
 

  

VIETNAM 

เวยีดนามใต ้สบาย...สบาย 
โฮจมินิห ์ดาลดั มุยเน ่อุโมงคก์ูจ๋ ี  4วนั 3คนื  

โดยสายการบนินกแอร ์(DD)  

1. เทีย่วชม เมอืงโฮจมินิห ์ชมเมอืงในรูปแบบของสถาปตัยกรรมฝร ัง่เศส และสวนกลางเมอืง 

2. เทีย่วชม อโุมงคก์ูจ๋ ีจุดยทุธศาสตรส์ าคญัสมยัสงครามเวยีดนาม 

3. เทีย่วชมเมอืงดาลดั เมอืงทีแ่สนโรแมนตกิ ทีไ่ดร้บัสมยานาม วา่ หบุเขาแหง่ความรกั  

4. สมัผสัมนตข์ลงัแหง่ทะเลทรายตะวนัออก “มยุเน่”                                                                            

5. ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงหลากหลายชนดิ ทีต่ลาดเบนถนั 

6. สมัผสับรรยากาศแสนโรแมนตคิยามค ่าคนืดว้ยการ ลอ่งเรอืแมน่ า้ไซ่งอ่น 

7. พเิศษ!! อาหารพืน้เมอืงเวยีดนาม, บฟุเฟ่ตน์านาชาต  ิ 

8. FREE WIFI ON BUS 

 

GT-SGN DD04 

http://www.websabaitrip.com/package_detail.php?pkno=119&countryid=05189&countryname=Vietnam&cityid=019485
http://www.websabaitrip.com/package_detail.php?pkno=119&countryid=05189&countryname=Vietnam&cityid=019485


 

 

 

  วนั โปรแกรมการเดนิทาง  เชา้    เทีย่ง เย็น       โรงแรมทีพ่กั 
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เครือ่งโบอ ิง้ 737-800  
ทีน่ ัง่แบบ 3-3 

 น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 20 กก. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

RGN-FD006 

  

 

รายละเอยีดการเดนิทาง 

กรุงเทพฯ-โฮจมินิห-์ชมโบสถน์อรท์เธอดาม-ชมที่

ท าการไปรษณีย-์ดาลัด 

1 

  
NGOC PHAT HOTEL 

3* HOTEL หรอืเทีย่บ

เทา่ 

ดาลัด-Datalla Water Fall(น่ังรถราง)-

กระเชา้ไฟฟ้า-ชมวังฤดูรอ้นของกษัตรยิ์

เบ๋าได๋-สวนดอกไมเ้มอืงหนาว-มุยเน่    

2 TIEN DAT RESORT   

3* HOTEL หรอืเทีย่บ

เทา่ 

  
มุยเน่-Sand Dune-Fairly Stream-

ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-นครโฮจิ

มนิห ์

4 
นครโฮจมินิห์-อุโมงคก์ู๋จ-ีวัดเทยีนเฮา-   

ชอ้ปป้ิง ตลาดเบนถัน-กรุงเทพฯ  

 LE DUY HOTEL  3* 

หรอืเทีย่บเทา่ 

 

 

 



 

 

 

 

 

04.30 น. พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก  เคานเ์ตอร ์Nok Air โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ  

07.35 น.  ออกเดนิทางสู่ นครโฮจมินิห ์โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD3210 

09.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิตนั เซนิ นกึ นครโฮจมินิห ์หลังจากผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืง  

น าท่านเขา้สู่ใจกลาง มหานครโฮจมินิห  ์ชมเมอืงในรูปแบบของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศส และ สวนกลางเมอืง ชมความสวยงาม

ต่าง ๆ ทีฝ่รั่งเศสเป็นผูทุ้่มงบประมาณเนรมติเมือ่ครัง้ทีค่ิดว่าจะไดเ้ป็นผูค้รอบครองเมอืงแห่งนี ้แลว้ ชมโบสถน์อรท์เธอดาม ได ้

จ าลองมาจากโบสถน์อเธอรด์ามในฝรั่งเศสมาสรา้งไวท้ีน่ี ่หรอืเรยีกอกีอย่างว่า “โบสถพ์ระแมม่าร”ี บรเิวณกลางเมอืง บนถนน 

Han Thuyen ไดร้ับการก่อสรา้งตัง้แต่ปี พ.ศ. 2420 ใชร้ะยะเวลาการสรา้ง 6 ปี โบสถน์ีไ้ม่มกีารประดับดว้ยกระจกสเีหมอืนโบสถ์

