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รราายการทัวร์ยการทัวร์  

วันที ่ รายการ เช้า เที่ยง เย็น โรงแรมที่พัก 

1 กรุงเทพฯ-นครโฮจิมินห์- ช้อปปิ้ง ตลาดราตรีดาลัท   ✓  ✓  
PLAZA DALAT HOTEL  

หรือเทียบเท่า 

2 
ดาลัด-พระราชวังฤดูร้อน-น่ังกระเช้าไฟฟ้า-น ้าตกดาทันลา 

(น่ังรถราง) - สวนดอกไม้เมืองหนาว- มุยเน่ 
✓  ✓  ✓  

PEACE RESORT MUI 
NE  หรือเทียบเท่า 

3 ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมล้าธาร ✓  ✓  ✓  SEN VIET HOTEL / 

เวียดนามใต้ นครโฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน 3 คืน 
นั่งรถจ๊ิปตะลุยทะเลทรายมุยเน่ : เยือนเมืองดาลัด เมืองแห่งความรักและดอกไม้ : เที่ยวชมเมืองโฮจิมินห์ซิตี  : 
 ชมความงามของโบสถ์นอร์ทเธอร์ดามและกรมไปรษณีย์กลาง สไตล์ฝรั่งเศส : ช้อปป้ิงแบบจุใจ ตลาดเบนถัน➢ 

☺ อ่ิมอร่อยกับอาหาร แบบบุฟเฟ่ห์นานาชาติ หลากหลายเมนู ☺ 
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FAIRYSTREAM-โฮจิมินห์ HOANG PHU GIA 
HOTEL หรอืเทียบเท่า 

4 
โฮจิมินห์-อุโมงค์กู๋จี-โบสถ์นอร์ทเทรอดาม-ศาลาไปรษณีย์กลาง-วัด

เทียนหาว-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน-กรุงเทพฯ   
✓  ✓    - 

  

ก้าหนดการเดินทางก้าหนดการเดินทาง  

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 
ท่านละ 

ราคาเด็กเสริมเตียง 
พักผู้ใหญ่ 2ท่าน+1เด็ก 

ท่านละ 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 
พักผู้ใหญ่2ท่าน+1เด็ก 

ท่านละ 

พักเด่ียวเพิ่ม 
ท่านละ 

13-16 กันยายน 2561 13,900.- 13,900.- 12,900.- 3,500.- 

27-30 กันยายน 2561 13,900.- 13,900.- 12,900.- 3,500.- 

13-16 ตุลาคม 2561  
*วันคล้ายวันสวรรคต ร.9* 

(FD650 07.45-09.15 // FD 659 21.35-23.10) 
14,900.- 14,900.- 13,900.- 4,500.- 

29 ธันวาคม 2561- 1
มกราคม 2562 *วันปีใหม่* 

16,900.- 16,900.- 15,900.- 5,000.- 

  

 

วันแรก  กรุงเทพฯ – นครโฮจิมินห์ - ช้อปป้ิง ตลาดราตรีดาลัท                                     (-/กลางวัน/เย็น) 

04.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารรับรองผู้โดยสารระหว่างประเทศ (ชั น 3) ประตู 6 เคาน์เตอร์สาย
การบินนกแอร์ เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ้านวยความสะดวกด้านเอกสารแก่ท่าน... 

07.35 น. ออกเดินทางสู่นครโฮจิมินห์ (นครไซง่อน) ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เท่ียวบินท่ี DD 3210 หรือ 
09.05 น. เดินทางถึง สนามบินเตินเซินเญิ ตนครโฮจิมินห์ เมืองใหญ่อันดับหน่ึงของประเทศเวียดนาม ซึ่งตั งอยู่ตรงบริเวณ

ดินดอนสามเหล่ียมปากแม่น ้าโขงอันเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองและ ศุลกากรแล้ว น้าท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่เมือง ดาลัด 

************************************************************************************** 
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04.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารรับรองผู้โดยสารระหว่างประเทศ (ชั น 3) ประตู 2 สายการบินแอร์
เอเชีย เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ้านวยความสะดวกด้านเอกสารแก่ท่าน... 

