

ดอนเมือง -โฮจมินิห-์ชมโบสถน์อรท์เธอดาม-ชมทีท่ าการ

ไปรษณีย-์ดาลัด 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

NGOC PHAT HOTEL 

3* HOTEL หรอืเทีย่บ

เทา่ 

  

2 

 

ดาลัด-Datalla Water Fall(น่ังรถราง)-กระเชา้ไฟฟ้า-ชมวัง

ฤดรูอ้นของกษัตรยิเ์บา๋ได-๋สวนดอกไมเ้มอืงหนาว-มุยเน่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEN DAT RESORT   

3* HOTEL หรอืเทีย่บ

เทา่ 

 
 

3 

 

มุยเน่-Sand Dune-Fairly Stream-ทะเลทรายขาว-

ทะเลทรายแดง-นครโฮจมินิห ์

 

 

 

 

 

 

 

 

LE DUY HOTEL  3* 

หรอืเทีย่บเทา่ 

 
    4 นครโฮจมินิห-์อโุมงคก์ูจ๋ี-วัดเทยีนเฮา-ชอ้ปป้ิง ตลาดเบนถัน-

ดอนเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ทีน่ ัง่แบบ 3-3/ 180 ทีน่ั่ง      น ้าหนักสมัภาระ 

ขาไป - ขากลับ 20 กก. 

 

1. เท ีย่วชม เมอืงโฮจมินิห ์ชมเมอืงในรูปแบบของสถาปตัยกรรมฝร ัง่เศสและสวนกลางเมอืง 

2. เท ีย่วชม อุโมงคก์ู๋จ ีจดุยุทธศาสตรส์ าคญัสมยัสงครามเวยีดนาม 

3. เท ีย่วชมเมอืงดาลดั เมอืงท ีแ่สนโรแมนตกิ ท ีไ่ดร้บัสมยานาม วา่ หุบเขาแหง่ความรกั  

4. สมัผสัมนตข์ลงัแหง่ทะเลทรายตะวนัออก “มยุเน”่                                                                            

5. ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงหลากหลายชนดิ ท ีต่ลาดเบนถนั 

6. สมัผสับรรยากาศแสนโรแมนตคิยามค า่คนืดว้ยการ ลอ่งเรอืแมน่ า้ไซ่งอ่น 

7. พเิศษ!! อาหารพืน้เมอืงเวยีดนาม, บุฟเฟ่ตน์านาชาต ิ 

8. FREE WIFI ON BUS 
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วนัแรกของการเดนิทาง 

กรงุเทพฯ–โฮจมินิห-์ชมโบสถน์อรท์เธอดาม-ชมทีท่ าการไปรษณีย-์ดาลดั 

(ทานอาหารเทีย่งที ่Buffet Hoang Yen) 

04.30 น. พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประต ู2 เคาน์เตอรส์ายการบนิแอรเ์อเชยี โดยเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 

                คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

07.45 น.   น าทา่นเหนิฟ้าสู ่สนามบนิตนั เซนิ นกึ นครโฮจมินิหป์ระเทศเวียดนาม โดยเทีย่วบนิที ่FD650 

09.15 น.  เดนิทางถงึสนามบนิตนั เซนิ นกึ นครโฮจมินิหห์ลังจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมือง 

น าทา่นเขา้สูใ่จกลางมหานครโฮจมินิหช์มเมอืงในรปูแบบของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสและสวนกลางเมอืงชมความสวยงามตา่ง ๆ

ทีฝ่รั่งเศสเป็นผูทุ้ม่งบประมาณเนรมติเมือ่ครัง้ทีค่ดิว่าจะไดเ้ป็นผูค้รอบครองเมืองแหง่น้ี แลว้ชมโบสถน์อรท์เธอดามไดจ้ าลอง

มาจากโบสถน์อเธอรด์ามในฝรั่งเศสมาสรา้งไวท้ีน่ี่ หรอืเรยีกอีกอยา่งว่า “โบสถพ์ระแมม่าร”ีบรเิวณกลางเมอืง บนถนน Han 

