
 
 
 
 

หนา้ 1 จาก 7 

เวยีดนามใต ้โฮจมินิห ์มยุเน ่ดาลดั  4 วนั 3 คนื   

(พเิศษพกัดาลดั 2 คนื)  โดยสายการบนินกแอร ์ DD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
1. เทีย่วชม เมอืงโฮจมินิห ์ชมเมอืงในรปูแบบของสถาปตัยกรรมฝร ัง่เศสและสวนกลางเมอืง 
2. เทีย่วชมเมอืงดาลดั เมอืงทีแ่สนโรแมนตกิ ทีไ่ดร้บัสมยานาม วา่ หบุเขาแหง่ความรกั และพเิศษพกัทีด่าลดั 2 
คนื  
3. สมัผสัมนตข์ลงัแหง่ทะเลทรายตะวนัออก “มยุเน”่                                                                             
4. ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงหลากหลายชนดิ ทีต่ลาดเบนถนั 
5. พเิศษ!! อาหารพืน้เมอืงเวยีดนาม, บฟุเฟ่ตน์านาชาต ิ 
6. FREE WIFI ON BUS 

 

       ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่31 ม.ค. 62 - 03 ก.พ. 62                                                                    ราคา 10,888.- 
วนัที ่16-19 ก.พ. 62                                                                                   ราคา 13,888.- 
วนัที ่15 -18 ม.ีค. 62  / 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.- 

เร ิม่เพยีง10,888.- 

 
 

 

รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 

GO1-SGN FD04 

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


 
  
 
 
 
 

2 จาก  
 

                                                                              

            เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ เชา้ 
กลาง

วนั 
ค า่  

1. 

กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง)-โฮจมินิห(์สนามบนิตนั เซนิ นกึ นคร

โฮจมินิห ์)-โฮจมินิหซ์ติ ี-้อนุสาวรยีป์ระธานาธบิดโีฮจมินิห-์โบสถ์

นอรธ์เธอดมั-ผา่นชมยา่นไชนา่ทาวน ์- ฟานเทยีด(มุยเน)่ 

✈ O O 

TIEN DAT RESORT   3* 

HOTEL หรอืเทีย่บเทา่ 
 

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

NGOC PHAT HOTEL 3* 

HOTEL หรอืเทีย่บเทา่ 
 

3. 

ดาลทั-Crazy house –น า้ตกดาลนัตา-พระราชวงัฤดรูอ้น-น ัง่

กระเชา้ไฟฟ้า-วดัต ัก๊ลมั-สวนดอกไม-้สามารถชอ้ปป้ิงทีถ่นนคนเดนิ
เมอืงดาลดั-ดาลดั 

O O O 

NGOC PHAT HOTEL 3* 

HOTEL หรอืเทีย่บเทา่ 
 

4. 
ดาลดั-นครโฮจมินิห-์วดัเทยีนเฮา-ชอ้ปป้ิง ตลาดเบนถนั- 
กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) 

O O ✈  

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที ่1: 

กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง)-โฮจมินิห(์สนามบนิตนั เซนิ นกึ นครโฮจมินิห ์)-โฮจมินิห์
ซติ ี-้อนสุาวรยีป์ระธานาธบิดโีฮจมินิห-์โบสถน์อรธ์เธอดมั-ผา่นชมยา่นไชนา่ทาวน ์- ฟาน
เทยีด(มยุเน)่  (ทานอาหารเทีย่งที ่Buffet Hoang Yen) 
 

04.30 น. 
พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืงอาคารผูโ้ดยสารขาออก  เคานเ์ตอร ์Nok Air 

โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ 

07.35 น.    
ออกเดนิทางสู ่นครโฮจมินิห ์โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD3210 
 

09.15 น. 
เดนิทางถงึสนามบนิตนั เซนิ นกึ นครโฮจมินิหห์ลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 
 

ชว่งเชา้ : 

