
 

เที่ยวครบโฮจิมินท์ซิตี้  เมืองเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม ผจญภัยใน

ทะเลทรายเวียดนามที่ มุยเน่ ชมทะเลทรายขาวและทะเลทรายแดง แห่ง

เดียวในเอเชีย อาคเนย์ ชมความงามของแกรนด์แคนย่อนเวียดนาม เที่ยวชม

หุบเขาแห่งความรัก สัมผัสความโรแมนติกที่เมืองดาลัท ช้อปปิ้งในตลาดเบ๋น

ถั่น     

 

 

 

 

 

 

 

 

พิเศษ!!! ของสมนาคุณ (ถุงผ้ารักษ์โลก / พัด / หมวก) 

ราคาเริ่มต้นเพียง 11,900 พักระดับ 3 ดาว 

พักมุยเน่ 1 คืน//ดาลัท 1 คืน//โฮจิมินห์ 1 คืน 

เดินทางเดือน มกราคม – มีนาคม 2560 

โดยสายการบิน NOK AIR, AIR ASIA 

 

 



วันแรก สนามบินดอนเมือง-นครโฮจิมินท์-พิพิธภัณฑ์สงคราม-เมืองดาลัท 

05.30 น. พร้อมกันท่ีสนามบินนานาชาติดอนเมือง ช้ัน2อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์

สายการบินนกแอร์หรือเคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชียเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การ

ต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 
07.30/07.45 น. เหินฟ้าสู่ เมืองโฮจิมินท์ ประเทศเวียดนาม โดยเท่ียวบิน 

นกแอร์  DD3210   (07.35-09.05)  หรือ 

แอร์เอเชีย  FD650  (07.45-09.15)  

09.05/09.15 น. เดินทางถึง สนามบินTAN SON NHAT นครโฮจิมินท์ประเทศเวียดนาม หลังผ่านพิธีการ

ตรวจคนเข้าเมือง กรุงโฮจิมินห์ซิต้ี เดิมชื่อ ไซ่ง่อน ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามใต้ 

เป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม มีแม่น้ าไซ่ง่อนไหลผ่านยาว 80 ก.ม. เป็นเมือง

เศรษฐกิจ เจริญรุดหน้ากว่าเมืองอื่นๆ ในประเทศเวียดนาม 

 น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สงคราม สร้างขึ้นเพ่ือเป็นการ

ร าลึกถึงการประกาศอิสรภาพและการรวมชาติของชาวเวียดนาม 

ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการท าสงครามกับมหาอ านาจอย่างฝรั่งเศส

และสหรัฐอเมริกา โดยภายในพ้ืนที่ได้น าซากเครื่องบินทิ้งระเบิด 

B52 มาจัดให้คนรุ่นหลังได้เห็นถึงความโหดร้ายของสงคราม 

เมื่อเข้าไปด้านในก็มีภาพถ่ายของนักรบที่ร่วมกันชนะสงคราม เครื่องแบบทหารอเมริกา 

และยังมีโรงภาพยนตร์ขนาดเล็กๆ ซึ่งฉายภาพช่องท้ายๆของสงครามเวียดนามส าหรับที่นี้

ชาวเวียดนามออกเสียงว่า บ่าว ตาง ญี่ ติ๊คเตรี๋ยนตรางห์ (BAO TANG DITICH CHIEN 

TRANH พิพิธภัณฑ์สงคราม หรือ พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สงครามสถาน) 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองดาลัท มีระยะทางประมาณ 300กิโลเมตร ใช้เวลา

เดินทาง 6 ชั่วโมง 30นาที เมืองดาลัทเป็นเมืองที่แสนโรแมนติก ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น หุบเขา

แห่งความรัก สัมผัสบรรยากาศที่แสนโรแมนติก โอบล้อมไปด้วยขุนเขา แมกไม้นานาพันธ์ 

และทะเลสาบ ด้วยเนินเขาเขียวขจีสลับซับซ้อน ทะเลสาบในสายหมอกบางๆและป่าสนอัน

หอมกรุ่นดาลัทได้ชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โรแมนติกที่สุดในเวียดนาม มีอุณหภูมิตลอด

