
1 

 Baan MakkutedCo.,Ltd 

271/5Soi 101 LadPhrao Road KhlongChokhun Sigh Wangthonglang BKK.10310 
TEL. (662) 374-7222  FAX. (662) 374-8343   www.bmttour.com  E-Mail :info@bmttour.com 
  

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่วครบโฮจมินิทซ์ติ ี ้เมอืงเศรษฐกจิของประเทศเวยีดนาม 
ลอ่งเรอืแมน่ า้ไซงอ่น ชมบรรยากาศยามเย็นของเมอืงโฮจมินิท  ์

ผจญภยัในทะเลทรายเวยีดนามที ่มยุแน ชมความงามของแกรนดแ์คนยอ่นเวยีดนาม 

สมัผสัความโรแมนตกิทีเ่มอืงดาลทั สวติเซอรแ์ลนดแ์หง่เอเชยีทีห่นาวเย็นตลอดท ัง้ปี 
 ชอ้ปป้ิงในตลาดเบน๋ถ ัน่ 

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

(-/L/D) 

05.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตดิอนเมอืง ช ัน้2 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์าย

การบนิสายการบนิแอรเ์อเชยี เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการ

เช็คอนิ 

07.45 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงโฮจมินิทป์ระเทศเวยีดนาม โดยเทีย่วบนิ FD650 

09.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิTAN SON NHAT นครโฮจมินิทป์ระเทศเวยีดนาม หลงัผ่านพธิีการตรวจคนเขา้

เมอืงกรุงโฮจมินิหซ์ติ ี ้เดมิชือ่ ไซง่อ่น ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของเวยีดนามใต ้เป็นเมอืงท่าทีใ่หญ่ทีสุ่ด

ของเวยีดนาม มีแม่น ้าไซ่ง่อนไหลผ่านยาว 80 ก.ม. เป็นเมืองเศรษฐกจิ เจรญิรุดหนา้กว่าเมืองอืน่ๆ ใน

ประเทศเวยีดนาม แลว้น าท่านเดนิทางตอ่สู ่เมอืงมุยเน่ เมอืงชายหาดรมิทะเล (ระยะทางประมาณ 200 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 – 5 ชัว่โมง) 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าท่านเดนิทางตอ่ไปยัง เมอืงฟานเทยีต ฟานเทยีตเป็น

เมืองชายทะเลาตากอากาศ และแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม และมีชื่อเสียงทางภาคใตข้อง

เวยีดนาม ระหว่างการเดนิทางผ่านชมธรรมชาต ิและวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวเวยีดนาม ถงึฟานเทยีต 

น าท่านสัมผัสอากาศบรสิุทธิ ์ณ ท่าเรือมุยเน่ ที่อบอวนไปดว้ยบรรยากาศแบบชาวประมงเวยีดนามแท ้ๆ  

ซึง่กลบัเขา้ฝ่ังหลงัออกหาปลาในยามค ่าคนื จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ทะเลทรายแดง ทีเ่กดิจาการรวมตัว

กนัของทรายสชีมพูแดงจนเป็นลานทรายกวา้งทีม่ีชือ่เสยีงของเมืองมุยเน่ แลว้น าท่านชม แกรนดแ์คน

ยอ่นแหง่เวยีดนาม ล าธาร FAIRY STREAM ทีเ่กดิจากการกดัเซาะของน ้า และลมเป็นล าธารลกึกวา่ 20 

เมตร เปิดใหเ้ห็นชัน้ของดนิ และทรายหลากส ีซึง่ทัง้หมดลว้นเกดิขึน้เองตามธรรมชาต ิสมควรแกเ่วลา 

น าท่านสู ่ทะเลทรายขาว กองเนินภูเขาทรายสขีาวกระจ่างตากวา้งใหญ่สดุสายตา มองไปทางไหนจะ
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พักผ่อน ถ่ายรูป และชมววิ ทีท่่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบักจิกรรมหลากหลายไม่วา่จะเป็น เช่ารถจิ๊ป หรอืรถ 

ATV ตะลยุเนนิทราย หรอื สนุกสนานกบัการเล่นแซนดด์นูลืน่ไถลจากเนินทรายสงูกวา่ 40 เมตร กจิกรรม  

ราคานีไ้มร่วมค่ากจิกรรมต่างๆอาทเิช่น บรกิารสไลดเ์อดรบ์นทะเลทราย(คา่ใชจ้า่ย 150 บาท)