น าทา่นเขา้สูใ่จกลางมหานครโฮจมินิหช์มเมอืงในรปูแบบของสถาปัตยกรรมฝร่ังเศสและสวนกลางเมอืง
ชมความสวยงามตา่ง ๆทีฝ่ร่ังเศสเป็นผูทุ้ม่งบประมาณเนรมติเมือ่ครัง้ทีค่ดิวา่จะไดเ้ป็นผูค้รอบครองเมอืง
แหง่นี ้แลว้ชมโบสถน์อรท์เธอดามไดจ้ าลองมาจากโบสถน์อเธอรด์ามในฝร่ังเศสมาสรา้งไวท้ีน่ี ่หรอืเรยีก
อกีอยา่งวา่ “โบสถพ์ระแมม่าร”ีบรเิวณกลางเมอืง บนถนน Han Thuyen ไดรั้บการกอ่สรา้งตัง้แตปี่พ.ศ. 
2420 ใชร้ะยะเวลาการสรา้ง 6 ปีโบสถน์ีไ้มม่กีารประดับดว้ยกระจกสเีหมอืนโบสถค์รสิตท์ีอ่ ืน่เพราะไดรั้บ
ความเสยีหายจากสงครามโลกครัง้ที ่2 ส าหรับโบสถแ์หง่นีไ้ดรั้บการยกยอ่งวา่มคีวามงดงามมากทีส่ดุแหง่
หนึง่ใน เวยีตนามโดยในแตล่ะวันมนัีกทอ่งเทีย่วมาเยอืนมากมายลกัษณะของตัวโบสถเ์ป็นรปูแบบของสมยั
อาณานคิม มหีอคอยคู ่สีเ่หลีย่มอยูด่า้นบนสงู 40 เมตร เป็นเอกลักษณ์ทีง่ดงามของโบสถแ์หง่นีด้า้นหนา้
โบสถม์รีปูปัน้ขนาดใหญส่ขีาวเดน่เป็นสงา่ ของพระแมม่ารนัีกทอ่งเทีย่วนยิมเขา้มาชมกนัมาก เพราะเป็น
เสมอืนสญัลักษณ์รว่มอนัหมายถงึการเขา้มาของตะวันตก และเป็นสญัลกัษณ์ทีส่ าคญัอยา่งหนึง่ของโฮจิ
มนิห,์ตอ่มาชมทีท่ าการไปรษณียท์ีใ่หญท่ีส่ดุและสวยทีส่ดุของเวยีดนาม เป็นสถาปัตยกรรมทีผ่สมผสาน
ระหวา่งตะวันออกกบัตะวันตกไดอ้ยา่งลงตัว 
น าทา่นผา่นชมยา่นไชนา่ทาวน ์ใหท้า่นไดส้มัผัส และชมชวีติความเป็นอยูข่องชาวจนีในเวยีดนาม 
จากนัน้ชมวดัเทยีนเฮา วัดจนีในเขตไชน่าทาวน ์ทีส่รา้งอทุศิใหก้บัแมพ่ระผูคุ้ม้ครองชาวเรอืหรอืเทพเีทยีน
หาวโดยชาวพทุธกวางตุง้ในชว่งปลายศตวรรษที ่18 ชาวเวยีดนามเชือ่วา่เทพอีงคน์ีม้กีอ้นเมฆเป็นพาหนะ 
เพือ่ชว่ยคุม้ครองผูค้นใหร้อดพน้จากอนัตรายจากมหาสมทุรทัง้ปวงใหท้า่นนมสัการเจา้แมเ่ทยีนเฮาดว้ยธปู
วง ซึง่เมือ่จดุแลว้สามารถอยูไ่ดน้านถงึ 7 วัน 



 
  
 
 
 
 

3 จาก  
 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร( Buffet Hoang Yen ) 

ชว่งบา่ย : 

 
อมาน าทา่น เดนิทางสูจ่งัหวดัฟานเทยีดระยะทางประมาณ 250 กโิลเมตร ใชเ้วลาในการเดนิทาง
ประมาณ 4 ช ัว่โมงจังหวดัฟานเทยีดเป็นเมอืงตากอากาศและยงัเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทางทะเลทีส่วยงาม
มชีือ่เสยีงของประเทศเวยีดนาม ทัง้ชายทะเลทีส่วยงามและทา่นยงัจะไดส้มัผัสมนตเ์สน่หแ์หง่ทะเลทราย
ตะวันออกระหวา่งการเดนิทางทา่นจะไดช้ืน่ชมววิทวิทศันแ์ละวถิชีวีติของชาวเวยีดนาม   