07.45 น.  ออกเดินทางสู่นครโฮจิมินห์ (นครไซง่อน) ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เท่ียวบินท่ี FD 650 
09.15 น. เดินทางถึง สนามบินเตินเซินเญิ ตนครโฮจิมินห์ เมืองใหญ่อันดับหน่ึงของประเทศเวียดนาม ซึ่งตั งอยู่ตรงบริเวณ

ดินดอนสามเหล่ียมปากแม่น ้าโขงอันเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองและ ศุลกากรแล้ว น้าท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับ
อากาศสู่เมือง ดาลัด 

 

สนามบินเตินเซินเญิ ตนครโฮจิมินห์ถือก้าเนิดขึ นเมื่อต้นทศวรรษท่ี 1930 (พ.ศ. 
2473-2482) โดยรัฐบาลภายใต้อาณัติของฝรั่งเศสได้สร้างสนามบินขนาดเล็กขึ น
ในหมู่บ้านเตินเซินเญิ ต จึงเป็นท่ีรู้จักในชื่อว่า สนามบินเตินเซินเญิ ต  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื อท่ี 1) 
 

น้าท่านเดินทางต่อไปยังเมืองดาลัด อยู่ในจังหวัดลามดง ดาลัดเป็นอีกหน่ึงเมืองตากอากาศท่ีมีชื่อเสียงอันและโรแมนติกท่ีสุด
ของเวียดนาม เน่ืองจากตั งอยู่บนท่ีสูงจากระดับน ้าทะเลประมาณ 1,500 เมตร ท้าให้อากาศเย็นสบายตลอดทั งปีแม้กระทั งใน
ฤดูร้อน อุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 14-25 องศาเซสเซียส แวดล้อมด้วยขุนเขา ไร่กาแฟ และสวนดอกไม้ อาคารบ้านเรือนต่างๆปลูก
สร้างรูปแบบสถาปัตยกรรมฝรั่งเศส เน่ืองจากในสมัยอาณานิคม Alexandra Yersin ได้ค้นพบเมืองดาลัดและเห็นว่าบรรยากาศ
ค่อนข้างดี ทางฝรั่งเศสจึงได้เข้ามาพัฒนาและสร้างเมืองดาลัด เพื่อให้เป็นเมืองตากอากาศส้าหรับชาวฝรั่งเศส จนได้รับการ
ขนานนามว่า “เมืองแห่งปารีสตะวันออก”   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เย็น  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มื อท่ี 2) 
 

น้าท่าน ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่าของเมืองดาลัด ให้ท่านได้เลือกซื อสินค้านานาชนิด อาทิ ดอกไม้, เสื อกันหนาว,ผลไม้ฤดู
หนาวทั งสดและแห้ง, ผักนานาชนิด, ขนมพื นเมือง, กาแฟและชา เป็นต้น 
 

จากนั นน้าท่านเข้าสู่ท่ีพัก  PLAZA DALAT HOTEL 3STAR  หรือเทียบเท่า 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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วันที่สอง ดาลัด-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-น ้าตกดาทนัลา(นั่งรถราง) –สวนดอกไม้เมืองหนาว- มุยเน่
                                              (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า  บริการอาหารเชา้ ห้องอาหารโรงแรม (มื อท่ี 3)      
 

น้าท่านเข้าชม พระราชวังฤดูร้อน วังท่ีประทับของกษัตริย์เบ๋าได๋ จักรพรรดิองค์สุดท้าย
ของประเทศเวียดนาม ในยามท่ีพระองค์เด็จแปรพระราชฐานมา ณ เมืองดาลัด ท่ีน่ีนับว่า
เป็นพระราชวังหลังสุดท้ายท่ีสร้างขึ นในสมัยฝรั่งเศสเรืองอ้านาจอีกด้วย  
 
