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เวยีดนามใต ้โฮจมินิห ์ดาลดั มยุเน ่อโุมงคก์ูจ๋ ี           
4 วนั 3 คนื   โดยสายการบนินกแอร ์ DD 

 

 

 

1. เทยีวชม เมอืงโฮจมินิห ์ชมเมอืงในรปูแบบของสถาปตัยกรรมฝรงัเศสและสวนกลางเมอืง 
2. เทยีวชม อโุมงคก์ูจ๋ ีจดุยทุธศาสตรส์าํคญัสมยัสงครามเวยีดนาม 
3. เทยีวชมเมอืงดาลดั เมอืงทแีสนโรแมนตกิ ทไีดร้บัสมยานาม วา่ หบุเขาแหง่ความรกั  
4. สมัผสัมนตข์ลงัแหง่ทะเลทรายตะวนัออก “มยุเน”่                                                                             
5. ชอ้ปปิงสนิคา้พนืเมอืงหลากหลายชนดิ ทตีลาดเบนถนั 
6. สมัผสับรรยากาศแสนโรแมนตคิยามคาํคนืดว้ยการ ลอ่งเรอืแมนํ่าไซ่งอ่น 
7. พเิศษ!! อาหารพนืเมอืงเวยีดนาม, บฟุเฟ่ตน์านาชาต ิ 
8. FREE WIFI ON BUS 

 
 
กําหนดการเดนิทาง 
 

วนัท ี 21-24 มนีาคม 2562                                                                 9,888.-   
วนัท ี04-07 เมษายน  2562                                                                10,888.-   
วนัท ี05-08 เมษายน  2562                                                                14,888.-   
วนัท ี12-15,เมษายน  2562                                                                16,888.-   
วนัท ี14-17 เมษายน  2562                                                                14,888.-   
วนัท ี19-22 เมษายน  2562                                                                12,888.-   
วนัท ี03-06  พฤษภาคม 2562                                                            11,888.-   
วนัท ี10-13  พฤษภาคม 2562                                                            10,888.-   
วนัท ี16-19 พฤษภาคม 2562                                                             13,888.-   
วนัท ี17-20 พฤษภาคม 2562                                                             14,888.-   
วนัท ี21-24 มถินุายน 2562                                                             12,888.-   
วนัท ี28 มถินุายน -01 กรกฏาคม 2562                                            12,888.-   

 
 
 
   
 

เรมิตน้เพยีง9,888.- 

GO1-SGN FD03 

 

รายการทวัร ์+ ตวัเครอืงบนิ 
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เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ เชา้ กลาง
วนั 

คํา  

1. 
กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง)-โฮจมินิห-์ชมโบสถน์อรท์เธอดาม-
ชมททํีาการไปรษณีย-์ดาลดั 
 

✈ O O 
NGOC PHAT HOTEL 3* 
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

2. 
ดาลดั-Datalla Water Fall(นงัรถราง)-กระเชา้ไฟฟ้า-ชมวงัฤดู
รอ้นของกษตัรยิเ์บา๋ได-๋สวนดอกไมเ้มอืงหนาว-มยุเน ่
 

O O O 
TIEN DAT RESORT   3* 
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

3. 
มยุเน-่Sand Dune-Fairly Stream-ทะเลทรายขาว-ทะเลทราย
แดง-นครโฮจมินิห ์
 

O O O 
LE DUY HOTEL  3* หรอื
เทยีบเทา่ 
 

4. นครโฮจมินิห-์อุโมงคก์ูจ๋-ีวดัเทยีนเฮา-ชอ้ปปิง ตลาดเบนถนั- 
กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง)- O O ✈  

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัท ี1: 
กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง)–โฮจมินิห(์สนามบนิตนั เซนิ นกึ นครโฮจมินิห)์-ชมโบสถ์
นอรท์เธอดาม-ชมททีาํการไปรษณีย-์ดาลดั(ทานอาหารเทยีงท ีBuffet Hoang Yen) 
 

04.30 น. 
พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืงอาคารผูโ้ดยสารขาออก  เคาน์เตอร ์Nok Air 
โดยมเีจา้หนา้ทคีอยใหก้ารตอ้นรับ 