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 
น าคณะเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม TIEN DAT RESORT   (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่  พกัทีม่ยุเน ่1 คนื
น า   

 

วนัที ่2: ฟานเทยีด(มยุเน)่-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ดาลดั 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นชม Sand Dune-Fairly Streamธารน ้าสแีดงทางธรรมชาต ิ ชมความงดงามของชัน้ดนิ ทีส่งูลด
ลั่นกนั สลับกบัสสีนัของดนิทรายทีส่วยงาม และทะเลทีแ่สนสงบ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูท่ะเลทรายมยุ
เนR่ed and White sand dunces ภเูขาทรายสเีหลอืงทองอนักวา้งใหญส่ดุสายตา  สมัผัสกบัความงดงาม
และบรรยากาศชายทะเลบนยอดภเูขาทะเลทรายชึง่มทีะเลทรายขาว กองภเูขาทรายสขีาวสดุขอบฟ้า
เหมอืนทะเลทรายซาฮารา อสิระใหท้า่นถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึและจากนัน้ไปชมทะเลทรายแดง ทีเ่กดิจากการ
รวมตัวกนัของทรายสแีดงจากสนมิเหล็กจนเป็นบรเิวณกวา้ง เพลดิเพลนิกบัการถา่ยรปูสดุทา้ยกอ่นทาน
อาหารกลางวันน าทา่นไปสมัผัสวถิขีองชาวประมงกนัทีฟ่านเถยีตฮารเ์บอร ์ตัง้อยูบ่รเิวณปากแมน่ ้าคาต ีเป็น
จดุศนูยร์วมของเหลา่เรอืประมงนับรอ้ยๆล าสดุลกุหลูกูตา 
**ราคานีไ้มร่วมคา่กจิกรรมตา่งๆอาทเิชน่ 
 -บรกิารสไลดเ์ดอรบ์นทะเลทราย(150 บาท) 
-ขบัรถ ATV 40 นาท ี2000 บาท/คนั น ัง่ได ้1-2 คน 
-น ัง่รถจิบ๊ชมววิบนยอดภเูขาทะเลทรายรถ1คนัน ัง่ได ้5 ทา่น (คา่ใชจ้า่ยประมาณ 1,200บาท )** 
 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

 

ออกเดนิทางสูเ่มอืงดาลดัเมอืงดาลดั ตัง้อยูท่างเหนอืจากนครโฮจมินิห ์เป็นเมอืงทีม่อีากาศเย็นตลอดทัง้ปี 
เพราะเป็นทีร่าบสงูขนาดใหญ ่อยูเ่หนอืกวา่ระดับน ้าทะเลกวา่ 1500 เมตร ท าใหอ้ากาศโดยเฉลีย่ทัง้ปีอยูท่ี่
เพยีง 18-20 องศาเซลเซยีส ในสมยักอ่นชาวฝร่ังเศสนยิมมาสรา้งบา้นพักตากอากาศทีเ่มอืงนีเ้ป็นจ านวน
มากท าใหท้ัว่เมอืงมบีา้นพักของราชการชาวฝร่ังเศสหลงเหลอือยูจ่ านวนมาก นับเป็นเมอืงทีม่เีสน่หอ์ยา่งยิง่
ส าหรับนักทอ่งเทีย่ว โดยใชเ้วลาประมาณ 7-8 ช.ม. 
 