น้าท่านสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้า “เคเบิลคาร์” ท่ีทันสมัยท่ีสุดในประเทศเวียดนามขึ นสู่จุด
ชมวิว ให้เวลาท่านได้ชมและถ่ายรูปวิวเมืองดาลัดในมุมมองท่ีสุดพิเศษไว้เป็นท่ีระลึก  
 
น้าท่านเข้าชม สวนดอกไม้เมืองหนาว ชมและถ่ายรูปกับหมู่มวลไม้ดอกเมืองหนาว
นานาพันธุ์  ท่ีอวดโฉม รูปทรง และสีสันอันสุดตระการตาตลอดทั งปี ในบรรยากาศท่ีแสนโร
แมนติกของเมืองดาลัด  
 
น้าท่าน น่ังรถราง  (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอันร่มรื่นเขียวชอุ่มลงสู่หุบเขาเบื องล่าง 
เพื่อชมและสัมผัสกับความสวยงามของ น ้าตกดาทันลา (Thac Datanla) น ้าตกขนาดไม่ใหญ่
มากแต่มีชื่อเสียง อีกหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมท่ีไม่ควรพลาด 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื อท่ี 4)   
น้าท่านเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศมุ่งหน้าสู่เมืองมุยเน่ เมืองชายหาดริมทะเล (ระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตร ใช้เวลา
ในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)ระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมธรรมชาติท่ีสวยงาม   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
เย็น  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มื อท่ี 5) 
จากนั นน้าท่านเข้าสู่ท่ีพัก   PEACE RESORT MUI NE (3STAR) หรือเทียบเท่า  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

วันที่สาม ฟานเทียด(มุยเน่) – นั่งรถจ๊ิบชมทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง –  ชมล้าธารFAIRYSTREAM  
           โฮจิมินห์                               (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า  บริการอาหารเชา้ ห้องอาหารโรงแรม (มื อท่ี 6)      
 

จากนั นน้าทุกท่านสู่ ทะเลทรายขาว ซึ่งอยู่ห่างจากทะเลทรายแดงประมาณ 15 กม. โดยจะ
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที  ซึ่งทะเลทรายขาวเป็นเนินทรายสีขาวท่ีมีแหล่งน ้าจืดหรือ
โอเอซิสอยู่ใกล้ๆ เป็นอีกหน่ึงจุดท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวนิยมไปถ่ายรูป และเป็นจุดหน่ึงท่ีถ่าย
ภาพยนตร์ไทยเรื่อง “เราสอง สามคน” ไม่ไกลกันมีแหล่งน ้าจืด (โอเอซิส) ส้าหรับให้
นักท่องเท่ียวใช้พักผ่อน  ถ่ายรูป และชมวิว ท่ีท่านจะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายไม่
ว่าจะเป็น เช่ารถจี๊ป หรือรถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกับการเล่นแซนด์ดูนล่ืนไถลจากเนินทรายสูงกว่า 40 เมตร 
(รวมค่าเช่ารถจิ๊บทะเลทรายขาว)  
น้าท่านชมและสัมผัสความงดงามของทะเลทรายแดง ซึ่งเป็นเนินทรายกว้างใหญ่สีชมพูท่ีมี
ชื่อเสียงมากของเมืองมุยเน่ ทะเลทรายแดงอยู่ริมทะเลห่างจากตัวเมืองมุยเน่ประมาณ 5 กม. 
บริเวณด้านหน้าทะเลท่ีติดกับชายฝ่ังทะเลมีร้านอาหารและตอนเย็นๆ จะมีเด็กๆน้าแผ่น
พลาสติกให้นักท่องเท่ียวได้เล่นสไลด์บนเนินทราย  
 