ทั้งปี 15-25 องศา 

ค่่า บริการอาหารค่่า ณ ภัตาคาร 

หลังจากรับประทานอาหารน าท่านเดินเล่นตลาดไนท์เมืองดาลัท 

เลือกซื้อสินค้าพ้ืนเมือง และชิมอาหารพ้ืนเมือง 

ท่ีพัก MAI VANG HOTEL / VIETSOVPETRO HOTEL ระดับ 3 ดาว  หรือระดับเดียวกัน 



วันท่ีสอง เมืองดาลัท—CRAZYHOUSE-พระราชวงัฤดูร้อนของจักรพรรดิ-น่ังกระเช้าไฟฟ้า-วัดต๊ักลัม-

หุบเขาแหง่ความรัก-น่้าตก DATANLA-เมืองมุยเน่ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางชม CRAZY HOUSE บ้านหน้าตาแปลก

ประหลาด โดยศิลปินชาวเวียดนาม ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดัง 

ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูป จากนั้นเดินทางสู่

พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ ของจักรพรรดิเบ๋า

ได่ ซึ่ งเป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายของเวียดนาม ซึ่ง

สถานที่แห่งนี้เป็นพระราชวังสุดท้าย ที่สร้างขึ้นในสมัยเลืองอ านาจของฝรั่ งเศส ก่อนที่จะ

เกิดสงครามเวียดนาม จึงท าให้จักรพรรดิเบ๋าได่ต้องย้ายไปอยู่ที่ฝรั่งเศส แล้วไม่กลับมา

เหยียบแผ่นดินบ้านเกิดอีกเลย จากนั้นน าท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวเมืองดาลัทจากที่สูง 

ขึ้นไปชม วัดต๊ักลัม วัดพุทธในนิกายเซน แบบญี่ปุ่น ตั้งอยู่บนเทือกเขาเฟืองฮว่าง ภายใน

วัดมีสิ่งก่อสร้างที่สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ ทัศนียภาพโดยรอบ ล้อมรอบไปด้วยดอกไม้

ที่ผลิดอกบานสะพรั่ง นับได้ว่าเป็นวิหารที่นิยมและงดงามที่สุดในเมืองดาลัด จากนั้น 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 น าท่านเดินทางสู่ หุบเขาแห่งความรัก อยู่ทางทิศเหนือของทะเลสาบมาฮวาง หรือที่ชาว

เวียดนามเรียกกันว่าทุงหลุงติงห์เฉียว เป็นผืนป่าที่จักรพรรดิเบ๋าได๋เคยทรงเข้ามาล่าสัตว์ใน

สมัยก่อน มีลักษณะเป็นหุบเขามีทะเลสาบอยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยเนินเขาเตี้ย ๆ ที่ปก

คลุมด้วยต้นสน ก่อนจะเดินขึ้นไปยังทะเลสาบด้านบนจะเป็นสวนสนุกมีเครื่องเล่นมากมาย 

มีบริการขี่ม้าและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก หรือจะเลือกปั่นจักรยานน้ าในทะเลสาบ ส่วนด้านบน

เป็นร้านขายของที่ระลึก และมุมสงบส าหรับพักผ่อน 

 น าท่านเดินทางสู่ น่้าตกDATANLA ซึ่งเป็นน้ าตกที่ขนาดไม่ใหญ่มาก แต่สวยงาม และพิเศษ

ทุกท่านจะได้นั่งROLLER COASTER ลงไปชมน้ าตก ท่านจะได้รับประสบการณ์แปลกใหม่ที่

ไม่ควรพลาด น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองมุยเน่ มีระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร ใช้

เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง 

ค่่า บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก THAO HA HOTEL / DOI DUONG HOTEL ระดับ 3 ดาว  หรือระดับเดียวกัน 



วันท่ีสาม เมืองมุยแน-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง- FAIRY STREAM-ท่าเรือมุยเน่-โฮจิมินท์ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายขาว กองภูเขาทรายสีขาวสุดขอบฟ้าเหมือนทะเลทราย       