ค า่ 
รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   
(หลงัรบัประทานอาหารค า่ อสิระตามอธัยาศยั) ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงทีถ่นนคนเดนิเมอืงดาลดั 
 

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

 

วนัที ่3: 
ดาลทั-Crazy house –น า้ตกดาลนัตา-พระราชวงัฤดรูอ้น-น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า-วดัต ัก๊ลมั-
สวนดอกไม-้สามารถชอ้ปป้ิงทีถ่นนคนเดนิเมอืงดาลดั-ดาลดั 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 
  
 
 
 
 

4 จาก  
 

 หลังรับประทานอาหารเชา้ น าทา่นเขา้ชม  บา้นเฟ้ียน (Crazy House ) บา้นสไตลแ์ปลกๆ ทีอ่อกแบบ
โดยฝีมอืลกูสาวประธานาธบิดคีนที ่2 ของเวยีดนาม ซึง้เรยีนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝร่ังเศสไดแ้รงบนัดาล
ใจจากนยิายเรือ่งดัง “Alice in Wonderland “  
 น าทา่นเดนิทางไปชม  น า้ตก  Datalla Water Fall 
น ้าตกทีส่วยทีส่ดุในดาลดั ซึง่อยูน่อกเมอืงไปทางทศิใตป้ระมาณ 5 กโิลเมตร 
น ้าตกดาตันลาเป็นน ้าตกทีไ่มใ่หญม่ากแตม่คีวามสวยงาม เนือ่งจากสภาพแวดลอ้มตา่งๆทีเ่กือ้หนุนท าใหม้ี
นักทอ่งเทีย่ว 
แวะมาเทีย่วชมกนัเป็นจ านวนมากโดยทา่นจะไดส้นุกกบัการน ัง่รถรางลงไปดนู ้าตกทา่นจะรูส้กึตืน่เตน้
ประทับใจ 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นน่ัง กระเชา้ไฟฟ้า เพือ่ขึน้ชมทวิทศันท์ีส่วยงามของดาลทัจากมมุสงูส าหรับกระเชา้ไฟฟ้าแหง่นี ้
เป็นระบบกระเชา้ทีท่ันสมยัทีส่ดุของประเทศเวยีดนามและมคีวามปลอดภยัสงูเพือ่ชมความงดงามของ
ทะเลสาบพาราไดซห์รอื เตวยีนลมั(Tuyen Lam Lake)ตัง้อยูท่างตะวันออกเฉยีงใตข้องเมอืงดาลัด
ประมาณ 5 กโิลเมตร ทะเลสาบพาราไดซ ์หรอื 
                  ตูเ้หยนีลมั เป็นสถานทีท่ีเ่หมาะในการมาพักผอ่นสามารถมองเห็นทะเลสาบสเีขยีวมรกตกบั

ทวิสนทีย่นืตน้ตระหงา่นปกคลมุทกุขนุเขาการน่ังเคเบิล้คาร ์สามารถมองเห็นเมอืงดาลัดไดท้ัง้เมอืง เห็นป่า

อนังดงามชมวงัฤดรูอ้นของกษตัรยิเ์บา๋ไดต๋ัง้อยูน่อกเมอืงไปทางทศิตะวันตกเฉียงใตป้ระมาณ 5 

กโิลเมตรพระราชวังฤดรูอ้นของจักรพรรดเิบา๋ได ่จักรพรรดอิงคส์ดุทา้ยของเวยีดนามไดรั้บการออกแบบและ

ปลกุสรา้งอยูใ่ตร้ม่เงาของทวิสนใหญซ่ึง่พระราชวังแหง่นีใ้ชเ้วลาการกอ่สรา้งถงึ 5 ปีโดยเริม่กอ่สรา้งเมือ่ปี 

พ.ศ.2476 ซึง่ภายในตัวตกึมหีอ้งภาพของพระเจา้เบา๋ได ่พระมเหส ีพระโอรส ธดิาและมหีอ้งส าหรับทรง

งาน ในปี พ.ศ. 1975 พระเจา้เบา๋ได ่เสด็จออกจากประเทศเวยีดนามไปพ านักยงัประเทศฝร่ังเศสพระราชวัง

แหง่นีจ้งึกลายเป็นทีพ่ักของเจา้หนา้ทีพ่รรคคอมมวินสิต ์ตอ่จากนัน้ จากนัน้น าทา่นชมสวนดอกไมเ้มอืง