Thuyen ไดร้ับการกอ่สรา้งตัง้แตปี่พ.ศ. 2420 ใชร้ะยะเวลาการสรา้ง 6 ปีโบสถน้ี์ไมม่ีการประดับดว้ยกระจกสเีหมือนโบสถค์รสิตท์ี่

อื่นเพราะไดรั้บความเสยีหายจากสงครามโลกครัง้ที ่2 ส าหรับโบสถแ์หง่น้ีไดรั้บการยกยอ่งวา่มคีวามงดงามมากทีส่ดุแหง่หนึง่ใน 

เวียตนามโดยในแตล่ะวันมีนักทอ่งเทีย่วมาเยอืนมากมายลักษณะของตัวโบสถเ์ป็นรปูแบบของสมัยอาณานคิม มหีอคอยคู ่

สีเ่หลีย่มอยูด่า้นบนสงู 40 เมตร เป็นเอกลักษณ์ทีง่ดงามของโบสถแ์หง่น้ีดา้นหนา้โบสถม์ีรปูปัน้ขนาดใหญส่ขีาวเดน่เป็นสงา่ ของ

พระแม่มารนัีกทอ่งเทีย่วนยิมเขา้มาชมกนัมาก เพราะเป็นเสมือนสัญลักษณร์ว่มอันหมายถงึการเขา้มาของตะวันตก และเป็น

สัญลักษณ์ทีส่ าคัญอยา่งหนึง่ของโฮจมินิห,์ตอ่มาชมทีท่ าการไปรษณียท์ีใ่หญท่ีส่ดุและสวยทีส่ดุของเวียดนาม เป็น

สถาปัตยกรรมทีผ่สมผสานระหวา่งตะวันออกกบัตะวันตกไดอ้ยา่งลงตัว 

 

กลางวนั    รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร( Buffet Hoang Yen ) 

ออกเดนิทางสูเ่มอืงดาลัดเมอืงดาลดั ตัง้อยูท่างเหนือจากนครโฮจมินิห ์เป็นเมืองทีม่อีากาศเย็นตลอดทัง้ปี เพราะเป็นทีร่าบสงู

ขนาดใหญ ่อยูเ่หนือกว่าระดับน ้าทะเลกวา่ 1500 เมตร ท าใหอ้ากาศโดยเฉลีย่ทัง้ปีอยูท่ีเ่พียง 18-20 องศาเซลเซยีส ใน
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สมัยกอ่นชาวฝรั่งเศสนยิมมาสรา้งบา้นพักตากอากาศทีเ่มืองน้ีเป็นจ านวนมากท าใหท้ั่วเมืองมีบา้นพักของราชการชาวฝรั่งเศส

หลงเหลอือยูจ่ านวนมาก นับเป็นเมืองทีม่ีเสน่หอ์ยา่งยิง่ส าหรับนักทอ่งเทีย่ว โดยใชเ้วลาประมาณ 7-8 ช.ม. 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

(หลงัรบัประทานอาหารค า่ อสิระตามอธัยาศยั) ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงทีถ่นนคนเดนิเมอืงดาลดั 

 

พกัที ่ NGOC PHAT HOTEL  (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่พกั 1 คนืทีด่าลดั 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 

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

กษตัรยิเ์บา๋ได ๋ -สวนดอกไมเ้มอืงหนาว -มุยเน ่

 

เชา้รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

หลังรับประทานอาหารเชา้ น าทา่นเดนิทางไปชม  น า้ตก  Datalla Water Fall 

น ้าตกทีส่วยทีส่ดุในดาลัด ซึง่อยูน่อกเมืองไปทางทศิใตป้ระมาณ 5 กโิลเมตร 

น ้าตกดาตันลาเป็นน ้าตกทีไ่ม่ใหญม่ากแตม่ีความสวยงาม เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มตา่งๆที่เกือ้หนุนท าใหม้ีนักทอ่งเทีย่ว 

แวะมาเทีย่วชมกันเป็นจ านวนมากโดยทา่นจะไดส้นุกกับการน ัง่รถรางลงไปดนู ้าตกทา่นจะรูส้กึตืน่เตน้ประทับใจ 

