
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันแรก ทาอากาศยานดอนเมอืง - สนามบินTAN SON NHAT – เมืองโฮจมิินท – พิพิธภัณฑ

สงคราม - เมืองดาลัท 

05.00 น. พรอมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ชั้น 3 

ประตู 2 เคานเตอร 1 สายการบินแอรเอเชียเจาหนาที่ของบริษัทฯคอยใหการตอนรับ

และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

07.55 น.  เหินฟาสู เมืองโฮจิมินท ประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบิน FD650  

09.15 น. เดินทางถึง สนามบินTAN SON NHAT นครโฮจิมินทประเทศเวียดนาม หลังผานพิธี

การตรวจคนเขาสู เมืองโฮจิมินหซิตี้ เดิมชื่อ ไซงอน ซึ่งเคยเปนเมืองหลวงของ



 

เวียดนามใต เปนเมืองทาที่ใหญที่สุดของเวียดนาม มีแมน้ําไซงอนไหลผานยาว 80 

ก.ม. เปนเมืองเศรษฐกิจ เจริญรุดหนากวาเมืองอื่นๆ ในประเทศเวียดนาม 

นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑสงคราม สรางขึ้นเพื่อ

เปนการรําลึกถึงการประกาศอิสรภาพและการรวม

ชาติของชาวเวียดนาม ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการทํา

ส ง ค ร า ม กั บ ม ห า อํ า น า จ อ ย า ง ฝ รั่ ง เ ศ ส แ ล ะ

สหรัฐอเมริกา โดยภายในพื้นที่ไดนําซากเครื่องบิน

ทิ้งระเบิด B52 มาจัดใหคนรุนหลังไดเห็นถึงความ

โหดรายของสงคราม เมื่อเขาไปดานในก็มีภาพถาย

ของนักรบที่รวมกันชนะสงคราม เครื่องแบบทหาร

อเมริกา และยังมีโรงภาพยนตรขนาดเล็กๆ ซึ่งฉาย

ภาพชองทายๆของสงครามเวียดนามสําหรับที่นี้ชาว

เวียดนามออกเสียงวา บาว ตาง ญี่ ติ๊คเตรี๋ยนตรางห 

(BAO TANG DITICH CHIEN TRANH พิพิธภัณฑ

สงคราม หรือ พิพิธภัณฑอนุสรณสงครามสถาน) 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนําทานออกเดินทางสู เมืองดาลัท มีระยะทางประมาณ 300กิโลเมตร ใชเวลา

เดินทาง 6 ชั่วโมง 30นาที เมืองดาลัทเปนเมืองที่แสนโรแมนติก ซึ่งไดชื่อวาเปน หุบ

เขาแหงความรัก สัมผัสบรรยากาศที่แสนโรแมนติก โอบลอมไปดวยขุนเขา แมกไม

นานาพันธ และทะเลสาบ ดวยเนินเขาเขียวขจีสลับซับซอน ทะเลสาบในสายหมอก

บางๆและปาสนอันหอมกรุนดาลัทไดชื่อวาเปนแหลงทองเที่ยวที่โรแมนติกที่สุดใน

เวียดนาม มีอุณหภูมิตลอดทั้งป 15-25 องศา (ใชเวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง) 
ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตาคาร 

หลังจากรับประทานอาหารนําทานเดินเลนตลาดไนทเมืองดาลัท ใหทานไดเลือกซื้อสินคา

พื้นเมือง ของที่ระลึก และชิมอาหารพื้นเมืองตามอัธยาศัย 

พักที ่  VIETSOV PETRO HOTEL / MAI VANG HOTEL หรือระดับเทียบเทา 

วนัทีส่อง เมอืงดาลทั – CRAZYHOUSE – พระราชวงัฤดรูอนของจกัรพรรด ิ- นัง่กระเชา

ไฟฟา วดัตัก๊ลมั – หบุเขาแหงความรกั - น้าํตก DATANLA - เมอืงมยุเน 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางชม CRAZY HOUSE บานหนาตาแปลกประหลาด โดยศิลปนชาว

