
 

 
 

สมัผสัโฮจมิินทซิ์ตี�  เมืองเศรษฐกิจที�ใหญที่�สุดของประเทศเวียดนาม  
ผจญภยัในทะเลทรายขาว และทะเลทรายแดง ของเวียดนามที�มุยเน่  
นั �งกระเชา้ไฟฟ้าสมัผสัอากาศเยน็ และความโรแมนตกิที�เมืองดาลทั  
ชมความงามของแกรนดแ์คนยอ่นเวียดนาม ชอ้ปปิ� งในตลาดเบน๋ถั �น 
ลอ่งเรอืทานอาหารคํ �ากลางแม่นํ�าไซงอ่น พรอ้มชมการแสดงพื� นบา้น 

พิเศษ!!! ของสมนาคณุ (ถุงผา้รกัษโ์ลก / พดั / หมวก) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ราคาเริ�มตน้เพียง 11,900 พกัระดบั > ดาว 
เดินทางเดือน เมษายน - กนัยายน @ABC 



โดยสายการบิน AIR ASIA 
 

วนัแรก สนามบินดอนเมือง – นครโฮจมิินท ์– พิพิธภณัฑส์งคราม - เมืองดาลทั 
CA.>C น. พรอ้มกันที�สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั�น�อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์

สายการบินนกแอร์หรือเคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชียเจา้หน้าที$ของบริษัทฯคอยใหก้าร
ตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกในการเช็คอิน 

CL.>A น.  เหินฟ้าสู่ เมืองโฮจมิินท ์ประเทศเวียดนาม โดยเที�ยวบิน FD650  
09.15 น. เดินทางถึง สนามบินTAN SON NHAT นครโฮจิมินทป์ระเทศเวียดนาม หลงัผ่านพิธีการตรวจ

คนเขา้เมือง กรุงโฮจิมินหซิ์ตี�  เดิมชื$อ ไซ่ง่อน ซึ$งเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามใต ้เป็นเมือง
ท่าที$ใหญ่ที$สุดของเวียดนาม มีแม่นํ�าไซ่ง่อนไหลผ่านยาว 80 ก.ม. เป็นเมืองเศรษฐกิจ เจริญ
รุดหนา้กวา่เมืองอื$นๆ ในประเทศเวียดนาม 
นําท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑส์งคราม สรา้งขึ� นเพื$อเป็น
การรําลึกถึงการประกาศอิสรภาพและการรวมชาติของ
ชาวเวียดนาม ซึ$ งแสดงให้เห็นถึงการทําสงครามกับ
มหาอํานาจอย่างฝรั $งเศสและสหรัฐอเมริกา โดยภายใน
พื� นที$ไดนํ้าซากเครื$องบินทิ� งระเบิด B52 มาจดัใหค้นรุ่น
หลงัไดเ้ห็นถึงความโหดรา้ยของสงคราม เมื$อเขา้ไปดา้น
ใน ก็ มีภาพ ถ่ ายของ นักรบ ที$ ร่ วมกันชนะสงคราม 
เครื$องแบบทหารอเมริกา และยงัมีโรงภาพยนตร์ขนาด
เล็กๆ ซึ$งฉายภาพชอ่งทา้ยๆของสงครามเวียดนามสาํหรบั
ที$นี� ชาวเวียดนามออกเสียงว่า บ่าว ตาง ญี$ ติB คเตรีCยนต
รางห ์(BAO TANG DITICH CHIEN TRANH พิพิธภณัฑ์
สงคราม หรือ พิพิธภณัฑอ์นุสรณส์งครามสถาน) 

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั�นนําท่านออกเดินทางสู่ เมืองดาลทั มีระยะทางประมาณ STTกิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 
6 ชั $วโมง 30นาที เมืองดาลทัเป็นเมืองที$แสนโรแมนติก ซึ$งไดชื้$อว่าเป็น หุบเขาแห่งความรกั 
สัมผัสบรรยากาศที$แสนโรแมนติก โอบลอ้มไปดว้ยขุนเขา แมกไมน้านาพันธ์ และทะเลสาบ 
ดว้ยเนินเขาเขียวขจีสลบัซับซอ้น ทะเลสาบในสายหมอกบางๆและป่าสนอนัหอมกรุ่นดาลทัได้
ชื$อวา่เป็นแหล่งท่องเที$ยวที$โรแมนติกที$สุดในเวียดนาม มีอุณหภมิูตลอดทั�งปี VW-�W องศา 