ซาฮารา ให้ท่านได้อิสระกับการถ่ายรูปหรือเลือกใช้บริการกิจกรรม  ราคาน้ีไม่รวมค่า

กิจกรรมต่างๆอาทิเช่น บริการสไลด์เอดร์บนทะเลทราย(ค่าใช้จ่าย 150 บาท)ขับรถ

ATVตะลุยทราย แบบน่ัง2ท่าน (ค่าใช้จ่าย 310 บาท)แบบน่ัง 4ท่าน (ค่าใช้จ่าย 620 

บาท)หรือน่ังรถจ๊ิบชมวิวบนยอดภูเขาทะเลทราย รถ1คันน่ังได้ 5 ท่าน (ค่าใช้จ่าย 

1,200บาท )  

 จากนั้นน าท่านชม ทะเลทรายแดง ที่เกิดจากการรวมตัวของทรายสีแดงจากสนิมเหล็กจน

เป็นบริเวณกว้าง ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูป  

 น าท่านเดินทางสู่ ซุนเทียน หรือภาษาอักฤษเรียกว่า FAIRY STREAM มีลักษณะคล้ายแพะ

เมืองผีหรือเสาหินนาน้อยของเมืองไทย แต่แปลกตรงที่มีล าธารระหว่างกลาง ให้ท่านได้

ถอดรองเท้าเดินลุยอย่างสนุกสนาน แถมได้ชมวิวสวยๆสองข้างทาง 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 น าท่านสู่ ท่าเรือมุยเน่ บริเวณจุดชมวิว ทุกท่านจะได้พบกับเรือกระด้งหรือเรือประมงของ

ชาวเวียดนามที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะนับร้อยๆล าสุดลูกหูลูกตาให้ท่านได้ถ่ายถาพที่สวยงาม 

 น าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองโฮจิมินท์ มีระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 

5 ชั่วโมง 

ค่่า บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก HOANG PHU GIA HOTEL ระดับ 3 ดาว  หรือระดับเดียวกัน 

วันท่ีสี ่ โฮจิมินห์-ท่าเนียบรัฐบาล -วัดเทียนหาว -โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม-ไปรษณีย์กลาง-ตลาดแบ๋น

ถั่น-สนามบินดอนเมือง 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นน าท่านเที่ยวชม ท่าเนียบรัฐบาล ตั้งอยู่

บริเวณใจกลางเมืองโฮจิมินห์ ท าเนียบของอดีต



ประธานาธิบดี ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วย อาคารทันสมัยหลังใหญ่นี้รายรอบด้วยสวน

ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในบริเวณที่เคยเป็น ท าเนียบของผู้ว่าการชาวฝรั่งเศสที่เรียกว่า ท าเนียบ

นโรดม (Norodom Palace) ท าเนียบนี้ถูกทิ้งระเบิดโดยทหารอากาศเวียตนามใต้และได้มี

การสร้างอาคารใหม่ ที่รู้จักกันในชื่อ ท าเนียบอิสรภาพ (Independence Palace) ขึ้นแทนที่

โครงสร้างเก่าถูกท าลาย อาคารปัจจุบันออกแบบโดยโงเวียดทู (Ngo Viet Thu) สถาปนิก

ชาวเวียตนามผู้ส าเร็จการศึกษาจากฝรั่งเศส และสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2509 ก่อน

จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2518 เมื่อกองก าลังคอมมิวนิสต์ได้เคลื่อนขบวน

รถถังเข้าชนประตูเหล็กด้านหน้าของ ท าเนียบและโค่นรัฐบาลเวียตนามใต้ลงทุกวันนี้ที่

ท าเนียบเดิมถูกเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมได้ โดยทุกสิ่งทุกอย่างถูกทิ้งไว้ให้เสมือนสภาพ

เดิมในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2509 โดยชั้นล่างเป็นห้องจัดเลี้ยง ห้องโถงใหญ่ซึ่งรัฐบาล

เวียตนามใต้ประกาศยอมแพ้และห้องเล็กถูกใช้ส าหรับการ บรรยายสรุปประจ าวันทางทหาร 

ในระหว่างช่วงก่อนที่รัฐบาลเวียตนามใต้จะถูกโค่น ส่วนชั้นที่สองเป็นห้องรับรองของ

ประธานาธิบดีตรันวันเฮือง และห้องรับรองของประธานาธิบดีเทียว ซึ่งเพียบพร้อมด้วย

ห้องนอน ห้องรับประทานอาหาร และห้องสวดมนต์แบบคาทอลิค ชั้นสามเป็นห้องรับรอง

ของภริยาประธานาธิบดี และชั้นที่สี่ เป็นห้องฉายภาพยนตร์ส่วนตัวและลานจอด

เฮลิคอปเตอร์ ซึ่งจากที่นี่จะสมารถเห็นทิวทัศน์อันงดงามของถนนเลหย่วน (Le Duan 

Boulevard) ได้เป็นอย่างดี ด้านหลังท าเนียบเป็นสาธารณะกงเวียดวันฮวา (Cong Vien Van 

