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วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง-นครโฮจมินิท-์Sand dune-Fairly stream-ทะเลทรายมยุเน-่ฟานเทยีต               

05.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตดิอนเมอืงช ัน้2อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศเคานเ์ตอรส์ายการบนิ

นกแอรห์รอืเคานเ์ตอรส์ายการบนิแอรเ์อเชยี เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวกในการเชค็อนิ 

07.30 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงโฮจมินิทป์ระเทศเวยีดนาม โดยเทีย่วบนิ นกแอร ์DD3210  

09.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิTAN SON NHAT นครโฮจมินิทป์ระเทศเวยีดนาม หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้

เมอืงกรงุโฮจมินิหซ์ติ ี ้เดมิชือ่ ไซ่งอ่น ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของเวยีดนามใต ้เป็นเมอืงท่าทีใ่หญ่ทีส่ดุของ

เวยีดนาม มแีม่น ้าไซ่ง่อนไหลผ่านยาว 80 ก.ม. เป็นเมอืงเศรษฐกจิ เจรญิรุดหนา้กว่าเมอืงอืน่ๆ ในประเทศ

เวยีดนาม แลว้น าท่านเดนิทางต่อสู ่เมอืงมุยเน่ เมอืงชายหาดรมิทะเล (ระยะทางประมาณ 200 กม. ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 4 – 5 ชัว่โมง) 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อไปยัง เมอืงฟานเทียต ฟานเทียต เป็น

เมอืงชายทะเลาตากอากาศ และแหล่งท่องเทีย่วทีม่คีวามสวยงาม และมชีือ่เสยีงทางภาคใตข้องเวยีดนาม 

ระหวา่งการเดนิทางผ่านชมธรรมชาต ิและวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวเวยีดนาม ถงึฟานเทยีต น าทา่นสมัผัส

อากาศบรสิทุธิ ์ณ ทา่เรอืมยุเน่ ทีอ่บอวนไปดว้ยบรรยากาศแบบชาวประมงเวยีดนามแท ้ๆ  ซึง่กลับเขา้ฝ่ังหลัง

ออกหาปลาในยามค ่าคนื จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ทะเลทรายแดง ทีเ่กดิจาการรวมตัวกันของทรายสชีมพู

แดงจนเป็นลานทรายกวา้งทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงมยุเน่ แลว้น าท่านชม แกรนดแ์คนยอ่นแห่งเวยีดนาม ล าธาร 

FAIRY STREAM ทีเ่กดิจากการกัดเซาะของน ้า และลมเป็นล าธารลกึกว่า 20 เมตร เปิดใหเ้ห็นชัน้ของดนิ 

และทรายหลากส ีซึง่ทัง้หมดลว้นเกดิขึน้เองตามธรรมชาต ิสมควรแกเ่วลา น าทา่นสู ่ทะเลทรายขาว กองเนนิ

Xin chào 
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ภเูขาทรายสขีาวกระจา่งตากวา้งใหญส่ดุสายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพยีงผนืทราย และทอ้งฟ้าเทา่นัน้ ไม่

ไกลกันมีแหล่งน ้ าจืด (โอเอซสิ) ส าหรับใหนั้กท่องเที่ยวใชพั้กผ่อน ถ่ายรูป และชมวิว ที่ท่านจะได ้

เพลดิเพลนิกับกจิกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็น เชา่รถจิ๊ป หรอืรถ ATV ตะลุยเนนิทราย หรอื สนุกสนานกับ

การเลน่แซนดด์นูลืน่ไถลจากเนนิทรายสงูกวา่ 40 เมตร กจิกรรม  ราคานีไ้มร่วมคา่กจิกรรมตา่งๆอาทเิชน่ 

บรกิารสไลดเ์อดรบ์นทะเลทราย(ค่าใช้จ่าย 150 บาท)ขบัรถATVตะลุยทราย แบบน ัง่2ท่าน 

(ค่าใช้จ่าย 310 บาท)แบบน ัง่ 4ท่าน (ค่าใช้จ่าย 620 บาท)หรอืน ัง่รถจิบ๊ชมววิบนยอดภูเขา

ทะเลทราย รถ1คนัน ัง่ได ้6ทา่น (คา่ใชจ้า่ย 1,200บาท )  

