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เวยีดนามใต ้โฮจมินิห ์มยุเน่ ดาลดั  4 วนั 3 คนื   

(พเิศษพกัดาลดั 2 คนื)  โดยสายการบนินกแอร ์  DD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
1. เทีย่วชม เมอืงโฮจมินิห ์ชมเมอืงในรูปแบบของสถาปัตยกรรมฝร ัง่เศสและสวนกลางเมอืง 
2. เทีย่วชมเมอืงดาลดั เมอืงทีแ่สนโรแมนตกิ ทีไ่ดร้บัสมยานาม วา่ หุบเขาแหง่ความรกั และพเิศษพกัทีด่าลดั 2 
คนื  
3. สมัผสัมนตข์ลงัแหง่ทะเลทรายตะวนัออก “มุยเน”่                                                                             
4. ชอ้ปป้ิงสินคา้พืน้เมอืงหลากหลายชนดิ ทีต่ลาดเบนถนั 
5. พเิศษ!! อาหารพืน้เมอืงเวยีดนาม, บุฟเฟ่ตน์านาชาต ิ 
6. FREE WIFI ON BUS 

 

 

กําหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่16-19 ก.พ. 62                                                                                   ราคา 12,888.- 
วนัที ่16-19 ก.พ. 62                                                                                   ราคา 13,888.- 
วนัที ่ 29 ม.ีค. 62 - 01 เม.ย. 62                                                                  ราคา 12,888.- 
วนัที ่04-07 เม.ย. 62                                                                                   ราคา 13,888.- 
วนัที ่ 11-14 เม.ย. 62                                                                                   ราคา 14,888.- 
วนัที ่ 13-16 เม.ย. 62                                                                                   ราคา 16,888.- 
วนัที ่ 18-21 เม.ย. 62                                                                                   ราคา 13,888.- 
วนัที ่ 10 -13 พ.ค. 62  /วนัที ่ 24-27 พ.ค. 62                                              ราคา 11,888.- 
วนัที ่ 07-10,14-17 มถุินายน  62                                                                 ราคา 12,888.- 
 

 
 

เริม่เพยีง10,888.- 

 

 

รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 

GO1-SGN FD04 
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เสน้ทางการเดนิทาง 

กรุงเทพ เชา้ 
กลาง

วนั 
คํ่า  

1. 

กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง)-โฮจมินิห(์สนามบนิตนั เซนิ นกึ นคร

โฮจมินิห ์)-โฮจมินิหซ์ติ ี-้อนุสาวรยีป์ระธานาธบิดโีฮจมินิห-์โบสถ์

นอรธ์เธอดมั-ผา่นชมย่านไชน่าทาวน ์ - ฟานเทยีด(มุยเน่) 

✈ O O 

TIEN DAT RESORT   3* 

HOTEL หรอืเท ีย่บเทา่ 
 

2. ฟานเทยีด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ดาลดั O O O 

NGOC PHAT HOTEL 3* 

HOTEL หรอืเท ีย่บเทา่ 

 

3. 

ดาลทั-Crazy house –นํา้ตกดาลนัตา-พระราชวงัฤดูรอ้น-น ัง่

กระเชา้ไฟฟ้า-วดัต ัก๊ลมั-สวนดอกไม-้สามารถชอ้ปป้ิงท ีถ่นนคนเดนิ

เมอืงดาลดั-ดาลดั 

O O O 

NGOC PHAT HOTEL 3* 

HOTEL หรอืเท ีย่บเทา่ 

 

4. 
ดาลดั-นครโฮจมินิห-์วดัเทยีนเฮา-ชอ้ปป้ิง ตลาดเบนถนั- 

กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) 
O O ✈  

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที่ 1: 

กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง)-โฮจมินิห(์สนามบนิตนั เซนิ นกึ นครโฮจมินิห ์)-โฮจมินิห์
ซติี-้อนุสาวรยี์ประธานาธิบดโีฮจมินิห-์โบสถน์อรธ์เธอดมั-ผา่นชมย่านไชนา่ทาวน ์- ฟาน
เทียด(มุยเน)่  (ทานอาหารเที่ยงที่ Buffet Hoang Yen) 
 

04.30 น. 
พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืงอาคารผูโ้ดยสารขาออก  เคานเ์ตอร ์Nok Air 

โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ 

07.35 น.    
ออกเดนิทางสู่ นครโฮจมินิห ์โดยสายการบนินกแอร ์เท ีย่วบนิที ่DD3210 
 

09.15 น. 
เดนิทางถงึสนามบนิตนั เซิน นกึ นครโฮจมินิหห์ลังจากผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืง 
 

ชว่งเชา้ : 

นําท่านเขา้สู่ใจกลางมหานครโฮจมินิหช์มเมอืงในรูปแบบของสถาปัตยกรรมฝร่ังเศสและสวนกลางเมอืงชม
ความสวยงามต่าง ๆทีฝ่ร่ังเศสเป็นผูทุ้่มงบประมาณเนรมติเมือ่ครัง้ท ีค่ดิว่าจะไดเ้ป็นผูค้รอบครองเมอืงแห่งนี ้
แลว้ชมโบสถน์อรท์เธอดามไดจํ้าลองมาจากโบสถน์อเธอรด์ามในฝร่ังเศสมาสรา้งไวท้ ีน่ ี ่หรอืเรยีกอกีอย่าง
ว่า “โบสถพ์ระแมม่าร”ีบรเิวณกลางเมอืง บนถนน Han Thuyen ไดรั้บการก่อสรา้งตัง้แต่ปีพ.ศ. 2420 ใช ้

ระยะเวลาการสรา้ง 6 ปีโบสถน์ีไ้ม่มกีารประดับดว้ยกระจกสเีหมอืนโบสถค์รสิตท์ ีอ่ ืน่เพราะไดรั้บความเสยีหาย
จากสงครามโลกครัง้ท ี ่2 สําหรับโบสถแ์ห่งนีไ้ดรั้บการยกย่องว่ามคีวามงดงามมากทีสุ่ดแห่งหนึง่ใน เวยีตนาม
โดยในแต่ละวันมนัีกท่องเท ีย่วมาเยือนมากมายลักษณะของตัวโบสถเ์ป็นรูปแบบของสมัยอาณานคิม มี
หอคอยคู่ สีเ่หลีย่มอยู่ดา้นบนสูง 40 เมตร เป็นเอกลักษณ์ท ีง่ดงามของโบสถแ์ห่งนีด้า้นหนา้โบสถม์รูีปป้ัน
ขนาดใหญ่สขีาวเด่นเป็นสง่า ของพระแม่มารนัีกท่องเท ีย่วนยิมเขา้มาชมกันมาก เพราะเป็นเสมอืนสัญลักษณ์
ร่วมอันหมายถงึการเขา้มาของตะวันตก และเป็นสัญลักษณ์ท ีสํ่าคัญอย่างหนึง่ของโฮจมินิห,์ตอ่มาชมทีท่าํ
การไปรษณียท์ ีใ่หญ่ทีสุ่ดและสวยทีสุ่ดของเวยีดนาม เป็นสถาปัตยกรรมทีผ่สมผสานระหว่างตะวันออกกับ
ตะวันตกไดอ้ย่างลงตัว 
นําทา่นผา่นชมยา่นไชนา่ทาวน ์ใหท้่านไดสั้มผัส และชมชวีติความเป็นอยู่ของชาวจนีในเวยีดนาม จากนัน้
ชมวัดเทยีนเฮา วัดจนีในเขตไชน่าทาวน ์ท ีส่รา้งอุทศิใหก้ับแม่พระผูคุ้ม้ครองชาวเรอืหรอืเทพีเทยีนหาวโดย
ชาวพุทธกวางตุง้ในช่วงปลายศตวรรษที ่18 ชาวเวยีดนามเชือ่ว่าเทพีองคน์ีม้กีอ้นเมฆเป็นพาหนะ เพื่อช่วย
คุม้ครองผูค้นใหร้อดพน้จากอันตรายจากมหาสมุทรทัง้ปวงใหท้่านนมัสการเจา้แม่เทยีนเฮาดว้ยธูปวง ซึง่เม ือ่
จุดแลว้สามารถอยู่ไดน้านถงึ 7 วัน 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร( Buffet Hoang Yen ) 
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ช่วงบ่าย : 