เวียดนาม ซึ่งมีชื่อเสียงโดงดัง ใหทานไดเพลิดเพลินกับการถายรูป จากนั้นเดินทางสู 

พระราชวังฤดรูอนของจักรพรรดิ ของจักรพรรดิเบาได ซึ่งเปนจักรพรรดิองคสุดทาย

ของเวียดนาม ซึ่งสถานที่แหงนี้เปนพระราชวังสุดทาย ที่สรางขึ้นในสมัยเลืองอํานาจ

ของฝรั่งเศส กอนที่จะเกิดสงครามเวียดนาม จึงทําใหจักรพรรดเิบาไดตองยายไปอยูที่

ฝรั่งเศส แลวไมกลับมาเหยียบแผนดนิบานเกิดอีกเลย จากนั้นนําทานน่ังกระเชาไฟฟา 



 
ชมวิวเมืองดาลัทจากที่สูง ขึ้นไปชม วัดตั๊กลัม วัดพุทธในนิกายเซน แบบญี่ปุน ตั้งอยู

บนเทือกเขาเฟองฮวาง ภายในวัดมีสิ่งกอสรางที่สวยงาม สะอาด เปนระเบียบ 

ทัศนียภาพโดยรอบ ลอมรอบไปดวยดอกไมที่ผลิดอกบานสะพรั่ง นับไดวาเปนวิหารที่

นิยมและงดงามที่สุดในเมืองดาลัด  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางสู หุบเขาแหงความรัก อยูทางทิศเหนือของทะเลสาบมาฮวาง หรือที่

ชาวเวียดนามเรียกกันวาทุงหลุงติงหเฉียว เปนผืนปาที่จักรพรรดิเบาไดเคยทรงเขามา

ลาสัตวในสมัยกอน มีลักษณะเปนหุบเขามีทะเลสาบอยูตรงกลาง ลอมรอบดวยเนินเขา

เตี้ย ๆ ที่ปกคลุมดวยตนสน กอนจะเดินขึ้นไปยังทะเลสาบดานบนจะเปนสวนสนุกมี

เครื่องเลนมากมาย มีบริการขี่มาและถายภาพเปนที่ระลึก หรือจะเลือกปนจักรยานนํ้า

ในทะเลสาบ สวนดานบนเปนรานขายของที่ระลึก และมุมสงบสําหรับพักผอน 

จากนั้นเดินทางสู สวนดอกไม สัมผัสดอกไมเมืองหนาว ที่อวดโฉม รูปทรง และสีสัน

แปลกตา ลวนแตเปนสายพันธุที่มาจากยุโรปเปนสวนใหญ 

 

 

 

 

 

นําทานเดินทางสู น้ําตกDATANLA ซึ่งเปนน้ําตกที่ขนาดไมใหญมาก แตสวยงาม 

และพิเศษทุกทานจะไดนั่งROLLER COASTER ลงไปชมน้ําตก ทานจะไดรับ

ประสบการณแปลกใหมที่ไมควรพลาด นําทานออกเดินทางสู เมืองมุยเน มีระยะทาง

ประมาณ 180 กิโลเมตร (ใชเวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง) 
ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

พักที ่  TIEN DUONG RESORT / THAI HOA RESORT   หรือระดับเทียบเทา 

วนัทีส่าม เมอืงมยุเน – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง - FAIRY STREAM – ทาเรอืมยุเน –  

 โฮจมินิท – ลองเรอืดนิเนอรแมน้าํไซงอน พรอมชมการแสดงพืน้บานบนเรอื 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู ทะเลทรายขาว กองภูเขาทรายสีขาว

สุดขอบฟาเหมือนทะเลทราย       ซาฮารา ใหทานได

อิสระกับการถายรูปหรือเลือกใชบริการกิจกรรม  ราคา

นี้ไมรวมคากจิกรรมตางๆอาทิเชน บริการสไลดเอดรบน

ทะเลทรายหรือนั่งรถจิ๊บชมวิวบนยอดภูเขาทะเลทราย 

รถ1คันนั่งได 5 ทาน (คาใชจาย 1,500บาท )  



 
จากนั้นนําทานชม ทะเลทรายแดง ที่เกิดจากการรวมตวัของทรายสีแดงจากสนิมเหลก็

จนเปนบริเวณกวาง ใหทานไดเพลิดเพลินกับการถายรูป  

นําทานเดินทางสู ซุนเทียน หรือภาษาอักฤษเรียกวา FAIRY STREAM มีลักษณะ

คลายแพะเมืองผีหรือเสาหินนานอยของเมืองไทย แตแปลกตรงที่มีลําธารระหวาง

กลาง ใหทานไดถอดรองเทาเดินลุยอยางสนุกสนาน แถมไดชมวิวสวยๆสองขางทาง 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานสู ทาเรือมุยเน บริเวณจุดชมวิว ทุกทานจะไดพบกับเรือกระดงหรือเรือประมง