ขบัรถATVตะลุยทราย แบบน ัง่2ท่าน (ค่าใช้จ่าย 310 บาท)แบบน ัง่ 4ท่าน (ค่าใชจ้่าย 620 

บาท)หรอืน ัง่รถจิบ๊ชมววิบนยอดภเูขาทะเลทราย รถ1คนัน ัง่ได ้6ทา่น (คา่ใชจ้า่ย 1,200บาท )  

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัาคาร จากนัน้น าท่านเขา้สููู ท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั MAI VANG HOTEL / VIETSOVPETRO HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

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

   ตลาดไนทบ์ารซ์า่      (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงดาลดั อยู่ในจังหวัดลามดง

ดาลดัเป็นอกีหนึง่เมืองตากอากาศที่มชีือ่เสยีงอัน และโรแมนตคิทีสุ่ด และของเวยีดนามเน่ืองจากตัง้อยู่

บนที่สูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,500 เมตร ท าใหอ้ากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปีแมก้ระทั่งในฤดูรอ้น 

อณุหภูม ิเฉลีย่ประมาณ 15 – 25 องศาเซสเซยีส แวดลอ้มดว้ยขนุเขา ไร่ กาแฟ และสวนดอกไม ้อาคาร

บา้นเรอืนตา่งๆ ปลกูสรา้งรูปแบบสถาปัตยกรรมฝรั่งเศส เน่ืองจากในสมัยอาณานิคม Alexdra Yersin ได ้

คน้พบเมืองดาลัด และเห็นว่าบรรยากาศค่อนขา้งด ีทางฝรั่งเศสจงึไดเ้ขา้มาพัฒนา และสรา้งเมืองตาก

อากาศส าหรับชาวฝรั่งเศส ถงึดาลดัน าท่าน น่ังรถราง (Rooler Coaster) ผ่านผืนป่าอนัร่มรืน่เขยีวชอุม่ลง

สู่หุบเขาเบื้องล่าง เพื่อชมและสัมผัสกับความสวยงามของ น า้ตกดาทนัลา (Thac Datanla) น ้าตก

ขนาดไม่ใหญ่มากแตม่ชีือ่เสยีง อกีหนึง่ในสถานทีท่่องเทีย่วยอดนยิมของดาลดัทีไ่ม่ควรพลาด!! 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลังอาหารสู่ สถานกีระเชา้ไฟฟ้า เคเบลิคาร ์กระเชา้ไฟฟ้า

แห่งน้ีเป็นกระเชา้ไฟฟ้าที่ทันสมัยทีสุ่ดของประเทศเวยีดนาม และมีความปลอดภัยสงูที่สดุท่านจไดช้มววิ

ของเมืองดาลัดที่มองเห็นไดท้ัง้เมอืงที่ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขาอันสวยงาม จากนัน้น าท่านชม วดัต ัก๊ลมั 

เป็นวดัที่สรา้งอยู่บนเนินเขาเหนือทะเลสาบเตวยีนลาม แวดลอ้มไปดว้ยใบไมด้อกไมน้านาพันธก์ับทวิสน

ที่ยืนตน้ตระหง่านปกคลุมทุกหุบเขา จากนัน้น าท่านชม พระราชวังฤดูรอ้น พระราชวังตากอากาศของ

กษัตรยิเ์บ๋าได๋ จักรพรรดอิงคส์ุดทา้ยของเวยีดนาม ซึง่สถานทีแ่ห่งน้ีเป็นพระราชวังสดุทา้ย ทีส่รา้งขึน้ใน

สมัยเรอืงอ านาจของฝรั่งเศสก่อนที่จะเกดิสงครามเวยีดนาม แลว้ท าใหจ้ักรพรรดบิ๋าวไดต๋อ้งลีภ้ัยไปอยู่

ฝรั่งเศส แลว้ไม่ไดก้ลับมาเหยียบผืนแผ่นดนิบา้นเกดิอกีเลย ตอ่ไปจะน าท่านเดนิทางชม หุบเขาแห่งรัก 

ที่แวดลอ้มไปดว้ยตน้ไมแ้ละดอกไมน้านาพันธ ์สมัผัสบรรยากาศสุดแสนโรแมนตคิของหุบเขาที่มีความ