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัาคาร จากนัน้น าทา่นเขา้สููู ท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั MAI VANG HOTEL / VIETSOVPETRO HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่อง ฟานเทยีต-น า้ตกดาทนัลา-น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า-วดัต ัก๊ลมั-พระราชวงัฤดรูอ้น - วดัVan Hanh  

   ตลาดไนทบ์ารซ์า่       

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงดาลัด อยูใ่นจังหวัดลามดงดาลัด

เป็นอกีหนึง่เมอืงตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีงอัน และโรแมนตคิทีสุ่ด และของเวยีดนามเนื่องจากตัง้อยู่บนทีสู่ง

จากระดับน ้าทะเลประมาณ 1,500 เมตร ท าใหอ้ากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปีแมก้ระทั่งในฤดูรอ้น อุณหภูม ิ

เฉลีย่ประมาณ 15 – 25 องศาเซสเซยีส แวดลอ้มดว้ยขุนเขา ไร่ กาแฟ และสวนดอกไม ้อาคารบา้นเรอืน

ต่างๆ ปลูกสรา้งรูปแบบสถาปัตยกรรมฝร่ังเศส เนื่องจากในสมัยอาณานคิม Alexdra Yersin ไดค้น้พบเมอืง

ดาลัด และเห็นว่าบรรยากาศค่อนขา้งด ีทางฝร่ังเศสจงึไดเ้ขา้มาพัฒนา และสรา้งเมอืงตากอากาศส าหรับ

ชาวฝร่ังเศส ถงึดาลัดน าทา่น น ัง่รถราง (Rooler Coaster) ผ่านผนืป่าอนัรม่รืน่เขยีวชอุม่ลงสูห่บุเขาเบือ้ง

ล่าง เพือ่ชมและสัมผัสกับความสวยงามของน ้าตกดาทันลา (Thac Datanla) น ้าตกขนาดไมใ่หญ่มากแต่มี

ชือ่เสยีง อกีหนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วยอดนยิมของดาลัดทีไ่มค่วรพลาด!! 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลังอาหารสู ่สถานีกระเชา้ไฟฟ้า เคเบลิคาร ์กระเชา้ไฟฟ้าแห่งนี้

เป็นกระเชา้ไฟฟ้าทีท่ันสมยัทีส่ดุของประเทศเวยีดนาม และมคีวามปลอดภยัสงูทีส่ดุทา่นจไดช้มววิของเมอืง

ดาลัดทีม่องเห็นไดท้ัง้เมอืงทีต่ัง้อยูท่่ามกลางหบุเขาอันสวยงาม จากนัน้น าทา่นชม วดัต ัก๊ลมั เป็นวัดทีส่รา้ง

อยูบ่นเนนิเขาเหนอืทะเลสาบเตวยีนลาม แวดลอ้มไปดว้ยใบไมด้อกไมน้านาพันธก์ับทวิสนทีย่นืตน้ตระหงา่น

ปกคลมุทุกหุบเขา จากนัน้น าท่านชม พระราชวังฤดูรอ้น พระราชวังตากอากาศของกษัตรยิเ์บา๋ได๋ จักรพรรดิ

องคส์ดุทา้ยของเวยีดนาม ซึง่สถานทีแ่หง่นี้เป็นพระราชวังสดุทา้ย ทีส่รา้งขึน้ในสมยัเรอืงอ านาจของฝร่ังเศส

กอ่นทีจ่ะเกดิสงครามเวยีดนาม แลว้ท าใหจ้ักรพรรดบิา๋วได๋ตอ้งลีภ้ัยไปอยูฝ่ร่ังเศส แลว้ไมไ่ดก้ลับมาเหยยีบ

ผนืแผ่นดนิบา้นเกดิอกีเลย ต่อไปจะน าท่านเดนิทางชม หุบเขาแห่งรัก ทีแ่วดลอ้มไปดว้ยตน้ไมแ้ละดอกไม ้

นานาพันธ ์สมัผัสบรรยากาศสดุแสนโรแมนตคิของหบุเขาทีม่คีวามงดงาม และเป็นทีย่อดนยิมของคูรั่กทีน่ยิม

มาถ่ายรปูคู่เก็บไวเ้ป็นภาพแหง่ความทรงจ าทา่นยงัไดเ้พลดิเพลนิกับสวนผัก และผลไมอ้กีนานาชนดิถา้ยงัมี