 
อมานําท่าน เดนิทางสู่จงัหวดัฟานเทยีดระยะทางประมาณ 250 กโิลเมตร ใชเ้วลาในการเดนิทาง
ประมาณ 4 ช ัว่โมงจังหวัดฟานเทยีดเป็นเมอืงตากอากาศและยังเป็นแหล่งท่องเท ีย่วทางทะเลทีส่วยงามมี
ชือ่เสยีงของประเทศเวยีดนาม ทัง้ชายทะเลทีส่วยงามและทา่นยังจะไดสั้มผัสมนตเ์สน่หแ์ห่งทะเลทราย
ตะวันออกระหว่างการเดนิทางท่านจะไดช้ืน่ชมววิทวิทัศนแ์ละวถิชีวีติของชาวเวยีดนาม   

คํ่า   รบัประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร  

 นําคณะเขา้สู่ท ีพั่กโรงแรม TIEN DAT RESORT   (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่  พกัทีมุ่ยเน ่1 คนืนํา   

 

วนัที่ 2: ฟานเทียด(มุยเน)่-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ดาลดั 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านชม Sand Dune-Fairly Streamธารน้ําสแีดงทางธรรมชาต ิ ชมความงดงามของชัน้ดนิ ท ีสู่งลดล่ัน
กัน สลับกับสสัีนของดนิทรายทีส่วยงาม และทะเลทีแ่สนสงบ จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ทะเลทรายมุยเนR่ed 
and White sand dunces ภูเขาทรายสเีหลอืงทองอันกวา้งใหญ่สุดสายตา  สัมผัสกับความงดงามและ
บรรยากาศชายทะเลบนยอดภูเขาทะเลทรายชึง่มทีะเลทรายขาว กองภูเขาทรายสขีาวสุดขอบฟ้าเหมอืน
ทะเลทรายซาฮารา อสิระใหท้่านถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึและจากนัน้ไปชมทะเลทรายแดง ท ีเ่กดิจากการรวมตัวกัน
ของทรายสแีดงจากสนมิเหล็กจนเป็นบรเิวณกวา้ง เพลดิเพลนิกับการถ่ายรูปสุดทา้ยก่อนทานอาหารกลางวัน
นําท่านไปสัมผัสวถิขีองชาวประมงกันทีฟ่านเถยีตฮารเ์บอร ์ตัง้อยู่บรเิวณปากแม่น้ําคาต ีเป็นจุดศูนย์รวมของ
เหล่าเรอืประมงนับรอ้ยๆลําสุดลุกหูลูกตา 
**ราคานีไ้มร่วมคา่กจิกรรมตา่งๆอาทเิชน่ 
 -บรกิารสไลดเ์ดอรบ์นทะเลทราย(150 บาท) 
-ขบัรถ ATV 40 นาท ี2000 บาท/คนั น ัง่ได ้1-2 คน 
-น ัง่รถจิบ๊ชมววิบนยอดภูเขาทะเลทรายรถ1คนัน ัง่ได ้5 ทา่น (คา่ใชจ้า่ยประมาณ 1,200บาท )** 
 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

 

ออกเดนิทางสู่เมอืงดาลัดเมอืงดาลดั ตัง้อยู่ทางเหนอืจากนครโฮจมินิห ์เป็นเมอืงทีม่อีากาศเย็นตลอดทัง้ปี 
เพราะเป็นทีร่าบสูงขนาดใหญ่ อยู่เหนอืกว่าระดับน้ําทะเลกว่า 1500 เมตร ทําใหอ้ากาศโดยเฉลีย่ทัง้ปีอยู่ท ี่
เพียง 18-20 องศาเซลเซยีส ในสมัยก่อนชาวฝร่ังเศสนยิมมาสรา้งบา้นพักตากอากาศทีเ่มอืงนีเ้ป็นจํานวนมาก
ทําใหท้ั่วเมอืงมบีา้นพักของราชการชาวฝร่ังเศสหลงเหลอือยู่จํานวนมาก นับเป็นเมอืงทีม่เีสน่หอ์ย่างยิ่ง
สําหรับนักท่องเท ีย่ว โดยใชเ้วลาประมาณ 7-8 ช.ม. 
 