จากนั นเราไปเดินลุยน ้ากันท่ี ซุยเตียน หรือ Fairly Stream เป็นธารน ้าสีแดง ขอแนะน้าว่า
หากใครจะมาเท่ียวท่ีน่ีให้ใส่ร้องเท้าแตะ จะสะดวกท่ีสุด โดยการเดินทวนล้าธารขึ นไปเร่ือย ๆ  
เหยียบทรายในล้าคลองชวนให้นึกถึงสมัยเด็กๆ ซุยเตียน เกิดจากการกัดเซาะของน ้า ท่ี
ระยะเวลาผ่านมานานมากจึงเกิดเป็นร่องน ้าและเกิดรอยกัดเซาะท่ีมีสีสันจากทรายที่สวยงาม  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื อท่ี 7)  
หลังอาหาร น้าท่านเดินทางกลับสู่นครโฮจิมินห์ โดยรถโค้ชปรับอากาศ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
เย็น  บริการอาหาร ณ บนเรือ พร้อมล่องเรือแม่น ้าไซ่ง่อน  (มื อท่ี 8) 
ชมบรรยากาศยามค้่าคืนชมทิวทัศน์และแสงสีตลอดสองฟากฝ่ังล้าน ้าไซง่อน   



 
 
 
 
 
 
 
 

~ 6 ~ 
 

รหัสโปรแกรมทัวร์  VN003A HO MUI DALAD 4D3N DEC18-FD-W62 

จากนั นน้าท่านเข้าสู่ท่ีพัก   HOANG PHU GIA HOTEL 3STAR หรือเทียบเท่า  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

วันที่ส่ี โฮจิมินห์-อุโมงค์กู๋จี-โบสถ์นอร์ทเทรอดาม-ศาลาไปรษณีย์กลาง-วัดเทียนหาว-ช้อปป้ิงตลาดเบนถัน-
กรุงเทพฯ                             (เช้า/กลางวัน/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารโรงแรม (มื อท่ี 9)      
น้าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกู๋จี ชม อุโมงค์กู่จี อุโมงค์ของชาวเวียดกงท่ีขุดขึ นขนาดพอดีกับตัวในสมัยท่ี
ท้าสงครามกับทหารเวียดนามใต้และกองทัพอเมริกัน รวมถึงกองทหารพันธมิตรจากนานาประเทศท่ีชาว
เวียดนามจะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อุโมงค์นี  ซึ่งในอดีตเคย มีชาวเวียดนามอาศัยอยู่ภายใต้อุโมงค์นี ถึง 
80,000 คน ในระหว่างการเกิดสงครามและยังเคยใช้เป็นท่ีบัญชาการทางทหารและเป็นหลุมหลบภัย ซึ่ง
มีความยาวกว่า 200 กิโลเมตรและอุโมงค์นี ยังสามารถทะลุออกแม่น ้าไซ่ง่อนได้ด้วย พร้อมชมภาพถ่าย
และวีดีโอของเหตุการณ์จริงในช่วงของสงคราม 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื อท่ี 10) เต็มอิ่มกับ อาหาร BUFFET VIETNAM   
น้าท่านชม โบสถ์นอร์ทเธอดาม เป็นโบสถ์คาทอลิกท่ีใหญ่ท่ีสุดของเวียดนาม ซึ่งก่อสร้างตั งแต่ปีพ.ศ.
2420 ซึ่งใช้เวลาสร้างกว่า 6 ปีโบสถ์แห่งนี ได้รับการยกย่องว่ามีความงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงในเวียดนาม 
โดยในแต่ละวันมีนักท่องเท่ียวมาเยือนมากมาย ลักษณะของตัวโบสถ์เป็นรูปแบบของสมัยอาณานิคม มี
หอคอยคู่ส่ีเหล่ียมอยู่ด้านหน้าสูง 40 เมตร เป็นเอกลักษณ์ท่ีแสนสง่างามของโบสถ์แห่งนี  ด้านหน้าโบสถ์
มีรูปปั้นขนาดใหญ่สีขาวเด่นเป็นสง่าของพระแม่มารี  
 