งดงาม และเป็นที่ยอดนิยมของคู่รักที่นิยมมาถ่ายรูปคู่เก็บไวเ้ป็นภาพแห่งความทรงจ าท่านยังได ้

เพลิดเพลนิกับสวนผัก และผลไมอ้ีกนานาชนิดถา้ยังมีเวลาจะท าท่านไปท าบุญที่ วดั Van Hanh 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ย่านชอ้ปป้ิงตลาดไนทบ์ารซ์่าของเมืองดาลัดใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สนิคา้ นานา

ชนดิ ตามอธัยาศยั 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัาคาร จากน ัน้ าทา่นเขา้สู่ท ีพ่กั  CAM DO HOTEL // NGOC PHAT HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่าม ดาลดั-สวนดอกไมเ้มอืงหนาว-ทอ่งราตรโีฮจมินิห ์        (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านเดนิทางสู่ชม สวนดอกไมเ้มอืงหนาว ของ

เมืองดาลัดสัมผัสดอกไมเ้มืองหนาวที่อวดโฉมรูปทรง และสสีันแปลกตาซึง่เป็นสายพันธม์าจากยุโรป

สมัผัสกบับรรยากาศทีแ่สนโรแมนตกิ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่นครโฮจมินิท ์ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ระหวา่งทาง จากนัน้น าท่านเดนิทางไปสูเ่มอืงโฮจมินิท ์

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบนเรอื ลอ่งไปตามแมน่ า้ไซง่อน่ ชมบรรยากาศสองฟากฝ่ังยามค า่คนื
ของเมอืงโฮจมินิทซ์ติี ้หรอืจะเลอืกสนุกสนานกบัวงดนตรพีืน้เมอืงทีบ่รรเลงอย่างสนุกสนาน จากนัน้น าท่าน

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

   พพิธิภณัฑส์งคราม - ตลาดแบน๋ถ ัน่-สนามบนิดอนเมอืง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  จากนั้นน าท่านเที่ยวชม ท าเนียบรฐับาลตัง้อยู่บริเวณใจกลางเมืองโฮจิมินห์ ท าเนียบของอดีต

ประธานาธบิด ีปัจจุบันเปิดเป็นพพิธิภัณฑด์ว้ย อาคารทันสมัยหลงัใหญ่น้ีรายรอบดว้ยสวนขนาดใหญ่ตัง้อยู่

ในบรเิวณทีเ่คยเป็น ท าเนียบของผูว้่าการชาวฝรั่งเศสทีเ่รยีกวา่ ท าเนยีบนโรดม (Norodom Palace) 
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 ท าเนียบน้ีถูกทิ้งระเบิดโดยทหารอากาศเวียตนามใตแ้ละไดม้ีการสรา้งอาคารใหม่ ที่รูจ้ักกันในชื่อ 

ท าเนียบอสิรภาพ (Independence Palace) ขึน้แทนที่โครงสรา้งเกา่ถูกท าลาย อาคารปัจจุบันออกแบบ

โดยโงเวยีดทู (Ngo Viet Thu) สถาปนิกชาวเวยีตนามผูส้ าเร็จการศกึษาจากฝรั่งเศส และสรา้งเสร็จ

สมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2509 กอ่นจะสิน้สดุลงในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2518 เมือ่กองก าลงัคอมมวินิสตไ์ด ้

เคลื่อนขบวนรถถังเขา้ชนประตูเหล็กดา้นหนา้ของ ท าเนียบและโค่นรัฐบาลเวยีตนามใตล้งทุกวันน้ีที่

ท าเนียบเดมิถูกเปิดเป็นพพิธิภัณฑใ์หเ้ขา้ชมได ้โดยทุกสิง่ทุกอย่างถูกทิง้ไวใ้หเ้สมือนสภาพเดมิในวันที ่

30 เมษายน พ.ศ. 2509 โดยชัน้ล่างเป็นหอ้งจัดเลีย้ง หอ้งโถงใหญ่ซึง่รัฐบาลเวยีตนามใตป้ระกาศยอม

แพแ้ละหอ้งเล็กถูกใชส้ าหรับการ บรรยายสรุปประจ าวนัทางทหาร ในระหวา่งชว่งกอ่นทีร่ัฐบาลเวยีตนาม

ใตจ้ะถูกโค่น ส่วนชัน้ที่สองเป็นหอ้งรับรองของประธานาธิบดีตรันวันเฮือง และหอ้งรับรองของ