07.35 น.    ออกเดนิทางสู ่นครโฮจมินิห ์โดยสายการบนินกแอร ์เทยีวบนิท ีDD3210 
 

09.15 น. 
เดนิทางถงึสนามบนิตนั เซนิ นกึ นครโฮจมินิหห์ลังจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 
 

ชว่งเชา้ : 

นําทา่นเขา้สู่ใจกลางมหานครโฮจมินิหช์มเมอืงในรูปแบบของสถาปัตยกรรมฝรังเศสและสวนกลางเมอืงชม
ความสวยงามตา่ง ๆทฝีรังเศสเป็นผูทุ้ม่งบประมาณเนรมติเมอืครังทคีดิวา่จะไดเ้ป็นผูค้รอบครองเมอืงแหง่น ี
แลว้ชมโบสถน์อรท์เธอดามไดจํ้าลองมาจากโบสถน์อเธอรด์ามในฝรังเศสมาสรา้งไวท้นีี หรอืเรยีกอกีอย่าง
วา่ “โบสถพ์ระแมม่าร”ีบรเิวณกลางเมอืง บนถนน Han Thuyen ไดรั้บการกอ่สรา้งตังแต่ปีพ.ศ. 2420 ใช ้
ระยะเวลาการสรา้ง 6 ปีโบสถนี์ไมม่กีารประดับดว้ยกระจกสเีหมอืนโบสถค์รสิตท์อีนืเพราะไดรั้บความเสยีหาย
จากสงครามโลกครังท ี2 สําหรับโบสถแ์หง่นีไดรั้บการยกยอ่งวา่มคีวามงดงามมากทสีดุแหง่หนงึใน เวยีตนาม
โดยในแตล่ะวันมนัีกทอ่งเทยีวมาเยอืนมากมายลกัษณะของตัวโบสถเ์ป็นรูปแบบของสมัยอาณานคิม มี
หอคอยคู่ สเีหลยีมอยูด่า้นบนสงู 40 เมตร เป็นเอกลักษณ์ทงีดงามของโบสถแ์ห่งนดีา้นหนา้โบสถม์รีูปปัน
ขนาดใหญ่สขีาวเดน่เป็นสง่า ของพระแมม่ารนัีกทอ่งเทยีวนยิมเขา้มาชมกนัมาก เพราะเป็นเสมอืนสัญลักษณ์
ร่วมอนัหมายถงึการเขา้มาของตะวันตก และเป็นสญัลักษณ์ทสํีาคัญอย่างหนงึของโฮจมินิห,์ตอ่มาชมททีํา
การไปรษณียท์ใีหญ่ทสีดุและสวยทสีดุของเวยีดนาม เป็นสถาปัตยกรรมทผีสมผสานระหวา่งตะวันออกกบั
ตะวันตกไดอ้ยา่งลงตวั 
 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร( Buffet Hoang Yen ) 

ชว่งบา่ย : 
 
ออกเดนิทางสูเ่มอืงดาลัดเมอืงดาลดั ตังอยู่ทางเหนือจากนครโฮจมินิห ์เป็นเมอืงทมีอีากาศเย็นตลอดทงัปี 
เพราะเป็นทรีาบสงูขนาดใหญ่ อยูเ่หนือกวา่ระดับนําทะเลกวา่ 1500 เมตร ทําใหอ้ากาศโดยเฉลยีทงัปีอยูท่ี



 
 
 
 
 
 

 
GO1-SGNDD003         หนา้ 3 จาก 7 

 3 จาก 7 
 

เพยีง 18-20 องศาเซลเซยีส ในสมัยกอ่นชาวฝรังเศสนยิมมาสรา้งบา้นพักตากอากาศทเีมอืงนีเป็นจํานวนมาก
ทําใหท้ัวเมอืงมบีา้นพักของราชการชาวฝรังเศสหลงเหลอือยูจํ่านวนมาก นับเป็นเมอืงทมีเีสน่หอ์ยา่งยงิ
สําหรับนักทอ่งเทยีว โดยใชเ้วลาประมาณ 7-8 ช.ม. 
 