 

กลางวนั     รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นน่ัง กระเชา้ไฟฟ้า เพื่อขึน้ชมทวิทศันท์ีส่วยงามของดาลทัจากมุมสูงส าหรับกระเชา้ไฟฟ้าแหง่น้ี เป็นระบบกระเชา้ที่

ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนามและมีความปลอดภัยสูงเพื่อชมความงดงามของทะเลสาบพาราไดซ์หรอื เตวยีนลมั

(Tuyen Lam Lake)ตัง้อยูท่างตะวันออกเฉียงใตข้องเมืองดาลัดประมาณ 5 กโิลเมตร ทะเลสาบพาราไดซ ์หรอื 

                  ตูเ้หยนีลมั เป็นสถานทีท่ีเ่หมาะในการมาพักผ่อนสามารถมองเห็นทะเลสาบสเีขยีวมรกตกับทวิสนทีย่นืตน้ตระหง่านปกคลมุทกุ

ขนุเขาการน่ังเคเบิล้คาร ์สามารถมองเห็นเมืองดาลัดไดท้ัง้เมือง เห็นป่าอันงดงามชมวงัฤดูรอ้นของกษตัรยิเ์บา๋ได ๋

                ตัง้อยูน่อกเมืองไปทางทศิตะวันตกเฉียงใตป้ระมาณ 5 กโิลเมตรพระราชวังฤดรูอ้นของจักรพรรดเิบ๋าได ่ จักรพรรดอิงคส์ดุทา้ย

ของเวียดนามไดรั้บการออกแบบและปลกุสรา้งอยูใ่ตร้ม่เงาของทวิสนใหญซ่ึง่พระราชวังแหง่น้ีใชเ้วลาการกอ่สรา้งถงึ 5 ปี  
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               โดยเร ิม่กอ่สรา้งเมื่อปี พ.ศ.2476 ซึง่ภายในตัวตกึมีหอ้งภาพของพระเจา้เบ๋าได ่ พระมเหส ีพระโอรส ธดิาและมีหอ้งส าหรับทรง

งาน ในปี พ.ศ. 1975 พระเจา้เบ๋าได ่เสด็จออกจากประเทศเวียดนามไปพ านักยังประเทศฝรั่งเศสพระราชวังแหง่น้ีจงึกลายเป็นที่

พักของเจา้หนา้ทีพ่รรคคอมมวินสิต ์ตอ่จากนัน้ จากนัน้น าทา่นชมสวนดอกไมเ้มอืงหนาวดาลดั สรา้งขึน้โดยจักรพรรดเิบ๋าได๋ 

บนเน้ือที่กวา้งใหญ่ สืบเน่ืองจากเมืองดาลัด ไดร้ับ สมญานามว่า เป็นเมืองแห่ง

ดอกไม ้สวนแหง่น้ีจึงเป็นสถานที ่ที่รวบรวมพรรณไมต้่างๆของเมืองดาลัดไวอ้ยา่ง

มากมาย ทัง้ไมด้อก ไมป้ระดับ ไมย้นืตน้ เป็นตน้ ซึง่ดอกไมส้ว่นใหญใ่นเวียดนาม จะ

ส่งออกจากเมืองดาลัดทัง้สิน้ต่อมาน าทา่น เดนิทางสู่จงัหวดัฟานเทยีดระยะทาง

ประมาณ 250 กโิลเมตร ใช้เวลาในการเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมงจังหวัดฟาน

เทยีดเป็นเมืองตากอากาศและยังเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทางทะเลที่สวยงามมีชือ่เสียง

ของประเทศเวียดนาม ทัง้ชายทะเลทีส่วยงามและทา่นยังจะไดสั้มผัสมนตเ์สน่หแ์หง่

ทะเลทรายตะวันออกระหว่างการเดนิทางทา่นจะไดช้ืน่ชมววิทวิทัศน์และวถิชีวีติของ

ชาวเวียดนาม  

เย็น    รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

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

ามของการเดนิทา 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 

มุยเน ่- Sand Dune - Fairly Stream – ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง 