ค่ํา 
รบัประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร   
(หลงัรบัประทานอาหารค่ํา อิสระตามอธัยาศยั) ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงทีถ่นนคนเดนิเมอืงดาลดั 
 

 คณะเขา้สู่ท ีพั่กโรงแรม NGOC PHAT HOTEL  (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่พกั 1 คนืทีด่าลดั 

 

วนัที่ 3: 
ดาลทั-Crazy house –นํา้ตกดาลนัตา-พระราชวงัฤดูรอ้น-น ัง่กระเช้าไฟฟ้า-วดัต ัก๊ลมั-สวน

ดอกไม-้สามารถช้อปป้ิงที่ถนนคนเดนิเมอืงดาลดั-ดาลดั 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 หลังรับประทานอาหารเชา้ นําท่านเขา้ชม  บา้นเฟ้ียน (Crazy House ) บา้นสไตลแ์ปลกๆ ทีอ่อกแบบโดย
ฝีมอืลูกสาวประธานาธบิดคีนที ่2 ของเวยีดนาม ซึง้เรยีนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝร่ังเศสไดแ้รงบันดาลใจจาก
นยิายเรือ่งดัง “Alice in Wonderland “  
 นําท่านเดนิทางไปชม  นํา้ตก  Datalla Water Fall 
น้ําตกทีส่วยทีสุ่ดในดาลัด ซึง่อยู่นอกเมอืงไปทางทศิใตป้ระมาณ 5 กโิลเมตร 
น้ําตกดาตันลาเป็นน้ําตกทีไ่ม่ใหญ่มากแต่มคีวามสวยงาม เนือ่งจากสภาพแวดลอ้มต่างๆทีเ่ก ือ้หนุนทาํใหม้ ี
นักท่องเท ีย่ว 
แวะมาเทีย่วชมกันเป็นจํานวนมากโดยท่านจะไดส้นุกกับการน ัง่รถรางลงไปดูน้ําตกทา่นจะรูส้กึตืน่เตน้
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ประทับใจ 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นําท่านน่ัง กระเชา้ไฟฟ้า เพื่อขึน้ชมทวิทศันท์ ีส่วยงามของดาลทัจากมุมสูงสําหรับกระเชา้ไฟฟ้าแห่งนี ้
เป็นระบบกระเชา้ท ีท่ันสมัยทีสุ่ดของประเทศเวยีดนามและมคีวามปลอดภัยสูงเพื่อชมความงดงามของ
ทะเลสาบพาราไดซห์รอื เตวยีนลมั(Tuyen Lam Lake)ตัง้อยู่ทางตะวันออกเฉยีงใตข้องเมอืงดาลัด
ประมาณ 5 กโิลเมตร ทะเลสาบพาราไดซ์ หรอื 
                  ตูเ้หยนีลมั เป็นสถานทีท่ ีเ่หมาะในการมาพักผ่อนสามารถมองเห็นทะเลสาบสเีขยีวมรกตกับทวิ

สนทีย่ืนตน้ตระหง่านปกคลุมทุกขุนเขาการน่ังเคเบิล้คาร ์สามารถมองเห็นเมอืงดาลัดไดท้ัง้เมอืง เห็นป่าอัน

งดงามชมวงัฤดูรอ้นของกษตัรยิเ์บ๋าได๋ตัง้อยู่นอกเมอืงไปทางทศิตะวันตกเฉยีงใตป้ระมาณ 5 กโิลเมตร

พระราชวังฤดูรอ้นของจักรพรรดเิบ๋าได่ จักรพรรดอิงคสุ์ดทา้ยของเวยีดนามไดรั้บการออกแบบและปลุกสรา้ง

อยู่ใตร่้มเงาของทวิสนใหญ่ซึง่พระราชวังแห่งนีใ้ชเ้วลาการก่อสรา้งถงึ 5 ปีโดยเริม่ก่อสรา้งเมือ่ปี พ.ศ.2476 

ซึง่ภายในตัวตกึมหีอ้งภาพของพระเจา้เบ๋าได่ พระมเหส ีพระโอรส ธดิาและมหีอ้งสําหรับทรงงาน ในปี พ.ศ. 