ครสิตท์ีอ่ ืน่ เพราะไดร้ับความเสยีหายจากสงครามโลกครัง้ที ่2 ส าหรับโบสถแ์ห่งนีไ้ดร้ับการยกย่องว่ามคีวามงดงามมากทีสุ่ด

แห่งหนึง่ใน เวยีตนาม โดยในแต่ละวันมนัีกท่องเทีย่วมาเยอืนมากมาย ลักษณะของตัวโบสถเ์ป็นรูปแบบของสมัยอาณานคิม มี

หอคอยคู่ สีเ่หลี่ยมอยู่ดา้นบนสูง 40 เมตร เป็นเอกลักษณ์ทีง่ดงามของโบสถแ์ห่งนี้ ดา้นหนา้โบสถม์รีูปปัน้ขนาดใหญ่สีขาวเด่น

เป็นสง่า ของพระแม่มารี นักท่องเทีย่วนยิมเขา้มาชมกันมาก เพราะเป็นเสมอืนสัญลักษณ์ร่วม อันหมายถงึการเขา้มาของตะวันตก 

และ เป็นสัญลักษณ์ทีส่ าคัญอย่างหนึง่ของโฮจมินิห ์, ตอ่มาชมทีท่ าการไปรษณีย ์ทีใ่หญ่ทีสุ่ดและสวยทีสุ่ดของเวยีดนาม 

เป็นสถาปัตยกรรมทีผ่สมผสานระหว่างตะวันออกกับตะวันตกไดอ้ย่างลงตัว 

 

 

ออกเดนิทางสู่เมอืงดาลัด  เมอืงดาลดั ตัง้อยู่ทางเหนอืจากนครโฮจมินิห ์เป็นเมอืงทีม่อีากาศเย็นตลอดทัง้ปี เพราะเป็นทีร่าบสูง

ขนาดใหญ่ อยู่เหนอืกว่าระดับน ้าทะเลกว่า 1500 เมตร ท าใหอ้ากาศโดยเฉลีย่ทัง้ปีอยู่ที่เพยีง 18-20 องศาเซลเซยีส ใน

สมัยก่อนชาวฝรั่งเศสนยิมมาสรา้งบา้นพักตากอากาศทีเ่มอืงนีเ้ป็นจ านวนมากท าใหท้ั่วเมอืงมบีา้นพักของราชการชาวฝรั่งเศส

หลงเหลอือยู่จ านวนมาก นับเป็นเมอืงทีม่เีสน่หอ์ย่างยิ่งส าหรับนักท่องเทีย่ว  โดยใชเ้วลาประมาณ 7-8 ช.ม.   

 

 

 

                 (หลงัรบัประทานอาหารค า่ อสิระตามอธัยาศยั) ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงที ่ถนนคนเดนิเมอืงดาลดั 

 

พกัที ่ โรงแรม NGOC PHAT HOTEL  (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่  พกั 1 คนืทีด่าลดั 

   

 

 

 

 

 

 

 

Day 1  

กรุงเทพฯ-โฮจมินิห-์ชมโบสถน์อรท์เธอดาม-ชมที่ท าการไปรษณีย -์ดาลดั

(ทานอาหารเทีย่งที ่Buffet Hoang Yen) 

ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

Day 2   

ดาลดั- Datalla Water Fall (น ัง่รถราง)-กระเช้าไฟฟ้า –ชมวงัฤดูรอ้นของ

กษตัรยิเ์บา๋ได ๋-สวนดอกไมเ้มอืงหนาว -มยุเน ่   

วนัแรกของการเดนิทาง 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

กลางวนั  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  ( Buffet Hoang Yen ) 

 



 

 

หลังรับประทานอาหารเชา้ น าท่านเดนิทางไปชม  น า้ตก  Datalla Water Fall น ้าตกทีส่วยทีสุ่ดในดาลัด ซึง่อยู่นอกเมอืงไป

ทางทิศใตป้ระมาณ 5 กิโลเมตร น ้าตกดาตันลาเป็นน ้าตกที่ไม่ใหญ่มากแต่มีความสวยงาม เนือ่งจากสภาพแวดลอ้มต่างๆ ที่

เกือ้หนุนท าใหม้ีนักท่องเที่ยวแวะมาเทีย่วชมกันเป็นจ านวนมาก โดยท่านจะไดส้นุกกับการน ัง่รถราง ลงไปดูน ้าตก ท่านจะรูส้ึก

ตืน่เตน้ประทับใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านน่ัง กระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึน้ ชมทวิทศันท์ ีส่วยงามของดาลทัจากมุมสูงส าหรับ