คํา   
รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร  
(หลงัรบัประทานอาหารคํา อสิระตามอธัยาศยั) ทา่นสามารถชอ้ปปิงทถีนนคนเดนิเมอืงดาลดั 
 

 นํา  คณะเขา้สูท่พัีกโรงแรม NGOC PHAT HOTEL  (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่พกั 1 คนืทดีาลดั 

 

วนัท ี2: 
เมอืงดาลดั-Datalla Water Fall (นงัรถราง)-กระเชา้ไฟฟ้า – 
ชมวงัฤดรูอ้นของกษตัรยิเ์บา๋ได ๋-สวนดอกไมเ้มอืงหนาว -มยุเน ่
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 หลังรับประทานอาหารเชา้ นําทา่นเดนิทางไปชม  นําตก  Datalla Water Fall 
นําตกทสีวยทสีดุในดาลดั ซงึอยูน่อกเมอืงไปทางทศิใตป้ระมาณ 5 กโิลเมตร 
นําตกดาตันลาเป็นนําตกทไีมใ่หญ่มากแต่มคีวามสวยงาม เนืองจากสภาพแวดลอ้มต่างๆทเีกอืหนุนทําใหม้ี
นักท่องเทยีว 
แวะมาเทยีวชมกนัเป็นจํานวนมากโดยทา่นจะไดส้นุกกับการนงัรถรางลงไปดนํูาตกทา่นจะรูส้กึตนืเตน้
ประทับใจ 
 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

 

นําทา่นนัง กระเชา้ไฟฟ้า เพอืขนึชมทวิทศันท์สีวยงามของดาลทัจากมมุสงูสําหรับกระเชา้ไฟฟ้าแหง่นี 
เป็นระบบกระเชา้ททีันสมัยทสีดุของประเทศเวยีดนามและมคีวามปลอดภัยสงูเพอืชมความงดงามของ
ทะเลสาบพาราไดซห์รอื เตวยีนลมั(Tuyen Lam Lake)ตังอยู่ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องเมอืงดาลัด
ประมาณ 5 กโิลเมตร ทะเลสาบพาราไดซ ์หรอื 
                  ตูเ้หยนีลมั เป็นสถานททีเีหมาะในการมาพักผอ่นสามารถมองเห็นทะเลสาบสเีขยีวมรกตกบัทวิ
สนทยีนืตน้ตระหง่านปกคลมุทกุขนุเขาการนังเคเบลิคาร ์สามารถมองเห็นเมอืงดาลัดไดท้งัเมอืง เห็นป่าอนั
งดงามชมวงัฤดรูอ้นของกษตัรยิเ์บา๋ไดตั๋งอยูน่อกเมอืงไปทางทศิตะวันตกเฉียงใตป้ระมาณ 5 กโิลเมตร
พระราชวังฤดรูอ้นของจักรพรรดเิบา๋ได่ จักรพรรดอิงคส์ดุทา้ยของเวยีดนามไดรั้บการออกแบบและปลกุสรา้ง
อยูใ่ตร้ม่เงาของทวิสนใหญ่ซงึพระราชวังแหง่นใีชเ้วลาการกอ่สรา้งถงึ 5 ปีโดยเรมิกอ่สรา้งเมอืปี พ.ศ.2476 
ซงึภายในตัวตกึมหีอ้งภาพของพระเจา้เบา๋ได่ พระมเหส ีพระโอรส ธดิาและมหีอ้งสําหรับทรงงาน ในปี พ.ศ. 
1975 พระเจา้เบ๋าได ่เสด็จออกจากประเทศเวยีดนามไปพํานักยังประเทศฝรังเศสพระราชวังแหง่นีจงึ
กลายเป็นทพัีกของเจา้หนา้ทพีรรคคอมมวินสิต ์ตอ่จากนัน จากนันนําทา่นชมสวนดอกไมเ้มอืงหนาวดาลดั 
สรา้งขนึโดยจักรพรรดเิบา๋ได ๋บนเนือทกีวา้งใหญ่ สบืเนืองจากเมอืงดาลดั ไดรั้บ สมญานามวา่ เป็นเมอืงแหง่
ดอกไม ้สวนแหง่นจีงึเป็นสถานท ีทรีวบรวมพรรณไมต้า่งๆของเมอืงดาลดัไวอ้ยา่งมากมาย ทังไมด้อก ไม ้
ประดับ ไมย้นืตน้ เป็นตน้ ซงึดอกไมส้ว่นใหญ่ในเวยีดนาม จะส่งออกจากเมอืงดาลัดทงัสนิต่อมานําทา่น 
เดนิทางสูจ่งัหวดัฟานเทยีดระยะทางประมาณ 250 กโิลเมตร ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4 ชวัโมง
จังหวดัฟานเทยีดเป็นเมอืงตากอากาศและยังเป็นแหล่งทอ่งเทยีวทางทะเลทสีวยงามมชีอืเสยีงของประเทศ
เวยีดนาม ทงัชายทะเลทสีวยงามและทา่นยังจะไดส้มัผัสมนตเ์สน่หแ์หง่ทะเลทรายตะวันออกระหว่างการ
เดนิทางทา่นจะไดช้นืชมววิทวิทัศน์และวถิชีวีติของชาวเวยีดนาม  
 

คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร   

 นําคณะเขา้สูท่พัีกโรงแรม TIEN DAT RESORT   (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่  พกัทมียุเน ่1 คนื 
 

 

วนัท ี3: 
มยุเน ่- Sand Dune - Fairly Stream – ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง 
-นครโฮจมินิห ์
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เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นชม Sand Dune-Fairly Streamธารนําสแีดงทางธรรมชาต ิ ชมความงดงามของชนัดนิ ทสีงูลดลัน
กัน สลับกบัสสีนัของดนิทรายทสีวยงาม และทะเลทแีสนสงบ จากนันนําทา่นเดนิทางสูท่ะเลทรายมยุเนR่ed 
and White sand dunces ภเูขาทรายสเีหลอืงทองอนักวา้งใหญ่สดุสายตา  สมัผัสกบัความงดงามและ
บรรยากาศชายทะเลบนยอดภเูขาทะเลทรายชงึมทีะเลทรายขาว กองภเูขาทรายสขีาวสดุขอบฟ้าเหมอืน
ทะเลทรายซาฮารา อสิระใหท้า่นถา่ยรูปเป็นทรีะลกึและจากนันไปชมทะเลทรายแดง ทเีกดิจากการรวมตัวกนั
ของทรายสแีดงจากสนมิเหล็กจนเป็นบรเิวณกวา้ง เพลดิเพลนิกับการถ่ายรูปสดุทา้ยกอ่นทานอาหารกลางวนั
นําทา่นไปสมัผัสวถิขีองชาวประมงกนัทฟีานเถยีตฮารเ์บอร ์ตังอยู่บรเิวณปากแมนํ่าคาต ีเป็นจุดศนูยร์วมของ
เหลา่เรอืประมงนับรอ้ยๆลําสดุลกุหลูกูตา 
**ราคานไีมร่วมคา่กจิกรรมตา่งๆอาทเิช่น 
 -บรกิารสไลดเ์ดอรบ์นทะเลทราย(150 บาท) 
-ขบัรถ ATV 40 นาท ี2000 บาท/คนั นงัได ้1-2 คน 
-นงัรถจบิชมววิบนยอดภเูขาทะเลทรายรถ1คนันงัได ้5 ทา่น (คา่ใชจ้า่ยประมาณ 1,200บาท )** 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นําทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงโฮจมินิท ์มรีะยะทางประมาณ 200กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 
ชวัโมง 
 

คาํ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารบนเรอืพรอ้มชมโชวก์ารแสดง 
 

 นําคณะเขา้สูท่พัีกโรงแรม LE DUY HOTEL(ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ พกัทโีฮจมินิห ์1 คนื 
 

 

วนัท ี4: 
นครโฮจมินิห ์– อุโมงคก์ูจ๋ ี– ยา่นไชนา่ทาวน ์– วดัเทยีนเฮา - ช็อปปิง ณ ตลาดเบนถนั - 
กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง)–โฮจมินิห(์สนามบนิตนั เซนิ นกึ นครโฮจมินิห)์- 
 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