ของชาวเวียดนามที่เปนเอกลักษณเฉพาะนับรอยๆลําสุดลูกหูลูกตาใหทานไดถาย

ถาพที่สวยงาม 

นําทานเดินทางกลับสู เมืองโฮจิมินท มีระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร (ใชเวลา

เดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) 

จากนั้นนําทานลงเรือ Bên Nghé Cruise ลองเรือไปตามแมน้ําไซงอน ตลอดเสนทาง

ทานจะไดอิ่มอรอยไปอาหารค่ําสไตลเวียดนามและเพลิดเพลินไปกับดนตรีสดแนว

โฟลกและการเตนรําพื้นเมืองที่แสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมและมรดกที่เปนเอกลักษณ

ของเวียดนาม  

ค่ํา  พิเศษ !! บริการอาหารค่ํา บนเรือลองแมน้ําไซงอน 

พักที ่  HOANG PHU GIA HOTEL / SEN VIET HOTEL  หรือระดับเทียบเทา 

 

 

 

 

 

วันที่สี่ เมืองโฮจิมินห - ทําเนียบรัฐบาล - วัดเทียนหาว – โบสถนอรทเธอรดัม – ไปรษณีย

กลาง ตลาดเบนถั่น - สนามบินดอนเมือง 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนําทานเที่ยวชม ทําเนียบรฐับาล ตั้งอยูบริเวณใจกลางเมืองโฮจิมินห ทําเนียบ

ของอดีตประธานาธิบดี ปจจุบันเปดเปนพิพิธภัณฑดวย อาคารทันสมัยหลังใหญนี้ราย

รอบดวยสวนขนาดใหญตั้งอยูในบริเวณที่เคยเปน ทําเนียบของผูวาการชาวฝรั่งเศส

ที่ เรียกวา ทําเนียบนโรดม (Norodom Palace) 

ทําเนียบนี้ถูกทิ้งระเบิดโดยทหารอากาศเวียตนาม

ใตและไดมีการสรางอาคารใหม ที่รูจักกันในชื่อ 

ทําเนียบอิสรภาพ (Independence Palace) ขึ้น

แทนที่โครงสรางเกาถูกทําลาย อาคารปจจุบัน



 

ออกแบบโดยโงเวียดทู (Ngo Viet Thu) สถาปนิกชาวเวียตนามผูสําเร็จการศึกษา

จากฝรั่งเศส และสรางเสร็จสมบูรณในป พ.ศ. 2509 กอนจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 

เมษายน พ.ศ. 2518 เมื่อกองกําลังคอมมิวนิสตไดเคลื่อนขบวนรถถังเขาชนประตู

เหล็กดานหนาของ ทําเนียบและโคนรัฐบาลเวียตนามใตลงทุกวันนี้ที่ทําเนียบเดิมถูก

เปดเปนพิพิธภัณฑใหเขาชมได โดยทุกสิ่งทุกอยางถูกทิ้งไวใหเสมือนสภาพเดิมใน

วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2509 โดยชั้นลางเปนหองจัดเลี้ยง หองโถงใหญซึ่งรัฐบาล

เวียตนามใตประกาศยอมแพและหองเล็กถกูใชสําหรับการ บรรยายสรุปประจําวันทาง

ทหาร ในระหวางชวงกอนที่รัฐบาลเวียตนามใตจะถูกโคน สวนชั้นที่สองเปนหอง

รับรองของประธานาธิบดีตรันวันเฮือง และหองรับรองของประธานาธิบดีเทียว ซึ่ง

เพียบพรอมดวยหองนอน หองรับประทานอาหาร และหองสวดมนตแบบคาทอลิค ชั้น

สามเปนหองรับรองของภริยาประธานาธิบดี และชั้นที่สี่เปนหองฉายภาพยนตรสวนตวั

และลานจอดเฮลิคอปเตอร ซึ่งจากที่นี่จะสมารถเห็นทิวทัศนอันงดงามของถนนเลหย

วน (Le Duan Boulevard) ไดเปนอยางดี ดานหลังทําเนียบเปนสาธารณะกงเวียด

วันฮวา (Cong Vien Van Hoa) ซึ่งเปนพื้นที่สีเขียวรมรื่นสบายตา ดานหนาถนน

เลหยวน ถูกกั้นไวดวยสวนสาธารณะใหญแหงหนึ่งที่รมครึ้มดวยไมใหญ บริเวณดาน

หนึ่งใกลกับถนนไทวันลุง (Thai Van Lung) สํานักงานของโครงการอพยพอยางมี

ระเบียบของอเมริกัน (American Orderly Departure Program) ซึ่งตั้งอยูในป พ.ศ. 