กระเชา้ไฟฟ้าแห่งนี้ เป็นระบบกระเชา้ที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนาม และมีความ

ปลอดภัยสูงเพื่อชมความงดงามของ ทะเลสาบพาราไดซ์ หรอื เตวยีนลมั (Tuyen 

Lam Lake) ตัง้อยู่ทางตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืงดาลัด ประมาณ 5 กโิลเมตร ทะเลสาบ

พาราไดซ ์หรือ ตูเ้หยนีลมั  เป็นสถานที่ที่เหมาะในการมาพักผ่อน สามารถมองเห็น

ทะเลสาบสีเขียวมรกตกับทิวสน ที่ยืนตน้ตระหง่านปกคลุมทุกขุนเขา การน่ังเคเบิ้ลคาร ์

สามารถมองเห็นเมอืงดาลัดไดท้ัง้เมอืง เห็นป่าอันงดงาม ชมวงัฤดูรอ้นของกษตัรยิเ์บ๋า

ได๋  ตัง้อยู่นอกเมืองไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตป้ระมาณ 5 กิโลเมตร พระราชวังฤดูรอ้น

ของจักรพรรดเิบ๋าได่ จักรพรรดอิงคสุ์ดทา้ยของเวียดนาม ไดร้ับการออกแบบและปลุกสรา้ง

อยู่ใตร้่มเงาของทิวสนใหญ่ซึง่พระราชวังแห่งนีใ้ชเ้วลาการก่อสรา้งถงึ 5 ปี โดยเริม่ก่อสรา้ง

เมือ่ปี พ.ศ.2476 ซึง่ภายในตัวตกึมหีอ้งภาพของพระเจา้เบ๋าได่ พระมเหสี พระโอรส ธิดา 

และมหีอ้งส าหรับทรงงาน ในปี พ.ศ. 1975 พระเจา้เบ๋าได่ เสด็จออกจากประเทศเวยีดนาม 

ไปพ านักยังประเทศฝรั่งเศส  พระราชวังแห่งนี้จึงกลายเป็นที่พักของเจา้หนา้ที่พรรค

คอมมิวนสิต์ ต่อจากนัน้ จากนัน้น าท่านชม สวนดอกไมเ้มอืงหนาวดาลดั สรา้งขึน้โดยจักรพรรดิเบ๋าได๋ บนเนื้อที่กวา้งใหญ่ 

สบืเนื่องจากเมอืงดาลัด ไดร้ับ สมญานามว่า เป็นเมืองแห่งดอกไม ้สวนแห่งนีจ้งึเป็นสถานที่ ทีร่วบรวมพรรณไมต่้างๆของเมอืง

ดาลัดไวอ้ย่างมากมาย ทัง้ไมด้อก ไมป้ระดับ ไมย้นืตน้ เป็นตน้ ซึง่ดอกไมส่้วนใหญ่ในเวยีดนาม จะส่งออกจากเมอืงดาลัดทัง้สิน้ 

               ต่อมาน าท่าน เดนิทางสู่ จงัหวดัฟานเทยีดระยะทางประมาณ 250 กโิลเมตร ใช้เวลาในการเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง  

จังหวัดฟานเทียด เป็นเมืองตากอากาศและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามมีชื่อเสียงของประเทศเวียดนาม ทั ้ง

ชายทะเลทีส่วยงาม และท่านยังจะไดสั้มผัสมนตเ์สน่ห์แห่งทะเลทรายตะวันออก ระหว่างการเดนิทางท่านจะไดช้ืน่ชมววิทวิทัศน์

และวถิชีวีติของชาวเวยีดนาม  

    

 

   พกัที ่ โรงแรม TIEN DAT RESORT   (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่  พกัทีมุ่ยเน ่1 คนื 

 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

เย็น    รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  



 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านชม Sand Dune-Fairly Stream  ธารน ้าสแีดงทางธรรมชาติ  ชมความงดงามของชัน้ดนิ ทีสู่งลดล่ันกัน สลับกับสสัีน

ของดินทรายทีส่วยงาม และทะเลทีแ่สนสงบ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ทะเลทรายมุยเน ่Red and White sand dunces ภูเขา

ทรายสีเหลืองทองอันกวา้งใหญ่สุดสายตา  สัมผัสกับความงดงามและบรรยากาศชายทะเลบนยอดภูเขาทะเลทราย ชึ่งม ี