น้าท่านชมความงดงามทางสถาปัตยกรรมของ ไปรษณีย์กลางโฮจิมินห์ ซึ่งเป็นไปรษณีย์
ท่ีใหญ่สุดของเวียดนาม ออกแบบและก่อสร้างในสไตล์ฝรั่งเศสเป็นศิลปะแบบโกธิคท่ีได้รับ
การก่อสร้างขึ นเมื่อ ปี  พ.ศ. 2439 และส้าเร็จเสร็จสิ นลงในปี  พ.ศ. 2444 ผู้ออกแบบ
ไปรษณีย์แห่งนี คือ Gustave Eiffel สถาปนิกระดับโลกไปรษณีย์กลางแห่งนี ได้รับการ
ออกแบบตกแต่งอย่างงดงามด้วยกระจกสี มีความโอ่โถงและอ่อนช้อยทว่ามั่นคง จนท้าให้
นักออกแบบมากมายต้องมาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งอาคารแห่งนี   
 



 
 
 
 
 
 
 
 

~ 7 ~ 
 

รหัสโปรแกรมทัวร์  VN003A HO MUI DALAD 4D3N DEC18-FD-W62 

จากนั นผ่านชม อนุสาวรีย์ท่านประธานโฮจิมินห์ ซึ่งตั งอยู่หน้าศาลาว่าการ ก่อสร้างด้วย
สถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสด้วยเช่นกัน น้าท่านผ่านชม ย่านไชน่าทาวน์  ให้ท่านได้สัมผัส และ
ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในเวียดนาม บริเวณอนุสาวรีย์มีลักษณะเป็นลานกว้าง มีการ
จัดสวน ม้าน่ัง ประดับด้วยน ้าพุสวยงาม โดยบริเวณนี มีชื่อว่า จตุรัสโฮจิมินห์ (Tran Nguyen 
Hai Statue) ถือเป็นสัญลักษณ์ของนครโฮจิมินห์ ท่ีใช้เป็นจุดตั งหลักและจุดน่ังเล่นพักผ่อนท่ี
ส้าคัญของชาวเมืองโฮจิมินห์เลยก็ว่าได้  

 
จากนั นชม วัดเทียนเฮา วัดจีนในเขตไชน่าทาวน์ ท่ีสร้างอุทิศให้กับแม่พระผู้คุ้มครองชาวเรือ
หรือเทพีเทียนหาว โดยชาวพุทธกวางตุ้งในช่วงปลายศตวรรษท่ี 18 ชาวเวียดนามเชื่อว่าเทพี
องค์นี มีก้อนเมฆเป็นพาหนะ เพื่อช่วยคุ้มครองผู้คนให้รอดพ้นจากอันตรายจากมหาสมุทรทั ง
ปวง ให้ท่านนมัสการเจ้าแม่เทียนเฮาด้วยธูปวง ซึ่งเมื่อจุดแล้วสามารถอยู่ได้นานถึง 7 วัน 
หลังจากนั นน้าท่านช้อปปิ้งท่ี ตลาดเบนถันตลาดสินค้าพื นเมืองเช่น รองเท้า คริสตัล กระเป๋า 
ของท่ีระลึก ส่ิงของเครื่องใช้ต่าง ๆ มากมาย อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง   
 

สมควรแก่เวลาน้าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน ตัน เซินยัต เพื่อเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ 
20.45น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD 3219 
22.25 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

************************************************************************************** 
21.35 น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD 659 
23.10 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

........................................................................................ 
 