เวลาจะท าท่านไปท าบุญทีว่ัด Van Hanh จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ยา่นชอ้ปป้ิงตลาดไนทบ์ารซ์า่ของเมอืง

ดาลัดใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ นานาชนดิ ตามอธัยาศัย 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัาคาร เขา้สูท่ ีพ่กั  CAM DO HOTEL // NGOC PHAT HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่าม ดาลดั-สวนดอกไมเ้มอืงหนาว-ทอ่งราตรโีฮจมินิห ์         

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านเดนิทางสู่ชม สวนดอกไมเ้มอืงหนาว ของเมอืง

ดาลัดสัมผัสดอกไมเ้มอืงหนาวที่อวดโฉมรูปทรง และสสีันแปลกตาซึง่เป็นสายพันธม์าจากยุโรปสัมผัสกับ

บรรยากาศทีแ่สนโรแมนตกิ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่นครโฮจมินิท ์ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ระหวา่งทาง จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปสูเ่มอืงโฮจมินิท ์

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบนเรอื ลอ่งไปตามแมน่ า้ไซง่อน่ ชมบรรยากาศสองฟากฝ่ังยามค า่คนืของ
เมอืงโฮจมินิทซ์ติี ้หรอืจะเลอืกสนุกสนานกบัวงดนตรพีืน้เมอืงทีบ่รรเลงอยา่งสนุกสนาน จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ี่

พัก ทีพ่กั HOANG PHU GIA HOTELหรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่ ี ่  โฮจมินิห-์ท าเนยีบรฐับาล -วดัเทยีนหาว -โบสถน์อรท์เธอรด์มั-ไปรษณียก์ลาง 

   พพิธิภณัฑส์งคราม - ตลาดแบน๋ถ ัน่-สนามบนิดอนเมอืง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  จากนัน้น าทา่นเทีย่วชม ท าเนยีบรฐับาลตัง้อยูบ่รเิวณใจกลางเมอืงโฮจมินิห ์ท าเนยีบของอดตีประธานาธบิด ี

ปัจจุบันเปิดเป็นพพิธิภัณฑด์ว้ย อาคารทันสมัยหลังใหญ่นี้รายรอบดว้ยสวนขนาดใหญ่ตัง้อยูใ่นบรเิวณทีเ่คย

เป็น ท าเนียบของผูว้า่การชาวฝร่ังเศสทีเ่รยีกวา่ ท าเนยีบนโรดม (Norodom Palace) ท าเนียบนีถู้กทิง้ระเบดิ
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โดยทหารอากาศเวียตนามใตแ้ละไดม้ีการสรา้งอาคารใหม่ ที่ รู จั้กกันในชื่อ  ท าเนียบอิสรภาพ 

(Independence Palace) ขึน้แทนที่โครงสรา้งเก่าถูกท าลาย อาคารปัจจุบันออกแบบโดยโงเวยีดทู (Ngo 

Viet Thu) สถาปนกิชาวเวยีตนามผูส้ าเร็จการศกึษาจากฝร่ังเศส และสรา้งเสร็จสมบรูณ์ในปี พ.ศ. 2509 กอ่น

จะสิน้สุดลงในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2518 เมือ่กองก าลังคอมมวินสิตไ์ดเ้คลื่อนขบวนรถถังเขา้ชนประตู

เหล็กดา้นหนา้ของ ท าเนียบและโค่นรัฐบาลเวยีตนามใตล้งทุกวันนี้ทีท่ าเนียบเดมิถูกเปิดเป็นพพิธิภัณฑใ์ห ้

เขา้ชมได ้โดยทกุสิง่ทุกอยา่งถูกทิง้ไวใ้หเ้สมอืนสภาพเดมิในวันที ่30 เมษายน พ.ศ. 2509 โดยชัน้ล่างเป็น

หอ้งจัดเลีย้ง หอ้งโถงใหญ่ซึง่รัฐบาลเวยีตนามใตป้ระกาศยอมแพแ้ละหอ้งเล็กถกูใชส้ าหรับการ บรรยายสรุป

ประจ าวันทางทหาร ในระหว่างชว่งก่อนที่รัฐบาลเวยีตนามใตจ้ะถูกโค่น ส่วนชัน้ทีส่องเป็นหอ้งรับรองของ

ประธานาธบิดีตรันวันเฮือง และหอ้งรับรองของประธานาธิบดีเทียว ซึง่เพียบพรอ้มดว้ยหอ้งนอน หอ้ง