ทะเลทรายขาว กองภูเขาทรายสีขาวสุดขอบฟ้าเหมือนทะเลทรายซาฮารา อิสระใหท้่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกและจากนัน้ไปชม

ทะเลทรายแดง ทีเ่กดิจากการรวมตัวกันของทรายสีแดงจากสนิมเหล็กจนเป็นบริเวณกวา้ง เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปสุดทา้ย

ก่อนทานอาหารกลางวันน าท่านไปสัมผัสวถิขีองชาวประมงกันทีฟ่านเถยีตฮารเ์บอร ์ตัง้อยู่บรเิวณปากแม่น ้าคาต ีเป็นจุดศูนยร์วม

ของเหล่าเรอืประมงนับรอ้ยๆล าสุดลุกหูลูกตา 

**ราคานีไ้มร่วมคา่กจิกรรมตา่งๆอาทเิช่น บรกิารสไลดเ์ดอรบ์นทะเลทราย 

(150 บาท)ขบัรถATVตะลุยทราย แบบน ัง่2ทา่น (คา่ใช้จา่ยประมาณ 310 บาท) 

แบบน ัง่ 4คา่ใชจ้า่ย ทา่น(ค่าใชจ้า่ย 620 บาท)หรอืน ัง่รถจ ิบ๊ชมววิบนยอดภเูขา 

ทะเลทรายรถ1คนัน ัง่ได ้5 ทา่น (คา่ใชจ้า่ยประมาณ 1,200บาท )** 

 

 

                  น าท่านเดินทางกลับสู่เมอืงโฮจมินิท ์มรีะยะทางประมาณ 200กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชั่วโมง 

 

 

พกัที ่  โรงแรม LE DUY HOTEL (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ พกัทีโ่ฮจมินิห ์1 คนื 

 

 

 

 

 

 

 

หลังอาหารเชา้ น าท่านเดนิทางสู่ อ าเภอกู๋จ ีซ ึง่อยู่ห่างจากโฮจมินิหป์ระมาณ 40 กโิลเมตร น าท่านชม อุโมงคก์ู๋จ ี 

ของชาวเวยีดกงที่ขุดขึน้พอดีตัว ในสมัยที่ท าสงครามกับกองทัพอเมรกิันรวมถงึกองทหารพันธมิตรจากนานาประเทศ มทีางขึ้น

ลงนับไม่ถว้น ยากแก่การหาทางเขา้ออก เพราะมกีารพรางตาในหลายรูปแบบ ซึง่ชาวเวียดนามจะตอ้งใชช้วีติอยู่ภายใตอุ้โมงค์นี ้

ระหว่างการท าสงคราม และยังเคยใชเ้ป็นที่บัญชาการทางทหาร และเป็นหลุมหลบภัย ซึง่มีความยาวกว่า 270 กิโลเมตร 

ประกอบไปดว้ยหอ้งนอน หอ้งบัญชาการ หอ้งประชุม สนามฝึกทหาร เรยีกไดว่้าป็นเมอืงใตด้นิ ..... 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางกลับสู่นครโฮจมินิห ์

 

 

มยุเน-่Sand Dune-Fairly Stream-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง- 

นครโฮจมินิห ์

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 

 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

กลางวนั   บรกิารอาหารกลางวนั  

เย็น     รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารบนเรอื พรอ้มชมโชวก์ารแสดง 

 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง 

 นครโฮจมินิห-์อโุมงคก์ูจ๋-ียา่นไชนา่ทาวน-์วดัเทยีนเฮา  

ช็อปป้ิง ณ ตลาดเบนถนั-กรงุเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

น าท่านผ่านชม   ย่านไชน่าทาวน์  ใหท้่ านไดสั้มผัส และชมชีวิตความเป็นอ ยู่ของชาวจีนในเวียดนาม จากนั ้นชม                 

วดัเทยีนเฮา วัดจีนในเขตไชน่าทาวน์ ที่สรา้งอุทิศใหก้ับแม่พระผูคุ้ม้ครองชาวเรือหรือเทพีเทียนหาว  โดยชาวพุทธกวางตุง้

ในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 ชาวเวยีดนามเชื่อว่าเทพีองค์นีม้ ีกอ้นเมฆเป็นพาหนะ เพื่อช่วยคุม้ครองผูค้นใหร้อดพน้จากอันตราย

จากมหาสมุทรทัง้ปวง ใหท้่านนมัสการเจา้แม่เทยีนเฮาดว้ยธูปวง ซึง่เมือ่จุดแลว้สามารถอยู่ไดน้านถงึ 7 วัน ต่อมาน าท่านผ่อน