2523 เพื่อใหความชวยเหลือเด็กลูกครึ่งอเมริกัน-เอเชีย และผูลี้ภัยทางการเมืองอยู

บริเวณใกลๆ  

นําทานเดินทางผานยาน ไชนาทาวน ชมวิธีชีวิตความเปนอยู ของชาวจีนใน

เวียดนาม    นําทานชม วัดเทียนหาว วัดจีนในเขตไชนาทาวนที่สรางอุทิศใหกับแม

พระผูคุมครองชาวเรือหรือเทพีเทียนหาวโดยชาวพุทธกวางตุงในชวงปลายศตวรรษ

ที่ 18 ชาวเวียดนามเชื่อวาเทพองคคนที่มีกอนเมฆเปนยานพาหนะเพื่อชวยคุมครอง

ผูคนใหรอดพนจากอันตรายจากมหาสมุทรทั้งปวง 

เที่ยง  พิเศษ !! บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร BUFFET PALACE  

นําทานสู โบสถนอรทเทอดาม ใชเปนหอสวดมนต

สําหรับชาวเวียดนามและชาวตางประเทศที่ เปน

คริสตศาสนิกชน ทั้งนี้ มีทั้งผูที่มาทองเที่ยวหรือได

เดินทางมาทํางานในเวียดนามอีกดวย โบสถ ฯ ได

ออกแบบมาจากประเทศฝรั่งเศสและเริ่มทําการ

กอสรางเมื่อวันที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2420 แลว

เสร็จเมื่อวันที่ 11 เดือนพ.ศ. 2423 เมษายน ความ

ยาวของโบสถ 133 เมตร กวาง 35 เมตร และสูง 21 

เมตร เฉพาะหอระฆังทั้งสองหอที่อยูหนาโบสถนั้น



 
ตางสูงถึง 57 เมตร คาใชจายในขณะนั้นเปนเงินฝรั่งทั้งหมด 2.5 ลาน โบสถ ฯ แหงนี้

ถือเปนสถาปตยกรรมตะวันตกที่สวยงามยิ่งในนครโฮจิมินหอีกแหง  

นําทานชม ไปรษณยีกลาง ที่ยังคงความงดงามตามสถาปตยกรรมดั้งเดิม ทานสามารถสง

ไปรษณียกลับมายังประเทศไทยเพื่อเปนของที่ละลึกได 

 จากนั้นนําทานเดินทางสู ตลาดเบนถั่น ซึ่งตั้งอยูใจกลางเมืองโอจิมินห เปนตลาดที่มี

ขนาดใหญและมีอายุเกือบรอยป ที่นี้มีสินคาสารพัดชนิดทั้งสินคาพื้นเมือง สินคา

นําเขาของที่ระลึก อาหาร เครื่องดื่ม ตางๆ  

เย็น บริการอาหารเย็นดวยขนมปง BANH MI (ขนมปงสไตลเวียดนามบริการบนรถ) 

  ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู ทาอากาศยาน TAN SON NHAT 

21.35 น. นําทานเหินฟากลับสูกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD659   

23.10 น. ถึง ทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พรอมความประทับใจ 

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

** หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร, รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จาหนาทีท่กุครัง้

กอนทาํการออกตัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท หรอื เวลาบนิ โดยไมไดแจง

ใหทราบลวงหนา ** 

*** ขอบพระคณุทกุทานทีใ่ชบรกิาร *** 

 

อตัราคาบรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง 

ผูใหญ 

หองละ  

2-3 ทาน 

1 เดก็ 2 ผูใหญ 

เดก็มเีตยีง 

(เดก็อายตุ่าํ

กวา11ป) 

1 เดก็ 2 ผูใหญ  

เดก็ไมมเีตยีง 

(เดก็อายตุ่าํ

กวา11ป) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคา

ไมรวม

ตัว๋ 

10 – 13 พฤษภาคม 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 9,588 

17 – 20 พฤษภาคม 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 9,588 

24 – 27 พฤษภาคม 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 9,588 

14 – 17 มถินุายน 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 9,588 

21 – 24 มถินุายน 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 9,588 

28 ม.ิย. – 01 ก.ค. 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 9,588 

07 – 10 กรกฎาคม 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 9,588 

14 – 17 กรกฎาคม 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 9,588 

27 – 30 กรกฎาคม 2561 15,888 15,888 15,888 3,000 11,888 



 