คํ �า  บรกิารอาหารคํ �า ณ ภตัาคาร 



หลงัจากรบัประทานอาหารนําท่านเดินเล่นตลาดไนท์เมืองดาลทั ใหท่้านไดเ้ลือกซื� อสินคา้พื� นเมือง 
ของที$ระลึก และชิมอาหารพื� นเมืองตามอธัยาศยั 

พกัที�  MAI VANG HOTEL / VIETSO PETRO HOTEL ระดบั > ดาว  หรอืระดบัเทียบเท่า 
 
วนัที�สอง เมืองดาลทั – CRAZYHOUSE – พระราชวงัฤดูรอ้นของจกัรพรรดิ - นั �งกระเชา้ไฟฟ้า 

วดัตั bกลมั – หุบเขาแห่งความรกั - นํ�าตก DATANLA - เมืองมุยเน่ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดินทางชม CRAZY HOUSE บา้นหน้าตาแปลกประหลาด โดยศิลปินชาวเวียดนาม ซึ$งมี
ชื$อเสียงโด่งดงั ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการถ่ายรูป จากนั�นเดินทางสู่พระราชวังฤดูรอ้นของ
จกัรพรรดิ ของจกัรพรรดิเบ๋าได่ ซึ$งเป็นจกัรพรรดิองคสุ์ดทา้ยของเวียดนาม ซึ$งสถานที$แห่งนี�
เป็นพระราชวังสุดท้าย ที$สรา้งขึ� นในสมัยเลืองอํานาจของฝรั $งเศส ก่อนที$จะเกิดสงคราม
เวียดนาม จึงทําใหจ้กัรพรรดิเบ๋าได่ตอ้งยา้ยไปอยูที่$ฝรั $งเศส แลว้ไม่กลบัมาเหยียบแผ่นดินบา้น
เกิดอีกเลย จากนั�นนําท่านนั$งกระเชา้ไฟฟ้า ชมวิวเมืองดาลทัจากที$สูง ขึ� นไปชม วัดตั bกลมั วดั
พุทธในนิกายเซน แบบญี$ปุ่น ตั�งอยู่บนเทือกเขาเฟืองฮว่าง ภายในวดัมีสิ$งก่อสรา้งที$สวยงาม 
สะอาด เป็นระเบียบ ทศันียภาพโดยรอบ ลอ้มรอบไปดว้ยดอกไมที้$ผลิดอกบานสะพรั $ง นับไดว้่า
เป็นวิหารที$นิยมและงดงามที$สุดในเมืองดาลัด จากนั�นเดินทางสู่ สวนดอกไม ้สัมผัสดอกไม้
เมืองหนาว ที$อวดโฉม รูปทรง และสีสนัแปลกตา ลว้นแต่เป็นสายพนัธุที์$มาจากยุโรปเป็นส่วน
ใหญ่ 

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดินทางสู่ หุบเขาแห่งความรัก อยู่ทางทิศเหนือของทะเลสาบมาฮวาง หรือที$ชาว
เวียดนามเรียกกันว่าทุงหลุงติงหเ์ฉียว เป็นผืนป่าที$จกัรพรรดิเบ๋าได๋เคยทรงเขา้มาล่าสัตวใ์น
สมยัก่อน มีลกัษณะเป็นหุบเขามีทะเลสาบอยูต่รงกลาง ลอ้มรอบดว้ยเนินเขาเตี� ย ๆ ที$ปกคลุม
ดว้ยตน้สน ก่อนจะเดินขึ� นไปยงัทะเลสาบดา้นบนจะเป็นสวนสนุกมีเครื$องเล่นมากมาย มีบริการ
ขี$มา้และถ่ายภาพเป็นที$ระลึก หรือจะเลือกปั$นจกัรยานนํ�าในทะเลสาบ ส่วนดา้นบนเป็นรา้นขาย
ของที$ระลึก และมุมสงบสาํหรบัพกัผ่อน 
นําท่านเดินทางสู่ นํ�าตกDATANLA ซึ$งเป็นนํ�าตกที$ขนาดไม่ใหญ่มาก แต่สวยงาม และพิเศษทุก
ท่านจะไดนั้$งROLLER COASTER ลงไปชมนํ�าตก ท่านจะไดร้บัประสบการณ์แปลกใหม่ที$ไม่ควร
พลาด นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองมุยเน่ มีระยะทางประมาณ V\T กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 
4 ชั $วโมง 