ประธานาธบิดเีทียว ซึง่เพยีบพรอ้มดว้ยหอ้งนอน หอ้งรับประทานอาหาร และหอ้งสวดมนตแ์บบคาทอลคิ 

ชัน้สามเป็นหอ้งรับรองของภรยิาประธานาธบิดี และชัน้ที่สี่เป็นหอ้งฉายภาพยนตรส์่วนตัวและลานจอด

เฮลคิอปเตอร ์ซึง่จากที่น่ีจะสมารถเห็นทวิทัศน์อันงดงามของถนนเลหย่วน (Le Duan Boulevard) ได ้

เป็นอย่างด ีดา้นหลงัท าเนียบเป็นสาธารณะกงเวยีดวนัฮวา (Cong Vien Van Hoa) ซึง่เป็นพื้นทีส่เีขยีวร่ม

รืน่สบายตา ดา้นหนา้ถนนเลหย่วน ถูกกัน้ไวด้ว้ยสวนสาธารณะใหญ่แห่งหนึง่ที่ร่มครึม้ดว้ยไมใ้หญ่ บรเิวณ

ดา้นหนึ่งใกลก้ับถนนไทวันลุง (Thai Van Lung) ส านักงานของโครงการอพยพอย่างมีระเบียบของ

อเมรกิัน (American Orderly Departure Program) ซึง่ตัง้อยู่ในปี พ.ศ. 2523 เพื่อใหค้วามช่วยเหลือ

เด็กลูกครึง่อเมรกิัน-เอเชยี และผูล้ีภ้ัยทางการเมืองอยู่บรเิวณใกล ้ๆ  นัน้จากนัน้น าท่านเดนิทางผ่าน ย่าน

ไชน่าทาวน ์ชมวธิชีวีติความเป็นอยู่ ของชาวจนีในเวยีดนาม น าท่านชม วดัเทยีนหาว วัดจนีในเขตไช

น่าทาวนท์ีส่รา้งอทุศิใหก้บัแม่พระผูคุ้ม้ครองชาวเรอืหรอืเทพเีทียนหาวโดยชาวพุทธกวางตุง้ในชว่งปลาย

ศตวรรษที่ 18 ชาวเวยีดนามเชือ่วา่เทพองคค์นทีม่ีกอ้นเมฆเป็นยานพาหนะเพื่อชว่ยคุม้ครองผูค้นใหร้อด

พน้จากอนัตรายจากมหาสมุทรทัง้ปวง 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(BUFFET อาหารเวยีดนาม) 

บา่ย น าท่านสู่ โบสถน์อรท์เทอดามใชเ้ป็นหอสวดมนตส์ าหรับชาวเวยีดนามและชาวต่างประเทศที่เป็น

ครสิตศ์าสนิกชน ทัง้น้ี มีทัง้ผูท้ี่มาท่องเที่ยวหรือไดเ้ดนิทางมาท างานในเวยีดนามอกีดว้ย  โบสถ ์ฯ ได ้

ออกแบบมาจากประเทศฝรั่งเศสและเริม่ท าการก่อสรา้งเมื่อวันที่ 7 เดอืนตุลาคม พ.ศ. 2420 แลว้เสร็จ

เมือ่วนัที่ 11 เดอืนพ.ศ. 2423 เมษายน ความยาวของโบสถ ์133 เมตร กวา้ง 35 เมตร และสูง 21 เมตร 

เฉพาะหอระฆังทั ้งสองหอที่อยู่หนา้โบสถ์นั้นต่างสูงถึง 57 เมตร  ค่ าใชจ้่ายในขณะนั้นเป็นเงินฝรั่ง 

ทัง้หมด 2.5 ลา้น โบสถ ์ฯ แห่งน้ีถือเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกที่สวยงามยิ่งในนครโฮจิมนิห์อกีแห่ง 

จากนัน้ชมไปรษณียก์ลาง ทีย่ังคงความงดงามตามสถาปัตยกรรมดัง้เดมิ ท่านสามารถส่งไปรษณียก์ลับมายัง

ประเทศไทยเพื่อเป็นของที่ละลกึได ้น าท่านเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑส์งครามสรา้งขึน้เพื่อเป็นการร าลกึถงึ