04 – 07 สงิหาคม 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 9,588 

16 – 19 สงิหาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888 

25 – 28 สงิหาคม 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 9,588 

06 – 09 กนัยายน 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888 

13 – 16 กนัยายน 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888 

20 – 23 กนัยายน 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888 

04 – 07 ตลุาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888 

06 – 09 ตลุาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888 

18 - 21 ตลุาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888 

20 – 23 ตลุาคม 2561 15,888 15,888 15,888 3,000 11,888 

25 – 28 ตลุาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888 

26 – 29 ตลุาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888 

02 – 05 พฤศจกิายน 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888 

08 – 11 พฤศจกิายน 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888 

09 – 12 พฤศจกิายน 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888 

16 – 19 พฤศจกิายน 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888 

23 – 26 พฤศจกิายน 2561 13,888 13,888 13,888 3,000 10,588 

24 – 27 พฤศจกิายน 2561 13,888 13,888 13,888 3,000 10,588 

30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888 

05 – 08 ธนัวาคม 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 10,888 

07 – 10 ธนัวาคม 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 10,888 

13 – 16 ธนัวาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888 

14 – 17 ธนัวาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888 

20 – 23 ธนัวาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888 

21 – 24 ธนัวาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888 

27 – 30 ธนัวาคม 2561 14,888 14,888 14,888 3,500 10,888 

28 – 31 ธนัวาคม 2561 16,888 16,888 16,888 3,500 12,588 

29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562 16,888 16,888 16,888 3,500 12,588 



 

30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562 16,888 16,888 16,888 3,500 12,588 

31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2562 15,888 15,888 15,888 3,500 11,888 

12 – 15 มกราคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888 

18 – 21 มกราคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888 

 

** ราคาเดก็อายไุมเกนิ 2 ป3,900 บาท** 

***คาบรกิารขางตน ยงัไมรวมคาทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกทองถิน่ 

ทานละ 600 บาท /ทรปิ/ตอทาน สวนของหวัหนาทวัรแลวแตความพงึพอใจ*** 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลกิ 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทางบรษิัทจะไม

คืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกับการสายการ

บินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง เพื่อประโยชนแกตัวทาน

เอง 

การเดนิทางในแตละครัง้จะตองมผีูโดยสารจาํนวน 15 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบจาํนวน

ดงักลาว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

กรณุาชาํระมดัจาํ ทานละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

คนืมดัจาํทัง้หมด เนื่องจากทางบรษิทัฯ ไดชาํระคาตัว๋เครือ่งบนิเตม็ใบใหกบัสายการบนิเปนที่

เรยีบรอย ยกเวนคาภาษนี้าํมนัทีย่งัมไิดชาํระ คาทวัรสวนทีเ่หลอื กรณุาชาํระ 21 วนักอนการ

เดนิทาง 

 

หมายเหต ุ: ตัว๋เมือ่ออกแลว ไมสามารถรฟีนดได อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 

อตัราคาบรกิารนีร้วม 

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทุกแหงที่ม ี

 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.  คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 

 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  

 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  

 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    

 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  

 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

 

 



 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิม

นอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 600บาท/ทริป/ตอทาน 

คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

 

เงื่อนไขการชําระคาบริการ 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพ่ือสํารองที่

นั่ง  

2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 

21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณี

เช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางใน

ทัวรนั้นๆ 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็น

เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณ

อักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมี

ชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท

อยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐาน

ประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่

ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี ้

2.1.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่

ชําระแลว 

2.1.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระ

แลว 

2.1.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการ

จัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 



 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight 

หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงิน

มัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน 

 

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น 

2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไม

วาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงิน

คาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอย

กวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการ

เดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา  

แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทาง

นอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล 

คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยว

หรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให

สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้

บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ

นักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวัติ   อุบัติ เหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 

เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ

ราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คาประกันภัย

สายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  

เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น 

 

ขอแนะนํากอนการเดินทาง 



 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 

มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อค

ปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือได

ทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบ

ใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส

กระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

3. IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้ 

 แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใสกระเปาติดตัวถือขึ้นเครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณที่จํากัด 

ไดแก 

3.1 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟานอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh สามารถ

นําขึ้นเครื่องไดไมมีการจํากัดจํานวน  

3.2 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟา 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนํา

ขึ้นเครื่องไดไมเกินคนละ 2 กอน 

3.3 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําขึ้นเครื่องใน

ทุกกรณี 

4. หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี 

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

 