คลายกับการช็อปป้ิง ณ ตลาดเบนถนั ตลาดพืน้เมืองอันพลุกพล่านของนครโฮจมินิห ์อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ของฝาก ของที่

ระลกึและสนิคา้พืน้เมอืง อาทเิครือ่งเทศและอาหารแหง้ หมูยอ ผักผลไมส้ด ไมแ้กะสลัก เรอืส าเภาไมแ้ละผา้ปักนานาชนดิ 

 

 

สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดนิทางสู่ สนามบนิ ตนั เซนิ นกึ เพือ่เดนิทางสู่ สนามบนิดอนเมอืง 

20.45 น. ออกเดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD 3219 SGN-DMK 

22.15 น. คณะเดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ  พรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เน ือ่งจากสาย

การบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

หมายเหตุ : ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายุไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน หรอื 

180 วนั ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้  

เวยีดนามใต ้สบาย...สบาย...  

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 

2 ทา่น 

เด็กมเีตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่ 

1 ทา่น 

เด็กไมม่มีเีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่ 

1 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

04-07  มกราคม 2561 11,991 11,991 11,991 3,500 

05-08  มกราคม 2561 11,991 11,991 11,991 3,500 

06-09  มกราคม 2561 11,991 11,991 11,991 3,500 

11-14  มกราคม 2561 11,991 11,991 11,991 3,500 

12-15  มกราคม 2561 11,991 11,991 11,991 3,500 

13-16  มกราคม 2561 11,991 11,991 11,991 3,500 

18-21  มกราคม 2561 11,991 11,991 11,991 3,500 

19-22  มกราคม 2561 11,991 11,991 11,991 3,500 

20-23  มกราคม 2561 11,991 11,991 11,991 3,500 

25-28  มกราคม 2561 11,991 11,991 11,991 3,500 

26-29  มกราคม 2561 11,991 11,991 11,991 3,500 

27-30  มกราคม 2561 11,991 11,991 11,991 3,500 

01-04 กุมภาพนัธ ์2561 11,991 11,991 11,991 3,500 

02-05 กุมภาพนัธ ์2561 11,991 11,991 11,991 3,500 

เย็น    รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

 



 

03-06 กุมภาพนัธ ์2561 11,991 11,991 11,991 3,500 

08-11 กุมภาพนัธ ์2561 11,991 11,991 11,991 3,500 

09-12 กุมภาพนัธ ์2561 11,991 11,991 11,991 3,500 

15-18 กุมภาพนัธ ์2561 11,991 11,991 11,991 3,500 

16-19 กุมภาพนัธ ์2561 11,991 11,991 11,991 3,500 

17-20 กุมภาพนัธ ์2561 11,991 11,991 11,991 3,500 

22-25 กุมภาพนัธ ์2561 11,991 11,991 11,991 3,500 

23-26 กุมภาพนัธ ์2561 11,991 11,991 11,991 3,500 

24-27 กุมภาพนัธ ์2561 11,991 11,991 11,991 3,500 

01-04  มนีาคม 2561  12,991 12,991 12,991 3,500 

02-05  มนีาคม 2561  11,991 11,991 11,991 3,500 

03-06  มนีาคม 2561  12,991 12,991 12,991 3,500 

08-11  มนีาคม 2561  11,991 11,991 11,991 3,500 

09-12  มนีาคม 2561  11,991 11,991 11,991 3,500 

10-13  มนีาคม 2561  11,991 11,991 11,991 3,500 

15-18  มนีาคม 2561  11,991 11,991 11,991 3,500 

16-19  มนีาคม 2561  11,991 11,991 11,991 3,500 

17-20  มนีาคม 2561   11,991 11,991 11,991 3,500 

22-25  มนีาคม 2561   11,991 11,991 11,991 3,500 

23-26  มนีาคม 2561   11,991 11,991 11,991   3,500 

24-27  มนีาคม 2561   11,991 11,991 11,991   3,500 

29  มนีาคม -01 เมษายน 2561  11,991 11,991 11,991   3,500 

30  มนีาคม -02 เมษายน 2561  11,991 11,991 11,991   3,500 

31  มนีาคม -03 เมษายน 2561  11,991 11,991 11,991   3,500 

 

*** ทวัรน์ ีไ้มม่รีาคาเด็ก *** 

ราคาจอยแลนดไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ หกัออก ทา่นละ 3,000.- //  