ค ํ �า  บรกิารอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร 
พกัที�  TIEN DUONG RESORT / THAI HOA RESORT ระดบั > ดาว  หรอืระดบัเทียบเท่า 
 



 
 
วนัที�สาม เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง - FAIRY STREAM – ท่าเรอืมุยเน่ –  

 โฮจมิินท ์– ล่องเรอืดินเนอรแ์ม่นํ�าไซง่อน พรอ้มชมการแสดงพื� นบา้นบนเรอื 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายขาว กองภเูขาทรายสีขาวสุดขอบ
ฟ้าเหมือนทะเลทราย       ซาฮารา ใหท่้านไดอิ้สระกับการ
ถ่ายรูปหรือเลือกใช้บริการกิจกรรม  ราคานี� ไม่รวมค่า
กิจกรรมต่างๆอาทิเช่น บริการสไลด์เอดรบ์นทะเลทราย
(ค่าใชจ้่าย  !" บาท) ขบัรถATVตะลุยทราย แบบนั,ง-ท่าน 
(ค่าใช้จ่าย . " บาท)แบบนั,ง /ท่าน (ค่าใช้จ่าย 0-" 
บาท)หรือนั,งรถจิ3บชมวิวบนยอดภูเขาทะเลทราย รถ คนั
นั,งได ้! ท่าน (ค่าใชจ้่าย  ,-""บาท )  
จากนั�นนําท่านชม ทะเลทรายแดง ที$เกิดจากการรวมตวัของ
ทรายสีแดงจากสนิมเหล็กจนเป็นบริเวณกวา้ง ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการถ่ายรปู  
นําท่านเดินทางสู่ ซุนเทียน หรือภาษาอักฤษเรียกว่า FAIRY STREAM มีลักษณะคลา้ยแพะ
เมืองผีหรือเสาหินนาน้อยของเมืองไทย แต่แปลกตรงที$มีลําธารระหว่างกลาง ใหท่้านไดถ้อด
รองเทา้เดินลุยอยา่งสนุกสนาน แถมไดช้มวิวสวยๆสองขา้งทาง 

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านสู่ ท่าเรือมุยเน่ บริเวณจุดชมวิว ทุกท่านจะไดพ้บกบัเรือกระดง้หรือเรือประมงของชาว
เวียดนามที$เป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะนับรอ้ยๆลาํสุดลกูหลูกูตาใหท่้านไดถ่้ายถาพที$สวยงาม 
นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองโฮจิมินท ์มีระยะทางประมาณ �TT กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ W ชั $วโมง 
จากนั�นนําท่านลงเรือ Bên Nghé Cruise ล่องเรือไปตามแม่นํ�าไซง่อน ตลอดเสน้ทางท่านจะได้
อิ$มอร่อยไปกบับุฟเฟตอ์าหารคํ $าสไตลเ์วียดนามและเพลิดเพลินไปกบัดนตรีสดแนวโฟลก์และ
การเตน้ราํพื� นเมืองที$แสดงใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมและมรดกที$เป็นเอกลกัษณข์องเวียดนาม  

คํ �า  พิเศษ !! บรกิารอาหารคํ �า บนเรอืล่องแม่นํ�าไซง่อน 
พกัที�  HOANG PHU GIA HOTEL / SEN VIET HOTEL ระดบั > ดาว  หรอืระดบัเทียบเท่ 