รับประทานอาหาร และหอ้งสวดมนตแ์บบคาทอลคิ ชัน้สามเป็นหอ้งรับรองของภรยิาประธานาธบิด ีและชัน้ที่

สีเ่ป็นหอ้งฉายภาพยนตรส์ว่นตัวและลานจอดเฮลคิอปเตอร ์ซึง่จากทีน่ี่จะสมารถเห็นทวิทัศน์อันงดงามของ

ถนนเลหยว่น (Le Duan Boulevard) ไดเ้ป็นอยา่งด ีดา้นหลังท าเนียบเป็นสาธารณะกงเวยีดวันฮวา (Cong 

Vien Van Hoa) ซึง่เป็นพืน้ทีส่เีขยีวร่มรืน่สบายตา ดา้นหนา้ถนนเลหย่วน ถูกกัน้ไวด้ว้ยสวนสาธารณะใหญ่

แห่งหนึ่งที่ร่มครึม้ดว้ยไมใ้หญ่ บรเิวณดา้นหนึ่งใกลก้ับถนนไทวันลุง (Thai Van Lung) ส านักงานของ

โครงการอพยพอยา่งมรีะเบยีบของอเมรกิัน (American Orderly Departure Program) ซึง่ตัง้อยูใ่นปี พ.ศ. 

2523 เพือ่ใหค้วามชว่ยเหลอืเด็กลูกครึง่อเมรกิัน-เอเชยี และผูล้ีภ้ัยทางการเมอืงอยูบ่รเิวณใกล ้ๆ  นัน้จากนัน้

น าทา่นเดนิทางผา่น ยา่นไชนา่ทาวน ์ชมวธิชีวีติความเป็นอยู ่ของชาวจนีในเวยีดนาม น าทา่นชมวดัเทยีน

หาว วัดจนีในเขตไชน่าทาวน์ที่สรา้งอุทศิใหก้ับแม่พระผูคุ้ม้ครองชาวเรอืหรอืเทพีเทียนหาวโดยชาวพุทธ

กวางตุง้ในชว่งปลายศตวรรษที ่18 ชาวเวยีดนามเชือ่ว่าเทพองคค์นที่มกีอ้นเมฆเป็นยานพาหนะเพื่อช่วย

คุม้ครองผูค้นใหร้อดพน้จากอนัตรายจากมหาสมทุรทัง้ปวง 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(BUFFET อาหารเวยีดนาม) 

บา่ย น าท่านสู่โบสถ์นอรท์เทอดามใชเ้ป็นหอสวดมนต์ส าหรับชาวเวียดนามและชาวต่างประเทศที่เป็น

ครสิต์ศาสนิกชน ทัง้นี้ มีทัง้ผูท้ี่มาท่องเที่ยวหรือไดเ้ดนิทางมาท างานในเวียดนามอกีดว้ย  โบสถ์ ฯ ได ้

ออกแบบมาจากประเทศฝร่ังเศสและเริม่ท าการกอ่สรา้งเมือ่วันที ่7 เดอืนตุลาคม พ.ศ. 2420 แลว้เสร็จเมือ่

วันที ่11 เดอืนพ.ศ. 2423 เมษายน ความยาวของโบสถ ์133 เมตร กวา้ง 35 เมตร และสงู 21 เมตร เฉพาะ

หอระฆงัทัง้สองหอทีอ่ยูห่นา้โบสถนั์น้ตา่งสงูถงึ 57 เมตร  คา่ใชจ้า่ยในขณะนัน้เป็นเงนิฝร่ัง ทัง้หมด 2.5 ลา้น 

โบสถ์ ฯ แห่งนี้ถือเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกที่สวยงามยิง่ในนครโฮจมินิห์อกีแห่ง จากนัน้ชมไปรษณีย์

กลาง ทีย่งัคงความงดงามตามสถาปัตยกรรมดัง้เดมิ ทา่นสามารถสง่ไปรษณียก์ลับมายงัประเทศไทยเพือ่เป็นของที่

ละลกึได ้น าท่านเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑส์งครามสรา้งขึน้เพือ่เป็นการร าลกึถงึการประกาศอสิรภาพและการ

รวมชาตขิองชาวเวยีดนาม ซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึการท าสงครามกับมหาอ านาจอยา่งฝร่ังเศสและสหรัฐอเมรกิา 