หลังอาหารเชา้ นําทา่นเดนิทางสู ่อาํเภอกูจ๋ ีซงึอยู่หา่งจากโฮจมินิหป์ระมาณ 40 กโิลเมตร นําทา่นชม 
อโุมงคก์ูจ๋ ี
ของชาวเวยีดกงทขุีดขนึพอดตัีวในสมัยททํีาสงครามกับกองทัพอเมรกินัรวมถงึกองทหารพันธมติรจากนานา
ประเทศ มทีางขนึลงนับไม่ถว้น ยากแกก่ารหาทางเขา้ออกเพราะมกีารพรางตาในหลายรูปแบบ ซงึชาว
เวยีดนามจะตอ้งใชช้วีติอยู่ภายใตอ้โุมงคนี์ ระหวา่งการทําสงคราม และยังเคยใชเ้ป็นทบัีญชาการทางทหาร
และเป็นหลมุหลบภยั ซงึมคีวามยาวกวา่ 270 กโิลเมตร ประกอบไปดว้ยหอ้งนอน หอ้งบัญชาการ หอ้งประชมุ 
สนามฝึกทหาร เรยีกไดว้า่ป็นเมอืงใตด้นิ..... 
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางกลบัสูน่ครโฮจมินิห ์
 

กลางวนั 
 

    บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
 
นําทา่นผา่นชมยา่นไชนา่ทาวน ์ใหท้า่นไดส้มัผสั และชมชวีติความเป็นอยูข่องชาวจนีในเวยีดนาม จากนัน
ชมวัดเทยีนเฮา วัดจนีในเขตไชน่าทาวน ์ทสีรา้งอทุศิใหก้ับแม่พระผูคุ้ม้ครองชาวเรือหรอืเทพเีทยีนหาวโดย
ชาวพุทธกวางตุง้ในชว่งปลายศตวรรษท ี18 ชาวเวยีดนามเชอืวา่เทพอีงคนี์มกีอ้นเมฆเป็นพาหนะ เพอืชว่ย
คุม้ครองผูค้นใหร้อดพน้จากอันตรายจากมหาสมทุรทงัปวงใหท้า่นนมัสการเจา้แม่เทยีนเฮาดว้ยธูปวง ซงึเมอื
จุดแลว้สามารถอยู่ไดน้านถงึ 7 วันต่อมานําท่านผ่อนคลายกบัการช็อปปิงณตลาดเบนถัน ตลาดพนืเมอืงอนั
พลุกพลา่นของนครโฮจมินิห ์อสิระใหท้า่นชอ้ปปิงสนิคา้ของฝากของทรีะลกึและสนิคา้พนืเมอืง อาทิ
เครอืงเทศและอาหารแหง้หมยูอ ผักผลไมส้ดไมแ้กะสลักเรอืสําเภาไมแ้ละผา้ปักนานาชนดิ 
 

คาํ 
รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   / สมควรแกเ่วลานําทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิ ตนั เซนิ นกึ เพอื
เดนิทางสูส่นามบนิดอนเมอืง 
 



 
 
 
 
 
 

 
GO1-SGNDD003         หนา้ 5 จาก 7 

 5 จาก 7 
 

20.45น. ออกเดนิทางกลบักรงุเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์เทยีวบนิทDีD 3219 SGN-DMK 

22.15 น. คณะเดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 
 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงไดท้งันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ 
และเหตสดุวสิยัตา่งๆทไีมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะคาํนงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั*** 

** หากทา่นทตีอ้งออกตวัภายใน (เครอืงบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทเีจา้หนา้ททีกุครงักอ่นทําการออกตวัเนอืงจากสาย

การบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

หมายเหตุ : สําหรบัผูเ้ดนิทางทอีายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรณุานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายุไมต่าํกวา่ 6 เดอืน หรอื 
180 วนั ขนึไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งตํา 6 หนา้  

 
***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศก ์และคนขบัรถ  

รวม 800 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น *** 

 
 
โปรแกรม : เวยีดนามใต-้โฮจมินิห-์ดาลดั-มยุเน ่       4 วนั 3 คนื บนิ DD (GO1SGNDD003) 
 
อตัราคา่บรกิาร                                                                                      
 

     กําหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2-

3 ทา่น 

ทา่นละ่ 

เด็กอาย ุ2-

12 ปี  

(เสรมิ

เตยีง)  

ทา่นละ 

เด็กอาย ุ2-12 

ปี 

(ไมเ่สรมิ

เตยีง) 