วนัที�สี� โฮจิมินห ์- ทาํเนียบรัฐบาล - วัดเทียนหาว – โบสถ์นอรท์เธอรด์ัม – ไปรษณียก์ลาง 
ตลาดเบน๋ถั �น - สนามบินดอนเมือง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนั�นนําท่านเที$ยวชม ทาํเนียบรฐับาล ตั�งอยูบ่ริเวณใจกลางเมืองโฮจิมินห ์ทาํเนียบของอดีต
ประธานาธิบดี ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ดว้ย อาคารทันสมัยหลังใหญ่นี� รายรอบดว้ยสวน
ขนาดใหญ่ตั�งอยูใ่นบริเวณที$เคยเป็น ทาํเนียบของผูว้า่การชาวฝรั $งเศสที$เรียกว่า ทาํเนียบนโรดม 
(Norodom Palace) ทําเนียบนี� ถูกทิ� งระเบิดโดยทหารอากาศเวียตนามใตแ้ละไดมี้การสรา้ง
อาคารใหม่ ที$รูจ้กักนัในชื$อ ทาํเนียบอิสรภาพ (Independence Palace) ขึ� นแทนที$โครงสรา้งเก่า
ถูกทําลาย อาคารปัจจุบันออกแบบโดยโงเวียดทู (Ngo Viet Thu) สถาปนิกชาวเวียตนาม
ผูส้าํเร็จการศึกษาจากฝรั $งเศส และสรา้งเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2509 ก่อนจะสิ� นสุดลงในวนัที$ 
30 เมษายน พ.ศ. 2518 เมื$อกองกาํลงัคอมมิวนิสตไ์ด้
เคลื$อนขบวนรถถังเข ้าชนประตูเหล็กด้านหน้าของ 
ทาํเนียบและโค่นรฐับาลเวียตนามใตล้งทุกวนันี� ที$ทาํเนียบ
เดิมถูกเปิดเป็นพิพิธภณัฑใ์หเ้ขา้ชมได ้โดยทุกสิ$งทุกอยา่ง
ถูกทิ� งไวใ้หเ้สมือนสภาพเดิมในวนัที$ 30 เมษายน พ.ศ. 
2509 โดยชั�นล่างเป็นหอ้งจัดเลี� ยง หอ้งโถงใหญ่ซึ$ง
รัฐบาลเวียตนามใตป้ระกาศยอมแพแ้ละหอ้งเล็กถูกใช ้
สาํหรบัการ บรรยายสรุปประจาํวนัทางทหาร ในระหว่าง
ช่วงก่อนที$รัฐบาลเวียตนามใตจ้ะถูกโค่น ส่วนชั�นที$สอง
เป็นหอ้งรบัรองของประธานาธิบดีตรนัวนัเฮือง และหอ้ง
รับรองของประธานาธิบดีเทียว ซึ$ งเพียบพร้อมด้วย
หอ้งนอน หอ้งรบัประทานอาหาร และหอ้งสวดมนตแ์บบ
คาทอลิค ชั�นสามเป็นหอ้งรบัรองของภริยาประธานาธิบดี และชั�นที$สี$เป็นหอ้งฉายภาพยนตร์
ส่วนตวัและลานจอดเฮลิคอปเตอร ์ซึ$งจากที$นี$จะสมารถเห็นทิวทศัน์อนังดงามของถนนเลหยว่น 
(Le Duan Boulevard) ไดเ้ป็นอยา่งดี ดา้นหลงัทาํเนียบเป็นสาธารณะกงเวียดวนัฮวา (Cong 
Vien Van Hoa) ซึ$งเป็นพื� นที$สีเขียวร่มรื$นสบายตา ดา้นหน้าถนนเลหย่วน ถูกกั�นไวด้ว้ย
สวนสาธารณะใหญ่แห่งหนึ$งที$ร่มครึ� มดว้ยไมใ้หญ่ บริเวณดา้นหนึ$งใกลก้บัถนนไทวนัลุง (Thai 
Van Lung) สาํนักงานของโครงการอพยพอย่างมีระเบียบของอเมริกัน (American Orderly 
Departure Program) ซึ$งตั�งอยูใ่นปี พ.ศ. 2523 เพื$อใหค้วามช่วยเหลือเด็กลูกครึ$งอเมริกนั-
เอเชีย และผูลี้� ภยัทางการเมืองอยูบ่ริเวณใกล้ๆ   
 



นําท่านเดินทางผ่านย่าน ไชน่าทาวน ์ชมวิธีชีวิตความเป็นอยู่ ของชาวจีนในเวียดนาม    นํา
ท่านชม วัดเทียนหาว วดัจีนในเขตไชน่าทาวน์ที$สรา้งอุทิศใหก้บัแม่พระผูคุ้ม้ครองชาวเรือหรือ
เทพีเทียนหาวโดยชาวพุทธกวางตุง้ในช่วงปลายศตวรรษที$ V\ ชาวเวียดนามเชื$อว่าเทพองคค์น
ที$มีกอ้นเมฆเป็นยานพาหนะเพื$อชว่ยคุม้ครองผูค้นใหร้อดพน้จากอนัตรายจากมหาสมุทรทั�งปวง 