Hoa) ซึ่งเป็นพ้ืนที่สีเขียวร่มรื่นสบายตา ด้านหน้าถนนเลหย่วน ถูกกั้นไว้ด้วยสวนสาธารณะ

ใหญ่แห่งหนึ่งที่ร่มครึ้มด้วยไม้ใหญ่ บริเวณด้านหนึ่งใกล้กับถนนไทวันลุง (Thai Van Lung) 

ส านักงานของโครงการอพยพอย่างมีระเบียบของอเมริกัน (American Orderly Departure 

Program) ซึ่งตั้งอยู่ในปี พ.ศ. 2523 เพ่ือให้ความช่วยเหลือเด็กลูกครึ่งอเมริกัน-เอเชีย และ

ผู้ลี้ภัยทางการเมืองอยู่บริเวณใกล้ๆ  

 น าท่านเดินทางผ่านย่าน ไชน่าทาวน์ ชมวิธีชีวิตความเป็นอยู่ ของชาวจีนในเวียดนาม    

น าท่านชม วัดเทียนหาว วัดจีนในเขตไชน่าทาวน์ที่สร้างอุทิศให้กับแม่พระผู้คุ้มครอง

ชาวเรือหรือเทพีเทียนหาวโดยชาวพุทธกวางตุ้งในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 ชาวเวียดนาม

เชื่อว่าเทพองค์คนที่มีก้อนเมฆเป็นยานพาหนะเพ่ือช่วยคุ้มครองผู้คนให้รอดพ้นจาก

อันตรายจากมหาสมุทรทั้งปวง 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร BUFFET อาหารเวียดนาม 

 น าท่านสู่  โบสถ์นอร์ทเทอดาม ใช้เป็นหอสวดมนต์

ส าหรับชาวเ วียดนามและชาวต่างประเทศที่ เป็น

คริสต์ศาสนิกชน ทั้งนี้ มีทั้ง ผู้ที่มาท่องเที่ยวหรือได้

เดินทางมาท างานในเวียดนามอีกด้วย โบสถ์ ฯ ได้



ออกแบบมาจากประเทศฝรั่งเศสและเริ่มท าการก่อสร้างเมื่อวันที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 

2420 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 11 เดือนพ.ศ. 2423 เมษายน ความยาวของโบสถ์ 133 เมตร 

กว้าง 35 เมตร และสูง 21 เมตร เฉพาะหอระฆังทั้งสองหอที่อยู่หน้าโบสถ์นั้นต่างสูงถึง 57 

เมตร ค่าใช้จ่ายในขณะนั้นเป็นเงินฝรั่ งทั้ งหมด 2.5 ล้าน โบสถ์ ฯ แห่งนี้ถือเป็น

สถาปัตยกรรมตะวันตกที่สวยงามยิ่งในนครโฮจิมินห์อีกแห่ง  

น าท่านชม ไปรษณีย์กลาง ที่ยังคงความงดงามตามสถาปัตยกรรมดั้งเดิม ท่านสามารถส่ง

ไปรษณีย์กลับมายังประเทศไทยเพ่ือเป็นของที่ละลึกได้ 

 น าท่านเดินทางสู่ ตลาดเบ๋นถั่น ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอจิมินห์ เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่

และมีอายุเกือบร้อยปี ที่นี้มีสินค้าสารพัดชนิดทั้ งสินค้าพ้ืนเมือง สินค้าน าเข้าของที่ระลึก 

อาหาร เครื่องดื่ม ต่างๆ อิสระอาหารมื้อเย็น 

18.00 น. ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน TAN SON NHAT 

20.45/21.35 น. เดินทางสู่สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยเท่ียวบิน  

 นกแอร์  DD3219   (20.45-22.15)  หรือ 

แอร์เอเชีย FD659  (21.35-23.05)  

  ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

 

 