 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
 

**ราคาต๋ัว, ภาษีสนามบิน หรือ ค่าทัวร์ อาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 
ข้อควรควรทราบ : ส้าหรับท่านท่ีต้องออกต๋ัวภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายก่อน

ท้าการออก ต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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อัตราค่าบริการรวม 
✓ค่าต๋ัวเครื่องบินและภาษีสนามบิน ไป-กลับ พร้อมคณะชั นทัศนาจรตามรายการ  
✓ค่าน ้าหนักสัมภาระในการเดินทาง 20 กิโลกรัม / 1 ท่าน 
✓ค่าท่ีพักตามระบุในรายการพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุหรือเทียบเท่า 
✓ค่าอาหารตามท่ีระบุอยู่ในรายการ 
✓ค่าจ้างหัวหน้าทัวร์ไทย และไกด์ท้องถิ่นเวียดนาม 
✓ค่ารถรับ-ส่งตามสถานท่องเท่ียวท่ีระบุตามรายการ 
✓ค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีระบุอยู่ในรายการ 
✓ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินท่านละ กรณีเสียชีวิต 1,000,000// กรณีรักษาพยาบาล 500,000 ตามเงื่อนไขกรมธรรม ์

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 

 กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงหรือต้องซื อต๋ัวเด่ียวทั งนี ขึ นอยู่กับเงื่อนไขสายการบิน 
ค่าน ้าหนักสัมภาระน ้าหนักเกินจาก 20 กิโลกรัม / 1 ท่าน ตามท่ีระบุไว้  
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกจากรายการท่ีระบ ุเช่น มินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ท ค่าทิปยกกระเป๋า ค่าทิปพนักงานเสิร์ฟ
ต่างๆ ฯลฯ  
ค่าอาหารและเครื่องด่ืม นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
ค่าท้าหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่าต่างชาติและค่าแจ้งเข้า-ออกประเทศ ของคนต่างด้าว หรือเอกสารอื่นๆท่ีพึงใช้ประกอบส่วนตัว 
ค่ารถรับ-ส่ง นอกสถานท่ี นอกเหนือท่ีระบุไว้ตามรายการ 
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจา่ย 3%  
ค่าทิปท่ีระบุไว้ ชัดเจน ส้าหรับ หัวหน้าทัวร์+ไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถ 
   ท่านละ 150 บาท/วัน/ท่าน ( 150*4 วัน = 600 บาท/ท่าน)    
   **เด็กจ่ายทิปเท่ากับผู้ใหญ่** 

 
 

กรุณาแจ้งรายละเอียด 
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กรุณาระบุลักษณะห้องท่ีคุณต้องการเพื่อความสะดวกสบายของตัวท่านเอง TWIN (ห้อง 2 เตียง) // DOUBLE (ห้อง 1 เตียง
ใหญ่) // SINGLE (ห้องเตียงเด่ียว)  // TRIPLE (ห้อง 2 เตียง +1 เตียงเสริม) 
หากไม่มีการระบ ุทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็นเตียง Twin ให้กับผู้เข้าพัก 
หากท่านไม่ทานอาหารมื อใดมื อหน่ึง ไม่สามารถคืนเงินได้    
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงเมนูอาหาร ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน 
 กรุณาแจ้งการไม่ทานอาหารบางประเภท ก่อนเดินทางอย่างน้อย 1อาทิตย์  หากท่านแจ้งช้า อาจท้าให้ทางบริษัทฯไม่
สามารถเตรียมการให้ท่านได้ทัน ต้องขออภัยในความไม่สะดวก  
ไม่สามารถเปล่ียนแปลงรายชือ่ผู้เดินทาง เล่ือนหรือโยกย้ายวันเดินทาง ได้หลังจากท้าการออกต๋ัวโดยสารแล้ว  