หนาวดาลดั สรา้งขึน้โดยจกัรพรรดเิบา๋ได ๋บนเนือ้ทีก่วา้งใหญ ่สบืเนือ่งจากเมอืงดาลัด ไดรั้บ สมญานาม

วา่ เป็นเมอืงแหง่ดอกไม ้สวนแหง่นีจ้งึเป็นสถานที ่ทีร่วบรวมพรรณไมต้า่งๆของเมอืงดาลัดไวอ้ยา่งมากมาย 

ทัง้ไมด้อก ไมป้ระดับ ไมย้นืตน้ เป็นตน้ ซึง่ดอกไมส้ว่นใหญใ่นเวยีดนาม จะสง่ออกจากเมอืงดาลัดทัง้ส ิน้

ตอ่มาน าทา่น  

ค า่ 
รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารบ 
 

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

 

วนัที ่4: ดาลดั-นครโฮจมินิห-์วดัเทยีนเฮา-ชอ้ปป้ิง ตลาดเบนถนั-กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงโฮจมินิท ์มรีะยะทางประมาณ 200กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5-6

ช ัว่โมง 

 

กลางวนั 
 

    บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

บา่ย 
 

ตอ่มาน าทา่นผอ่นคลายกบัการช็อปป้ิงณตลาดเบนถนั ตลาดพืน้เมอืงอนัพลกุพลา่นของนครโฮจมินิห ์
อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ของฝากของทีร่ะลกึและสนิคา้พืน้เมอืง อาทเิครือ่งเทศและอาหารแหง้หมยูอ ผัก
ผลไมส้ดไมแ้กะสลักเรอืส าเภาไมแ้ละผา้ปักนานาชนดิ 



 
  
 
 
 
 

5 จาก  
 

ค า่ 
รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   / สมควรแกเ่วลาน าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิ ตนั เซนิ นกึ 
เพือ่เดนิทางสูส่นามบนิดอนเมอืง 
 

20.45น. ออกเดนิทางกลบักรงุเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิทีD่D 3219 SGN-DMK 

22.15 น. คณะเดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 
 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสาย

การบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

หมายเหตุ : ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

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

180 วนั ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้  

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศก ์และคนขบัรถ  

รวม 800 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น *** 

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

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

 

     ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2-

3 ทา่น 

ทา่นละ่ 

เด็กอาย ุ8-

12 ปี  

(เสรมิ

เตยีง)  

ทา่นละ 

เด็กอาย ุ8-12 

ปี 

(ไมเ่สรมิ

เตยีง) 

ทา่นละ 

ราคา 

ไมร่วมต ัว๋

ทา่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ่ 

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 

15 -18 ม.ีค. 62   12,888.- 12,888.- 12,888.- 8,188.- 3,500 



 
  
 
 
 
 

6 จาก  
 

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 

*** (INFANT)ส าหรบั"ราคาเด็กทารก(อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั)  

ทา่นละ 3,000.-บาท / ทา่น *** 

 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 

1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไมเ่กนิ

จ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ)  

2.คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  

3.คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ 

4.คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ  

5.คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

6.น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดท้า่นละ 1 ใบ (น ้าหนัก 20 กโิลกรัม)  

7.คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตุ

วงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่ง

สขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 1-7 วนั] 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์ 

9.คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

1.คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2.คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            คา่น ้าหนักเกนิจากทาง

สายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมี

คา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3.คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และพนกังานขบัรถตลอด รวม 800 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

4.คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 

 

 

 



 
  
 
 
 
 

7 จาก  
 

 

เง ือ่นไขการจอง  

 

1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมัดจ า 10,000 บาทพรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วัน

หลังจากท าการจองแลว้ 

2. การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนือ่งจากทาง

บรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพั่กและต๋ัวเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั   คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด  

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

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วนักอ่นเดนิทาง  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ

ก าหนดไว ้ (15ทา่นขึน้ไป)เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายตา่งๆที่

เกดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะ

ตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตั๋วในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณีทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืค่าทัวรห์รอืมัดจ าให ้ แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้่ายบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิ

เป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

หักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่่าเหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ์

ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 