ทา่นละ 

ราคา 

ไมร่วมตวั

ทา่นละ 

พกัเดยีวเพมิ 

ทา่นละ่ 

21-24 มนีาคม 2562                   9,888.- 9,888.- 9,888.- 7,688.- 3,500 

04-07 เมษายน  2562 10,888.- 10,888.- 10,888.- 8,888.- 3,500 

05-08 เมษายน  2562 14,888.- 14,888.- 14,888.- 9,188.- 3,500 

12-15 เมษายน  2562 16,888.- 16,888.- 16,888.- 10,388.- 3,500 

14-17 เมษายน  2562 14,888.- 14,888.- 14,888.- 8,888.- 3,500 

19-22 เมษายน  2562 12,888.- 12,888.- 12,888.- 8,188.- 3,500 

03-06 พฤษภาคม 2562 11,888.- 11,888.- 11,888.- 7,488.- 3,500 

10-13 พฤษภาคม 2562 10,888.- 10,888.- 10,888.- 5,688.- 3,500 
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16-19 พฤษภาคม 2562 13,888.- 13,888.- 13,888.- 8,688.- 3,500 

17-20 พฤษภาคม 2562 14,888.- 14,888.- 14,888.- 9,188.- 3,500 

21-24 มถินุายน  2562 12,888.- 12,888.- 12,888.- 8,188.- 3,500 

28 มถินุายน-01 กรกฏาคม  

2562 

12,888.- 12,888.- 12,888.- 8,188.- 3,500 

*** (INFANT)สําหรบั"ราคาเด็กทารก(อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ ์ณ วนัเดนิทางกลบั)  

ทา่นละ 3,000.-บาท / ทา่น *** 

 
 

อตัราคา่บรกิารนรีวม  
 

1.คา่ตัวเครอืงบนิ ชนัประหยัด ( Economy Class) ทรีะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิ
จํานวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งอืนไขของสายการบนิ)  
2.คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  
3.คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทยีวตามรายการ 
4.คา่อาหารตามทรีะบใุนรายการ  
5.คา่เขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตามรายการ 
6.นําหนักกระเป๋าเดนิทางทสีามารถโหลดไดท้า่นละ 1 ใบ (นําหนัก 20 กโิลกรมั)  
7.คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตุ
วงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรอืง
สขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพมิเตมิกับทางบรษัิทได ้**  

 - เบยีประกันเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 1-7 วนั] 
 - เบยีประกันเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคเุทศก)์ 
9.คา่ภาษมีูลคา่เพมิ 7% และภาษหีกั ณ ทจีา่ย 3%  

 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

 
1.คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 
2.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครอืงดมืทสีงัพเิศษ , คา่โทรศพัท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            คา่นําหนักเกนิจากทาง
สายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชนิ,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมี
คา่ทสีญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 
3.คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิและพนกังานขบัรถตลอด รวม 800 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
4.คา่ธรรมเนยีมนํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทสีายการบนิมกีารปรับขนึราคา 
 
 

เงอืนไขการจอง  
 

1. กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วนัก่อนการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมดัจํา 10,000 บาทพรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วัน

หลงัจากทําการจองแลว้ 

2. การชําระค่าทวัรส์ว่นทเีหลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเกบ็กอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกาํหนดเนอืงจากทาง

บรษัิทตอ้งสาํรองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทพีักและตัวเครอืงบนิมฉิะนันจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
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1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั   คนืคา่ใชจ้า่ยทงัหมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29  วนั   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วนักอ่นเดนิทาง  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมด 

4. สาํหรับผูโ้ดยสารทไีมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้นืวซีา่ให ้เมอืผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิ

ในการคนืค่ามัดจําทังหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนทบีรษิทัฯ

กาํหนดไว ้ (15ทา่นขนึไป)เนืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายต่างๆที

เกดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้งึจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะ

ตอ่ไปแตท่งันทีา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตวัในกรณีทไีมส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณีทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมดัจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมดัจําให ้ แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหักคา่ใชจ่้ายบางสว่นทเีกดิขนึจรงิ

เป็นกรณีไป (อาท ิ กรณีออกตวัเครอืงบนิไปแลว้ หรอืไดช้ําระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใิน

การหักเก็บคา่ใชจ่้ายจรงิทเีกดิขนึแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทไีมว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ

ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด 