 
เงื่อนไขการจองทัวร ์

1.ช้าระมัดจ้าท่านละ 8,000 บาทหรือตามท่ีบริษทัฯระบุ โดยโอนเข้าบัญชี ตามเอกสารเรียกเก็บเงิน   
(ขอสงวนสิทธิ์งดรับเช็ค ทุกกรณี) (หากไม่ช้าระตามก้าหนดขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะตัดสิทธิ์การจองโดยไม่มีเงื่อนไข)  
2.ส่งหลักฐานการช้าระเงิน ทางไลน์ อีเมลล์ หรือ แอฟพลิเคชั่นอื่นๆ ตามชอ่งทางท่ีท่านสะดวก 
3.ส่งเอกสารหน้าพาสปอร์ต ท่ีมองเห็นข้อมูลชัดเจน ในช่องทางท่ีสะดวก ให้กับทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ 
4.ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ กรุณาช้าระก่อนการเดินทาง 20-30 วัน หรือตามวันท่ีบริษัทก้าหนดในเอกสารเรียกเก็บเงิน  

 
 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ 
1. แจ้งขอยกเลิกทัวร์ก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงินเต็มจ้านวนท่ีท่านได้ช้าระมาแล้ว  
2. แจ้งขอยกเลิกทัวร์ก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15-29 วัน คืนเงิน 50% ของจ้านวนท่ีท่านได้ช้าระมาแล้ว 
3. แจ้งยกเลิกทัวร์ก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินท่ีท่านช้าระมาแล้วทุกกรณี 
4. ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือช่วงเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ้ากับสายการบิน หรือกรุ๊ปท่ีทีการ การันตีค่ามัดจ้าท่ีพัก

โดยตรงหรือโดยผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT 
และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ้า หรือค่าทัวร์ทั งหมดเน่ืองจากต๋ัวเป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั นๆ  

 

กรุ๊ปออกเดินทางได้ 
1. ยอดจองจา้นวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ออกเดินทาง (มหัีวหน้าทัวร์) 
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2. คณะจองจ้านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์) 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 

❖ เท่ียวบิน, ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค้านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง
เป็นส้าคัญ 

❖ บริษัทฯ รับผู้ร่วมเดินทาง เฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั น  

❖ หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ( บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบหากอายุการใช้งานเหลือน้อยกว่า 6
เดือนและไม่สามารถเดินทางได้) 

❖บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, ภัย
ธรรมชาติอันไม่สามรถควบคุมได้  

❖ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ กรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมอืงจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรม
แรงงานทั งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ และจะไม่คืนค่าใช้จ่ายค่าทัวร์ท่ีท่านได้ช้าระ
มาเรียบร้อยแล้ว 

❖ เน่ืองจากการซื อขายทัวร์ในรูปแบบเหมาจ่าย บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบและไม่ท้าการคืนค่าใช้จ่ายไดๆ หากท่านใช้บริการจาก
ทางบริษัทฯไม่ครบรายการ เช่น ไม่ทานอาหารบางมื อ ไม่พักท่ีเดียวกับท่ีจัดไว้ ไม่เท่ียวบางรายการ  

❖บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ
นักท่องเท่ียวเอง หรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช้ารุดจากสายการบิน 

❖ กรณีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะได้ ต๋ัวโดยสารทุกประเภท ไม่สามารถโยกย้ายเล่ือนก้าหนดเดินทางไปใช้ในครั งอื่น
ได ้

❖ รายละเอียดทุกรายการในโปรแกรม ท่ีระบุ อาจมีการสลับปรับเปลี่ยน รายการ อาหาร ท่ีพัก สถานท่ีท่องเท่ียว เพื่อปรับให้
เหมาะสมกับ เวลา สภาพอากาศ และสถานการณ์เฉพาะตรงนั น โดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปด้วย
ความเหมาะสมและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย  
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❖ เมื่อท่านตกลงช้าระเงินไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช้าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะ
ถือว่าท่าน ได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นนี แล้วทั งหมดแล้ว 
 

กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ด้วยตัวท่านเอง  
พาสปอร์ตต้องมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง  

หากเกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบไดๆ   
ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอา่นเงื่อนไขการเดินทางให้เข้าใจก่อนนะคะ เพื่อผลประโยชน์ของท่าน 

 
 
 