-นครโฮจมินิห ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นชม Sand Dune-Fairly Streamธารน ้าสแีดงทางธรรมชาต ิ ชมความงดงามของชัน้ดนิ ทีส่งูลดล่ันกัน สลับกับสสัีน

ของดนิทรายที่สวยงาม และทะเลทีแ่สนสงบ จากนัน้น าท่านเดนิทางสูท่ะเลทรายมุยเนR่ed and White sand dunces ภูเขา

ทรายสีเหลืองทองอันกวา้งใหญ่สุดสายตา  สัมผัสกับความงดงามและบรรยากาศชายทะเลบนยอดภูเขาทะเลทรายชึง่มี

ทะเลทรายขาว กองภูเขาทรายสขีาวสดุขอบฟ้าเหมือนทะเลทรายซาฮารา อิสระใหท้า่นถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึและจากนัน้ไปชม

ทะเลทรายแดง ทีเ่กดิจากการรวมตัวกันของทรายสแีดงจากสนมิเหล็กจนเป็นบรเิวณกวา้ง เพลดิเพลนิกับการถา่ยรปูสุดทา้ย

กอ่นทานอาหารกลางวันน าทา่นไปสัมผัสวถิขีองชาวประมงกันทีฟ่านเถยีตฮารเ์บอร ์ตัง้อยูบ่รเิวณปากแม่น ้าคาต ีเป็นจุดศนูยร์วม

ของเหลา่เรอืประมงนับรอ้ยๆล าสดุลกุหลูกูตา 

**ราคานีไ้มร่วมคา่กจิกรรมตา่งๆอาทเิช่น บรกิารสไลดเ์ดอรบ์นทะเลทราย(150 บาท)ขบัรถATVตะลุยทราย 

 แบบน ัง่2ทา่น (คา่ใชจ้า่ยประมาณ 310 บาท) / แบบน ัง่ 4คา่ใชจ้า่ย ทา่น(คา่ใชจ้า่ย 620 บาท) 
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หรอืน ัง่รถจิบ๊ชมววิบนยอดภูเขาทะเลทรายรถ1คนัน ัง่ได ้5 ทา่น (คา่ใชจ้า่ยประมาณ 1,200บาท )** 

 

กลางวนั    บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงโฮจมินิท ์มีระยะทางประมาณ 200กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ช ัว่โมง 

 

เย็น   รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารบนเรอืพรอ้มชมโชวก์ารแสดง 

 

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

 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง 

นครโฮจมินิห ์– อุโมงคก์ู๋จ ี– ยา่นไชนา่ทาวน ์– วดัเทยีนเฮา - ช็อปป้ิง ณ ตลาด
เบนถนั - กรงุเทพฯ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลังอาหารเชา้ น าทา่นเดนิทางสู ่อ าเภอกูจ๋ี ซึง่อยูห่า่งจากโฮจมินิหป์ระมาณ 40 กโิลเมตร น าทา่นชม อุโมงคก์ูจ๋ ี

ของชาวเวียดกงทีข่ดุขึน้พอดตัีวในสมัยทีท่ าสงครามกับกองทัพอเมรกินัรวมถงึกองทหารพันธมติรจากนานาประเทศ มีทางขึน้ลง

นับไม่ถว้น ยากแกก่ารหาทางเขา้ออกเพราะมีการพรางตาในหลายรปูแบบ ซึง่ชาวเวียดนามจะตอ้งใชช้วีติอยู่ภายใตอุ้โมงคน้ี์ 

ระหว่างการท าสงคราม และยังเคยใชเ้ป็นทีบั่ญชาการทางทหารและเป็นหลมุหลบภัย ซึง่มีความยาวกว่า 270 กโิลเมตร ประกอบ

ไปดว้ยหอ้งนอน หอ้งบัญชาการ หอ้งประชมุ สนามฝึกทหาร เรยีกไดว้่าป็นเมืองใตด้นิ..... 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลับสูน่ครโฮจมินิห ์

กลางวนั      บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นผ่านชมยา่นไชนา่ทาวน ์ใหท้า่นไดสั้มผัส และชมชวีติความเป็นอยูข่องชาวจีนในเวียดนาม จากนัน้ชมวดัเทยีนเฮา วัด