เที�ยง  พิเศษ !! บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร BUFFET PALACE  
นําท่านสู่ โบสถน์อรท์เทอดาม ใชเ้ป็นหอสวดมนตส์าํหรบั
ชาวเวียดนามและชาวต่างประเทศที$เป็นคริสต์ศาสนิกชน 
ทั�งนี�  มีทั� งผู ้ที$มาท่องเที$ยวหรือได้เดินทางมาทํางานใน
เวียดนามอีกด้วย โบสถ์ ฯ ได้ออกแบบมาจากประเทศ
ฝรั $งเศสและเริ$มทําการก่อสรา้งเมื$อวันที$ w เดือนตุลาคม 

พ.ศ. �x�T แล้วเสร็จเมื$อวันที$  VV เดือนพ.ศ. �x�S 
เมษายน ความยาวของโบสถ์ VSS เมตร กวา้ง SW เมตร 
และสูง �V เมตร เฉพาะหอระฆงัทั�งสองหอที$อยู่หน้าโบสถ์
นั�นต่างสูงถึง Ww เมตร ค่าใชจ้่ายในขณะนั�นเป็นเงินฝรั $ง
ทั�งหมด �.W ลา้น โบสถ์ ฯ แห่งนี� ถือเป็นสถาปัตยกรรม
ตะวนัตกที$สวยงามยิ$งในนครโฮจิมินหอี์กแหง่  
นําท่านชม ไปรษณียก์ลาง ที$ยงัคงความงดงามตามสถาปัตยกรรมดั�งเดิม ท่านสามารถส่งไปรษณีย์
กลบัมายงัประเทศไทยเพื$อเป็นของที$ละลึกได ้
 จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ ตลาดเบน๋ถั �น ซึ$งตั�งอยูใ่จกลางเมืองโอจิมินห ์เป็นตลาดที$มีขนาดใหญ่
และมีอายุเกือบรอ้ยปี ที$นี� มีสินคา้สารพดัชนิดทั�งสินคา้พื� นเมือง สินคา้นําเขา้ของที$ระลึก อาหาร 
เครื$องดื$ม ต่างๆ  

  ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสูส่นามบิน TAN SON NHAT 
@n.>A น. เดินทางสูส่นามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยเที�ยวบิน FD659   
23.05 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 
 

 
** หากท่านที�ตอ้งออกตั rวภายใน (เครื�องบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทุกครั�งก่อนทาํการออกตั rว

เนื�องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 
*** ขอบพระคุณทุกท่านที�ใชบ้ริการ *** 

 

 



อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ  

@-> ท่าน 

n เด็ก @ ผูใ้หญ่ 
เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายตุ ํ �ากว่าnnปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายตุ ํ �ากว่าnnปี) 

พกัเดี�ยว
เพิ�ม 

ราคาไม่
รวมตั rว 

CB - Cs เมษายน @ABC 13,900 13,900 13,900 3,500 9,900 
n@ – nA เมษายน @ABC 15,900 15,900 15,900 4,500 10,900 
n> – nB เมษายน @ABC 15,900 15,900 15,900 4,500 10,900 
nu – nL เมษายน @ABC 15,900 15,900 15,900 4,500 10,900 
@C – @> เมษายน @ABC 12,900 12,900 12,900 3,500 9,900 
@L – >C เมษายน @ABC 12,900 12,900 12,900 3,500 9,900 

Cu – CL พฤษภาคม @ABC 13,900 13,900 13,900 3,500 9,900 
nC – n> พฤษภาคม @ABC 13,900 13,900 13,900 3,500 9,900 
nn – nu พฤษภาคม @ABC 12,900 12,900 12,900 3,500 9,900 
nv – @n พฤษภาคม @ABC 12,900 12,900 12,900 3,500 9,900 
@A – @v พฤษภาคม @ABC 12,900 12,900 12,900 3,500 9,900 
Cn – Cu มิถุนายน @ABC 11,900 11,900 11,900 3,500 9,900 
nA – nv มิถุนายน @ABC 11,900 11,900 11,900 3,500 9,900 
@@ – @A มิถุนายน @ABC 11,900 11,900 11,900 3,500 9,900 
CB – Cs กรกฎาคม @ABC 12,900 12,900 12,900 3,500 9,900 
CL – nC กรกฎาคม @ABC 13,900 13,900 13,900 3,500 9,900 
@C – @> กรกฎาคม @ABC 11,900 11,900 11,900 3,500 9,900 
nC – n> สงิหาคม @ABC 13,900 13,900 13,900 3,500 9,900 
nn – nu สงิหาคม @ABC 13,900 13,900 13,900 3,500 9,900 
@u – @L สงิหาคม @ABC 11,900 11,900 11,900 3,500 9,900 
>n ส.ค. – C> ก.ย.@ABC 11,900 11,900 11,900 3,500 9,900 
CL – nC กนัยายน @ABC 11,900 11,900 11,900 3,500 9,900 
nu – nL กนัยายน @ABC 11,900 11,900 11,900 3,500 9,900 
@v ก.ย. – Cn ต.ค.@ABC 11,900 11,900 11,900 3,500 9,900 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน @ ปี>,sCC บาท** 