** หากท่านท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครั้งก่อนท่าการออกตั๋ว

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใช้บริการ *** 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 



อัตราค่าบริการ 

ก่าหนดการเดินทาง 

 

ผู้ใหญ ่

ห้องละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 

เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุต่่ากว่า11ปี) 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุต่่ากว่า11ปี) 

พักเด่ียว

เพิ่ม 

ราคาไม่

รวมต๋ัว 

06 - 09 เมษายน 2560  

12 – 15 เมษายน 2560  

13 – 16 เมษายน 2560  

14 – 17 เมษายน 2560  

20 – 23 เมษายน 2560  

27 – 30 เมษายน 2560  

04 – 07 พฤษภาคม 2560  

10 – 13 พฤษภาคม 2560  

11 – 14 พฤษภาคม 2560  

18 – 21 พฤษภาคม 2560  

25 – 28 พฤษภาคม 2560  

01 – 04 มิถุนายน 2560  

15 – 18 มิถุนายน 2560  

22 – 25 มิถุนายน 2560  

06 – 09 กรกฎาคม 2560  

07 – 10 กรกฎาคม 2560  

20 – 23 กรกฎาคม 2560  

10 – 13 สิงหาคม 2560  

11 – 14 สิงหาคม 2560  

24 – 27 สิงหาคม 2560  

31 ส.ค. – 03 ก.ย.2560  

07 – 10 กันยายน 2560  

14 – 17 กันยายน 2560  

28 ก.ย. – 01 ต.ค.2560  

13,900  

 15,900  

 15,900  

 15,900  

 12,900  

 12,900  

 13,900  

 13,900  

 12,900  

 12,900  

 12,900  

 11,900  

 11,900  

 11,900  

 12,900  

 13,900  

 11,900  

 13,900  

 13,900  

 11,900  

 11,900  

 11,900  

 11,900  

 11,900 

13,900  

 15,900  

 15,900  

 15,900  

 12,900  

 12,900  

 13,900  

 13,900  

 12,900  

 12,900  

 12,900  

 11,900  

 11,900  

 11,900  

 12,900  

 13,900  

 11,900  

 13,900  

 13,900  

 11,900  

 11,900  

 11,900  

 11,900  

 11,900 

13,900  

 15,900  

 15,900  

 15,900  

 12,900  

 12,900  

 13,900  

 13,900  

 12,900  

 12,900  

 12,900  

 11,900  

 11,900  

 11,900  

 12,900  

 13,900  

 11,900  

 13,900  

 13,900  

 11,900  

 11,900  

 11,900  

 11,900  

 11,900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,500 

 



** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ป3ี,900 บาท** 

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน 

ท่านละ 500 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้น

ทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ่าไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะว่าทางบริษัทได้ท่าการจ่าย

ค่าตั๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถ่ีถ้วนก่อนการ

จองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ่านวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ่านวนดังกล่าว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

 

กรุณาช่าระมัดจ่า ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจ่า

ท้ังหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ได้ช่าระค่าต๋ัวเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นท่ีเรียบร้อย ยกเว้นค่า

ภาษีน่้ามันท่ียังมิได้ช่าระ ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ กรุณาช่าระ 21 วันก่อนการเดินทาง 

 

หมายเหตุ 1. ต๋ัวเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 

 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    

 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 



 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล 

ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณา

สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 

ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 500บาท/ทริป/ต่อท่าน 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

เงื่อนไขการช่าระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองที่นั่ง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ

จ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ 

วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว

และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจน

ซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่าง

หนึ่งเพ่ือแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์

ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการ

จอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือท าเรื่อง

ขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระ

เงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงิน

ค่าบริการดังนี้ 

2.1.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระแล้ว 

2.1.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ช าระแล้ว 

2.1.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช าระแล้วทั้งหมด 

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวให้แก่

นักท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 



3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 

Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการ

ทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ 

วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว

และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน 

 

เงื่อนไขและข้อก่าหนดอื่นๆ 

1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดย

จะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  

และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระ

ค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้  ทางเรา

ยินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ 

เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้า

หนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะค านึงถึงความ

ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้

เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความ

เจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุ

สุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  



8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มี

เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น 

 

ข้อแนะน่าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ

ชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน า

ออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าว

มีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

 

 

 