1975 พระเจา้เบ๋าได่ เสด็จออกจากประเทศเวยีดนามไปพํานักยังประเทศฝร่ังเศสพระราชวังแห่งนีจ้งึ

กลายเป็นทีพั่กของเจา้หนา้ทีพ่รรคคอมมวินสิต ์ต่อจากนัน้ จากนัน้นําท่านชมสวนดอกไมเ้มอืงหนาวดาลดั 

สรา้งขึน้โดยจักรพรรดเิบ๋าได๋ บนเนือ้ท ีก่วา้งใหญ่ สบืเนือ่งจากเมอืงดาลัด ไดรั้บ สมญานามว่า เป็นเมอืงแห่ง

ดอกไม ้สวนแห่งนีจ้งึเป็นสถานที ่ท ีร่วบรวมพรรณไมต่้างๆของเมอืงดาลัดไวอ้ย่างมากมาย ทัง้ไมด้อก ไม ้

ประดับ ไมย้ืนตน้ เป็นตน้ ซึง่ดอกไมส่้วนใหญ่ในเวยีดนาม จะส่งออกจากเมอืงดาลัดทัง้สิน้ต่อมานําท่าน  

ค่ํา 
รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารบ 
 

 
คณะเขา้สู่ท ีพั่กโรงแรม NGOC PHAT HOTEL  (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่พกั 1 คนืทีด่าลดั 
 

 

วนัที่ 4: ดาลดั-นครโฮจมินิห-์วดัเทียนเฮา-ช้อปป้ิง ตลาดเบนถนั-กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) 

เชา้    รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

นําท่านเดนิทางกลับสู่เมอืงโฮจมินิท ์มรีะยะทางประมาณ 200กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5-6

ช ัว่โมง 

 

กลางวนั 
 

    บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

บา่ย 
 

ตอ่มานําทา่นผอ่นคลายกบัการช็อปป้ิงณตลาดเบนถนั ตลาดพื้นเมอืงอันพลุกพล่านของนครโฮจมินิห ์
อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ของฝากของทีร่ะลกึและสนิคา้พื้นเมอืง อาทเิครือ่งเทศและอาหารแหง้หมูยอ ผัก
ผลไมส้ดไมแ้กะสลักเรอืสําเภาไมแ้ละผา้ปักนานาชนดิ 

ค่ํา 
รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   / สมควรแกเ่วลานําทา่นออกเดนิทางสู่สนามบนิ ตนั เซิน นกึ เพือ่
เดนิทางสู่สนามบนิดอนเมอืง 
 

20.45น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิทีD่D 3219 SGN-DMK 

22.15 น. คณะเดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
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***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดท้ ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะคํานงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั*** 

** หากทา่นท ีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เคร ือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามท ีเ่จา้หนา้ท ีท่กุคร ัง้ก่อนทําการออกต ั๋วเน ื่องจากสาย

การบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

หมายเหตุ : สําหรบัผูเ้ดนิทางท ีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ต้องม ีจดหมายย ินยอมให้บุตรเดินทางไป

ต่างประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดอืน หรอื 

180 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอย่างตํ่า 6 หนา้  

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่รวมคา่ทปิมคัคเุทศก ์และคนขบัรถ  

รวม 800 บาท/ทรปิ/ตอ่ท่าน *** 

 

 
โปรแกรม : เวียดนามใต-้โฮจมินิห-์มุยเน ่–ดาลดั (พกัดาลดั 2คนื ) 4 วนั 3 คนื บนิ DD 
(GO1SGNDD004) 
 

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

 

     กําหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ ่

พกัหอ้งละ 2-

3 ท่าน 

ท่านละ่ 

เด็กอายุ 8-

12 ปี  

(เสรมิ

เตยีง)  

ท่านละ 

เด็กอายุ 8-12 

ปี 

(ไมเ่สรมิ

เตยีง) 

ท่านละ 

ราคา 

ไม่รวมต ัว๋

ทา่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 

ท่านละ่ 

31 ม.ค. 62 - 03 ก.พ. 62                                                                     10,888.- 10,888.- 10,888.- 7,688.- 3,500 

16-19  ก.พ. 62                                                                     13,888.- 13,888.- 13,888.- 8,230.- 3,500 

16-19  ก.พ. 62                                                                     12,888.- 12,888.- 12,888.- 8,230.- 3,500 

29 ม.ีค. 62 - 01 เม.ย. 62                               12,888.- 12,888.- 12,888.- 8,188.- 3,500 