จีนในเขตไชน่าทาวน์ ทีส่รา้งอุทศิใหก้ับแม่พระผูคุ้ม้ครองชาวเรอืหรอืเทพีเทยีนหาวโดยชาวพุทธกวางตุง้ในชว่งปลายศตวรรษที ่

18 ชาวเวียดนามเชือ่ว่าเทพีองคน้ี์มีกอ้นเมฆเป็นพาหนะ เพื่อชว่ยคุม้ครองผูค้นใหร้อดพน้จากอันตรายจากมหาสมุทรทัง้ปวงให ้

ทา่นนมัสการเจา้แม่เทยีนเฮาดว้ยธปูวง ซึง่เมื่อจุดแลว้สามารถอยูไ่ดน้านถงึ 7 วันตอ่มาน าทา่นผ่อนคลายกับการชอ็ปป้ิงณตลาด

เบนถนั ตลาดพื้นเมืองอันพลกุพลา่นของนครโฮจมินิห ์อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ของฝากของทีร่ะลกึและสนิคา้พื้นเมือง อาทิ

เครือ่งเทศและอาหารแหง้หมูยอ ผักผลไมส้ดไมแ้กะสลักเรอืส าเภาไมแ้ละผา้ปักนานาชนดิ 

 

เย็น   รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
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สมควรแกเ่วลาน าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิ ตนั เซนิ นกึ เพื่อเดนิทางสูส่นามบนิดอนเมอืง 

21.35น. ออกเดนิทางกลับ สูท่า่อากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD659 

23.05 น. คณะเดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เคร ือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสาย

การบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

หมายเหตุ : ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT:กรุณาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายุไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน หรอื 180 

วนั ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้ 

  สบา๊ย...สบาย...เวยีดนามใต-้ดาลัด-มยุเน่                              

(อโุมงคก์ูจ๋ ี)  4 วัน 3 คนื 

   ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ่พกั

หอ้งละ 2 

ทา่น 

เด็กมเีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่ 

1 ทา่น 

เด็กไมม่มี ี

เตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่ 

1 ทา่น 

เด็กทารก  

อายุไมเ่กนิ 

 2 ปี  

Join Land 

1 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

28 เมษายน – 01

พฤษภาคม 2561 

13,991 13,991 13,991 3,999 10,991 3,500 

10-13 สงิหาคม 2561 15,991 15,991 15,991 3,999 12,991 3,500 

 

*** ทวัรน์ ีไ้มม่รีาคาเด็ก *** 

ส าหรบัเด็กทารกจะตอ้งน าสตูบิตัรฉบบัจรงิไปยนืยนัทีห่นา้เคารเ์ตอรเ์ช็คอนิ

พรอ้มพาสปอรต์ของเด็กทารกดว้ย 
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***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ รวม 200/วนั/คน 

รวมตลอดท ัง้การเดนิทาง 800 บาท / คน *** 

***คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หวัหนา้ทวัร*์**  

 

** แจกน า้ดืม่ 1 ขวด เฉพาะวนัท ีเ่ดนิโปรแกรมทวัร ์** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **  

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่่ากรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตให ้

เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมือง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสัิยทีท่าง บรษัิทฯไม่สามารถ

ควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและ

รายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได ้ทัง้น้ีข ึน้อยูก่บัภาวะอากาศ และเหตสุดุวสัิยตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถ

คาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคัญ) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิารโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 10 ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง  

6. เมื่อทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะ

ไม่ขอรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

8. บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับพระสงฆเ์ดนิทางทอ่งเทีย่วเพียงล าพังโดยไม่มฆีราวาสตดิตามไปดว้ย  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ต๋ัวเครือ่งบนิชัน้นักทอ่งเทีย่ว ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความ 

ประสงคอ์ยูต่อ่จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวันจ านวนคนและมีคา่ใชจ้่ายทีท่างสายการบนิก าหนด) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

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

4. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขับรถทีช่ านาญเสน้ทาง 

5. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่  
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6. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

7. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

9. คา่ประกันอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่   รกัษาพยาบาลกรณีเกดิ

อุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  

 

ประกนัเสรมิส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

เบี้ยประกันเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

เบี้ยประกันเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบัุตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบัุตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาทเิชน่คา่อาหาร, คา่เครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ(มนิบิาร,์ น ้าดืม่, บุหรี,่ เหลา้, เบียร ์ฯลฯ), คา่โทรศัพท ์, คา่ซัก

รดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่าก าหนด,  คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

การเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมีคา่ทีส่ญูหายในระหว่างการเดนิทางเป็นตน้ 

3. คา่หอ้งพักเดีย่วตามอัตรา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมีการปรับขึน้ราคา 

6. คา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และทปิพนกังานขบัรถ (วนัละ 200 บาท ตอ่ทา่น) ทปิหวัหนา้ทวัร ์(ตามความประทบัใจ) 

7.       คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7 %  

 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
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กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมัดจ า 5,000 บาท (ทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิ

มดัจ าแลว้เทา่น ัน้) หากตอ้งยืน่วีซา่ ตอ้งเตรยีมเอกสารยืน่วีซา่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากท าการจองแลว้(ใชเ้วลา

ขอวีซา่ไม่ต า่กว่า 7 วันท าการ)  

การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลือทางบรษัิทฯจะเรียกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรยีมค่าทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่น

ก าหนดเน่ืองจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและต๋ัวเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดย

อัตโนมัต ิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน เก็บคา่ใชจ้่ายทา่นละ 5,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้ือหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้เมื่อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบ

ตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(10 ทา่นขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื่นทีเ่ดนิทางใน

คณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลือ่นการ

เดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่นค่าต๋ัวเครื่องบนิคา่หอ้ง 

คา่ธรรมเนียมวีซา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  และคา่ใชจ้่ายอื่นๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่่าน) และท่านไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ 

ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมัดจ าให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่บรกิารยืน่วีซา่,คา่วีซา่ และคา่ใชจ้่ายบางสว่นที่

เกดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมืองนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ 

ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซี่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีวซี่าผา่นแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้ เน่ืองจากผูเ้ดนิทางทา่นอื่นในกลุม่โดนปฏเิสธวีซา่ หรอืไม่ว่าดว้ยสาเหตุ

ใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตผุลใดๆ ก็ตาม

ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

 

ขอ้มูลการเดนิทาง 
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เร ือ่งต ัว๋เคร ือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งช าระ

คา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บและการจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่

ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนนิการ     ออกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ 

(กรณีต๋ัว REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 

2. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลา

เดนิทาง   

3. หากต๋ัวเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้

จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

4. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมีคณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ   ก าหนด เชน่ 

ตอ้งเป็นผูท้ีม่ีรา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมีปัญหา เชน่  สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิ

ได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง  

5. Long leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

 

เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) และหอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกันและบางโรงแรมอาจมีหอ้งพัก

แบบ 3 ทา่นจ านวนไม่มากนัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

กรณีทีม่ีงานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางทีม่ีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร ยานพาหนะ และ

สถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสัมมนา ดงูาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทัง้น้ีทางบรษัิทฯ ไม่

สามารถรับผดิชอบในอุบัตเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัตเิหตรุวมถงึภัยธรรมชาต,ิ 

โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภัีย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่าง

ประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวีซา่

จากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้ีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่

จ าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสทิธพิิเศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการ
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เดนิทางท่องเที่ยวทัง้ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มีความคุม้ครอง และประกันอุบัตเิหตุ ตามเงื่อนไขที่บรษัิทฯ ที่

รับประกันในกรณีทีผู่ร้ว่มเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทาง

ออก หรอื เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบัิตติามกฎระเบียบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่

เฉพาะพื้นทีม่ีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดนิทาง รวมถงึมีส ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอียดดา้น

การเดนิทาง อาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้น้ีการ

ขอสงวนสทิธดัิงกลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้ีเกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็น

ส าคัญ 