***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิ�น 
ทา่นละ ACC บาท /ทริป/ตอ่ท่าน*** 

 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก >C วันก่อนการเดินทางเท่านั�น ไม่เช่นนั�น
ทางบริษทัจะไม่คืนมดัจาํไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั�งสิ� น เพราะว่าทางบริษัทไดท้าํการจา่ย
ค่าตั rวไปใหก้ับการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถี้�ถว้นก่อนการ
จองทวัรทุ์กครั�ง เพื�อประโยชนแ์ก่ตวัทา่นเอง 

การเดินทางในแตล่ะครั�งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน nA ท่านขึ� นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิzในการเลื�อนการเดินทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคา 

 
กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ A,CCC.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิzในการคืน
มดัจาํทั�งหมด เนื�องจากทางบรษิทัฯ ไดช้าํระค่าตั rวเครื�องบินเตม็ใบใหก้บัสายการบินเป็นที�เรียบรอ้ย 

ยกเวน้ค่าภาษีนํ�ามนัที�ยงัมิไดช้าํระ ค่าทวัรส์ว่นที�เหลือ กรุณาชาํระ @n วนัก่อนการเดินทาง 
 

หมายเหต ุ: ตั rวเมื�อออกแลว้ ไม่สามารถรฟัีนดไ์ด ้อนัเนื�องจากเงื�อนไขของสายการบิน 
 
อตัราค่าบริการนี� รวม 
� ค่าตั Cวเครื$องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ    � ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ที$มี 
� ค่านํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน �T กก. � ค่ารถรบั-ส่ง และนําเที$ยวตามรายการ 
� ค่าที$พกัตามที$ระบุในรายการ พกัหอ้งละ � ท่านหรือ  S ท่าน  
� ค่าเขา้ชมสถานที$ต่างๆ ตามรายการ  
� ค่าอาหารตามมื� อที$ระบุในรายการ    
� ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ V,TTT,TTT บาท  (เงื$อนไขตามกรมธรรม)์ 
 
 
 
อตัราค่าบรกิารนี� ไม่รวม 



� ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการที$ระบุ เชน่ ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 
ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื$องดื$มที$สั $งเพิ$มนอกเหนือรายการ(กรุณา
สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 
�ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ท่านละ ACCบาท/ทรปิ/ตอ่ท่าน 
�ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม L% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย >% 
 
เงื�อนไขการชาํระค่าบรกิาร 
1. นักท่องเที$ยวหรือเอเจนซี$ตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 5,000 บาทต่อท่านเพื$อสาํรองที$นั$ง  
2. นักท่องเที$ยวหรือเอเจนซี$ตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนที$เหลือทั�งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณี
นักท่องเที$ยวหรือเอเจนซี$ไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ
การจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเที$ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรนั์�นๆ 
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบริษัท 
ดงันี�  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลา
ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที$รฐับาลประกาศในปีนั�นๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 
 
เงื�อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที$นักท่องเที$ยวหรือเอเจนซี$ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื$อนการเดินทาง นักท่องเที$ยวหรือ
เอเจนซี$(ผูมี้ชื$อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที$บริษัทอยา่งใด
อย่างหนึ$งเพื$อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทาง
โทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักท่องเที$ยวหรือเอเจนซี$ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที$ยวหรือเอเจนซี$ (ผูมี้ชื$อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนที$บริษัทอยา่งใดอยา่งหนึ$ง
เพื$อทําเรื$องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ 
หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที$ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมี
เงื$อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี�  
2.1.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที$ชาํระแลว้ 
2.1.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการที$ชาํระแลว้ 
2.1.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการที$ชาํระแลว้ทั�งหมด 
ทั�งนี�  ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายที$ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที$ชาํระแลว้เนื$องในการเตรียมการจดัการนําเที$ยว
ใหแ้ก่นักท่องเที$ยว เชน่ การสาํรองที$นั$งตั Cวเครื$องบิน การจองที$พกัฯลฯ 