04-07 เม.ย. 62                               13,888.- 13,888.- 13,888.- 8,888.- 3,500 

11-14  เม.ย. 62                               14,888.- 14,888.- 14,888.- 9,488.- 3,500 

13-16  เม.ย. 62                               16,888.- 16,888.- 16,888.- 9,988.- 3,500 

18-21  เม.ย. 62                               13,888.- 13,888.- 13,888.- 8,688.- 3,500 

10-13 พ.ค. 62                               11,888.- 11,888.- 11,888.- 7,538.- 3,500 

24-27 พ.ค. 62                               11,888.- 11,888.- 11,888.- 7,538.- 3,500 

07-10 ม.ิย. 62                               12,888.- 12,888.- 12,888.- 8,188.- 3,500 
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14-17 ม.ิย. 62                               12,888.- 12,888.- 12,888.- 8,188.- 3,500 

*** (INFANT)สําหรบั"ราคาเด็กทารก(อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั)  

ท่านละ 3,000.-บาท / ท่าน *** 

 
 

อตัราค่าบรกิารนีร้วม  

 

1.ค่าตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณมีคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกนิ

จํานวนวัน และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ)  

2.ค่าภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการ  

3.ค่ารถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ 

4.ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ  

5.ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

6.นํ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดท่้านละ 1 ใบ (นํ้าหนัก 20 กโิลกรัม)  

7.ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณเีกดิอุบัตเิหตุ

วงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ ** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ ือ้ประกันการเดนิทางสําหรับครอบคลุมเรื่อง

สุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกับทางบริษัทได ้ **  

 - เบีย้ประกันเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 1-7 วัน] 

 - เบีย้ประกันเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุมากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี   

   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน ือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรือเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   

   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน ือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรือเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

8.ค่ามัคคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทปิมัคคุเทศก)์ 

9.ค่าภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ท ีจ่่าย 3%  

 

อตัราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม 

 

1.ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดนิทาง 

2.ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทเิช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมที่ส่ังพเิศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดนิทาง,            ค่าน้ําหนักเกนิจากทาง

สายการบนิกําหนดเกนิกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ช ิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรือของมี

ค่าที่สูญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3.ค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และพนกังานขบัรถตลอด รวม 800 บาท/ทรปิ/ต่อท่าน 

4.ค่าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที่สายการบนิมีการปรับขึน้ราคา 

 

 

เง ือ่นไขการจอง  

 

1. กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย  30 วันก่อนการเดนิทางและกรุณาเตรียมเงนิมัดจํา 10,000 บาทพรอ้มกับเตรียมเอกสารส่งใหเ้รียบรอ้ยภายใน 2-3 วัน

หลังจากทําการจองแลว้ 

2. การชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบรษัิทฯจะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า  15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ใหเ้รียบรอ้ยก่อนกําหนดเน่ืองจากทาง

บรษัิทตอ้งสํารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าที่พักและต๋ัวเคร่ืองบนิมฉิะนั้นจะถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 

1. แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 30 วนั   คนืค่าใชจ้า่ยท ัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 15-29  วนั   เก็บค่าใชจ้า่ย ท่านละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 1-14 วนัก่อนเดนิทาง  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ้า่ยท ัง้หมด 

4. สําหรับผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถื้อหนังสือเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้เม่ือผลวีซ่าผา่นแลว้มีการยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิ์

ในการคืนค่ามัดจําทัง้หมด 
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5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตามจํานวนท ีบ่รษิทัฯ

กําหนดไว ้ (15ท่านข ึน้ไป)เน่ืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอ่ืนที่เดนิทางในคณะเดียวกันบรษัิทตอ้งนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่

เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะ

ต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อค่าธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัวในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได ้

7. กรณีท่านไดช้ําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจําให ้ แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิใ์นการหักค่าใชจ้่ายบางส่วนที่เกดิขึน้จรงิ

เป็นกรณีไป (อาท ิ กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบนิไปแลว้ หรือไดช้ําระค่าบรกิารในส่วนของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิใ์น

การหักเก็บค่าใชจ้่ายจรงิที่เกดิขึน้แลว้กับท่านเป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ ิ์

ในการ ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด 