การประกาศอสิรภาพและการรวมชาตขิองชาวเวยีดนาม ซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึการท าสงครามกบัมหาอ านาจ

อย่างฝรั่งเศสและสหรัฐอเมรกิา โดยภายในพืน้ทีไ่ดน้ าซากเครือ่งบนิทิง้ระเบดิ B52 มาจัดใหค้นรุ่นหลงัได ้

เห็นถึงความโหดรา้ยของสงคราม เมื่อเขา้ไปดา้นในก็มีภาพถ่ายของนักรบที่ร่วมกันชนะสงคราม 

เครือ่งแบบทหารอเมรกิา และยังมโีรงภาพยนตรข์นาดเล็กๆ ซึง่ฉายภาพชอ่งทา้ยๆของสงครามเวยีดนาม

ส าหรับที่น้ีชาวเวียดนามออกเสียงว่า บ่าว ตาง ญี่ ติ๊ คเตรี๋ยนตรางห์ (BAO TANG DITICH CHIEN 

TRANH พพิธิภัณฑส์งคราม หรอื พพิธิภัณฑ ์จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดเบ๋นถ ัน่ ซึง่ตัง้อยู่ใจกลาง

เมืองโอจมินิห์ เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่และมีอายุเกอืบรอ้ยปี ที่น้ีมีสนิคา้สารพัดชนิดทัง้สนิคา้พื้นเมือง 

สนิคา้น าเขา้ ของทีร่ะลกึ อาหาร เครือ่งดืม่ ตา่งๆ  

อสิระอาหารมือ้เย็น 

18.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ TAN SON NHAT 

21.35น. เดนิทางสูส่นามบนิดอนเมอืง ประเทศไทย โดยเทีย่งบนิ FD659  

23.10 น.  ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
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 อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการ

เดนิทาง 

 

ผูใ้หญ ่หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่เด็กมี

เตยีง (เด็กอายตุ า่กวา่11

ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง(เด็ก

อายตุ า่กวา่11ปี) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

16-19 ต.ค. 58 

 

13,900 13,900 13,900 3,000 

23 - 26 ต.ค. 58 

 

13,900 13,900 13,900 3,000 

19-22 พ.ย. 58 

 

12,900 12,900 12,900 3,000 

10-13 ธ.ค.58 

 

14,900 14,900 14,900 3,000 

11-14 ธ.ค.58 

 

13,900 13,900 13,900 3,000 

29 ธ.ค. 58- 1 ม.ค. 

59 

 

15,900 15,900 15,900 4,000 

18-21 ก.พ. 58 

 

13,900 13,900 13,900 3,000 

17-20 ม.ีค.59 

 

12,900 12,900 12,900 3,000 

 

** ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี 4,000 บาท** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ทา่นละ 500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 25 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทั

ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

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

ท ัง้หมดเนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เคร ือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษี

น า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ    คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ท่านหรอื  3 ท่าน  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ    คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ(กรณุาสอบถามจาก

หวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ท่านละ 500บาท/ทรปิ/ตอ่ท่าน 

คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทตอ่ท่านเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  
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 2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั ้งหมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณี

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงนิ หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ

จ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังน้ี วัน
จันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยุด

นักขตัฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผู ้
มชีือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อ

แจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณี

ใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิ

คา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิาร

ตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงัน้ี 

2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมดทัง้น้ี ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่าย

ทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เช่น การส ารองทีน่ั่ง

ตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเงือ่นไข หรือเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight 

กบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังน้ี วัน
จันทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน้ี์ส าหรับผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด 

หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่วา่บางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่

ท่าน 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดย

จะแจง้ใหก้ับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวซี่า  

และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่มีวซี่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยนิดทีี่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่จากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าที่ทางบรษัิทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรา

ยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่

หนังสือเดนิทางและอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มไิดส้่งหนา้หนังสือ

เดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ ์ภูมอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้น้ีบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย

ของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิ

จากความผดิของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย 
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 ความสูญหายหรือเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรือการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสิัยอืน่ 

เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบรกิารน้ีค านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ค่า

ตัว๋เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเท่านัน้  

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มิลลลิติรต่อชิน้ 

และรวมกนัทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาให ้

เจา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมีขนาด

บรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  

2. สิง่ของทีม่ีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  
 

 

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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