3. การเดินทางที$ตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซื� อขาดแบบมีเงื$อนไข หรือเที$ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra 
Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการ
ทั�งหมด   
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบริษัท 
ดงันี�  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลา
ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที$รฐับาลประกาศในปีนั�นๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ~ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที$ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน 
 
เงื�อนไขและขอ้กาํหนดอื�นๆ 
1. ทวัรนี์� สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื$อการท่องเที$ยวเท่านั�น 
2. ทวัรนี์� เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที$ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือทั�งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วน
หรือทั�งหมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ~ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที$มีนักท่องเที$ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า VW 
ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเที$ยวหรือเอเจนซี$ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย w วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศ
ที$ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย VT วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศที$มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที$ยวทุกท่าน
ยินดีที$จะชาํระค่าบริการเพิ$มจากการที$มีนักท่องเที$ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที$ทางบริษัทกําหนดเพื$อใหค้ณะ
เดินทางได ้ ทางเรายนิดีที$จะใหบ้ริการต่อไป 
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ~ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื$อ นามสกุล คาํนําหน้าชื$อ 
เลขที$หนังสือเดินทางและอื$นๆ เพื$อใชใ้นการจองตั Cวเครื$องบิน ในกรณีที$นักท่องเที$ยวหรือเอเจนซี$มิไดส้่งหน้า
หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ~ในการเปลี$ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื$อใหส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัที$เดินทางจริงของประเทศที$เดินทาง ทั�งนี� บริษัทจะคํานึงถึงความ
ปลอดภยัของนักท่องเที$ยวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ~ไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที$เพิ$มขึ� นของนักท่องเที$ยวที$
มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบัติเหตุ 
ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลี$ยนแปลง หรือการบริการของสายการ
บิน เหตุสุดวิสยัอื$น เป็นตน้ 
7. อัตราค่าบริการนี� คํานวณจากอัตราแลกเปลี$ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที$ทางบริษัทเสนอราคา 
ดังนั� น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ~ ในการปรับราคาค่าบริการเพิ$มขึ� น ในกรณีที$ มีการเปลี$ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี$ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั Cวเครื$องบิน ค่าภาษีเชื� อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปลี$ยนแปลง
เที$ยวบิน ฯลฯ  



8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มี
เอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่านั�น 
 
ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที$จะนําติดตวัขึ� นเครื$องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน VTT มิลลิลิตร
ต่อชิ� น และรวมกนัทุกชิ� นไม่เกิน V,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ$งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถ
นําออกมาใหเ้จา้หน้าที$ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ V ใบเท่านั�น ถา้สิ$งของ
ดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ที$กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที$โหลดใตท้อ้งเครื$องบิน
เท่านั�น  
2. สิ$งของที$มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจา้หนา้ที$โหลดใตท้อ้งเครื$องบินเท่านั�น  
3. IATA ไดก้าํหนดมาตรการเกี�ยวกบัการนาํแบตเตอรี�สาํรองขึ� นไปบนเครื�องบินดงันี�  

 แบตเตอรี$สาํรองสามารถนําใส่กระเป๋าติดตวัถือขึ� นเครื$องบินไดใ้นจาํนวนและปริมาณที$จาํกดั ไดแ้ก่ 

3.V แบตเตอรี$สาํรองที$มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า �T,TTT mAh หรือน้อยกว่า VTT Wh สามารถนําขึ� น
เครื$องไดไ้ม่มีการจาํกดัจาํนวน  

3.� แบตเตอรี$สาํรองที$มีความจุไฟฟ้า �T,TTT - S�,TTT mAh หรือ VTT-V�T Wh สามารถนําขึ� น
เครื$องไดไ้ม่เกินคนละ � กอ้น 

3.S แบตเตอรี$สาํรองที$มีความจุไฟฟ้ามากกวา่ S�,TTT mAh หรือ V�T Wh หา้มนําขึ� นเครื$องในทุกกรณี 

4. หา้มนําแบตเตอรี$สาํรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้ครื$องในทุกกรณี 

***************************************** 

 