โดยภายในพืน้ทีไ่ดน้ าซากเครือ่งบนิทิง้ระเบดิ B52 มาจัดใหค้นรุ่นหลังไดเ้ห็นถงึความโหดรา้ยของสงคราม 

เมื่อเขา้ไปดา้นในก็มีภาพถ่ายของนักรบที่ร่วมกันชนะสงคราม เครื่องแบบทหารอเมรกิา และยังมีโรง

ภาพยนตรข์นาดเล็กๆ ซึง่ฉายภาพชอ่งทา้ยๆของสงครามเวยีดนามส าหรับทีน่ีช้าวเวยีดนามออกเสยีงวา่ บา่ว 

ตาง ญี่ ติ๊ คเตรี๋ยนตรางห์ (BAO TANG DITICH CHIEN TRANH พิพิธภัณฑ์สงคราม หรือ พิพิธภัณฑ ์

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ตลาดเบน๋ถ ัน่ ซึง่ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงโอจมินิห ์เป็นตลาดทีม่ขีนาดใหญ่และมอีายุ

เกอืบรอ้ยปี ทีน่ีม้สีนิคา้สารพัดชนดิทัง้สนิคา้พืน้เมอืง สนิคา้น าเขา้ ของทีร่ะลกึ อาหาร เครือ่งดืม่ ตา่งๆ อสิระ

อาหารมือ้เย็น 

18.00น. ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ TAN SON NHAT 

20.45น. เดนิทางสูส่นามบนิดอนเมอืง ประเทศไทย โดยเทีย่งบนิ DD3219  

22.15 น.  ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่(ไมม่รีาคาเด็ก) 

พกัหอ้งละ 2 ทา่น 
พกัเดีย่ว 

24-27 ธนัวาคม 58 12,888 4,500 

13-16 มกราคม 59 13,999 4,500 

18-21 มกราคม 59 13,999 4,500 

21-24 มกราคม 59 13,999 4,500 

28-31 มกราคม 59 13,999 4,500 

29 มกราคม – 1 กมุภาพนัธ ์59 13,999 4,500 

12-15 กมุภาพนัธ ์59 13,999 4,500 

19-22 กมุภาพนัธ ์59  15,999 4,500 

20-23 กมุภาพนัธ ์59 15,999 4,500 

03-06 มนีาคม 59 13,999 4,500 

11-14 มนีาคม 59 13,999 4,500 

17-20 มนีาคม 59 13,999 4,500 

24-27 มนีาคม 59 14,999 4,500 

01-04 เมษายน 59 14,999 4,500 

11-14 เมษายน 59 14,999 4,500 

14-17 เมษายน 59 16,999 4,500 

 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 25 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ า

ท ัง้หมดเนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษี

น า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ    คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตุระหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจาก

หวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขับรถ 150 บาท / วัน **รวมท ัง้หมด 600 บาท / ลูกคา้ 1 ทา่น ตลอดทรปิการเดนิทาง ** 

ทปิหัวหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามแตค่วามพอใจในการบรกิารของลกูคา้)  

คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  
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2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั ้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณี

นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่มช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิ

ไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์
ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัต

ฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ ี
ช ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้

ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล์ หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรือ่งขอรับเงนิ

คา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ 

และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไมค่นืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที่

ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋ว

เครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีดัจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กบั

สายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์
ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัต

ฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไมว่่าบางส่วนหรอืทัง้หมด 

หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่ง

นอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักท่องเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จาก

การทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่

หนังสอืเดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทาง

ใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นีบ้รษัิทจะค านงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่ว

สว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิ

จากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความ

สญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
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7. อตัราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว

เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้  

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิิตรต่อช ิน้ และ

รวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให ้

เจา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุ

ภณัฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

 

 

 

RESERVATON FORM 
 

Date : 

Name:  Tel: MB: 

Address :   E-mail 

    

Tour Code:  Program :  

Airline:  Period: No of Room :  

Price: Pax : Adult : CHD wz Bed : 

DHD w/o Bed : 

 

Name of Passenger (ระบเุป็นภาษาองักฤษ ตรงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง )  

NO Status Name Family Name Date of 

Birth 

Member No. 

      

      

      

      

      

      

 

Special  Request   
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