ราคาเด็กทารก INFANT 3,999.-  

(ตอ้งเอาสตูบิตัรตวัจรงิไปแสดงตวัเทา่น ัน้) 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ รวม 200 /วนั/คน 

รวมตลอดท ัง้การเดนิทาง 600 บาท / คน 

***คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ 



 

หวัหนา้ทวัร*์**  

** แจกน า้ด ืม่ 1 ขวด เฉพาะวนัทีเ่ดนิโปรแกรมทวัร ์** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ
และฤดกูาล ** 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหายไม่ว่ากรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตให ้

เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ์ในการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสัิยทีท่าง บรษัิทฯไม่สามารถ

ควบคุมไดเ้ช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ (โปรแกรมและ

รายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ึ้นอยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถ

คาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วมเดินทางเป็นส าคัญ) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิารโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

5. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 10 ท่านทางบรษัิทฯสงวนสทิธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทาง  

6. เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 

7. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะ

ไม่ขอรับผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  

8. บรษัิทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับพระสงฆเ์ดนิทางท่องเทีย่วเพียงล าพังโดยไม่มฆีราวาสตดิตามไปดว้ย  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิชัน้นักท่องเที่ยว ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวาม 

ประสงคอ์ยู่ต่อจะตอ้งไม่เกนิจ านวนวันจ านวนคนและมค่ีาใชจ้่ายทีท่างสายการบนิก าหนด) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางท่านละไมเ่กนิ 20 กก.(Air Asia, Bangkok Airways ,Nokair)  

4. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขับรถทีช่ านาญเสน้ทาง 

5. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า  

6. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

7. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเที่ยวตามรายการ 

8. ค่ามัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดินทาง 

9. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่า   รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อุบัตเิหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

ประกนัเสรมิส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพ 



 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิกับทางบรษัิทได ้**  

เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสียอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสียอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. ค่าธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาทเิช่นค่าอาหาร, ค่าเครือ่งดืม่ที่ส่ังพเิศษ(มนิบิาร,์ น ้าดืม่, บุหรี,่ เหลา้, เบียร ์ฯลฯ), ค่าโทรศัพท ์, ค่าซัก

รดี, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดินทาง, ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกินกว่าก าหนด,  ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด

การเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทางเป็นตน้ 

3. ค่าหอ้งพักเดีย่วตามอัตรา 

4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวท่านเอง 

5. ค่าธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

6. ค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิน่และทปิพนักงานขับรถ (วันละ 200 บาท ต่อท่าน) ทปิหัวหนา้ทัวร ์(ตามความประทับใจ) 

7. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 %  

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 5,000 บาท (ทีน่ ัง่จะยนืยนัเม ือ่ไดร้บัเงนิ

มดัจ าแลว้เทา่น ัน้) หากตอ้งยืน่วซีา่ ตอ้งเตรยีมเอกสารยืน่วีซา่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากท าการจองแลว้ (ใชเ้วลา

ขอวซีา่ไม่ต ่ากว่า 7 วันท าการ)  

การช าระค่าทัวรส่์วนทีเ่หลือทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวรใ์หเ้รียบรอ้ยก่อน

ก าหนดเนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าทีพ่ักและต๋ัวเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืว่าท่านยกเลิกการเดนิทางโดย

อัตโนมัต ิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 45 วัน คนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 30-44 วัน เก็บค่าใชจ้่ายท่านละ 5,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 30 วันก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้ือหนังสือเดินทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วีซ่าให ้เมื่อผลวซี่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืค่ามัดจ าทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(10 ท่านข ึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ที่เดนิทางใน

คณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 



 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณาเลื่อนการ

เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่นค่าต๋ัวเครื่องบินค่าหอ้ง 

ค่าธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ  และค่าใชจ้่ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

7. กรณีย ืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแลว้ 

ทางบรษัิทฯ คนืค่าทัวรห์รอืมัดจ าให ้แต่ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการหักค่าบรกิารยื่นวซีา่,ค่าวซีา่ และค่าใชจ้่ายบางส่วนที่

เกดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบรกิารในส่วนของทางเมอืงนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ 

ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการหักเก็บค่าใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับท่านเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แต่กรุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซา่ หรือไม่ว่าดว้ยสาเหตุ

ใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการหักเก็บค่าใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับท่านเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม

ทางบรษัิทของสงวนสทิธิ์ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูการเดนิทาง 

เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบรษัิททัวรเ์รียกเก็บและการจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู ้

ก าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดินทาง และไดด้ าเนินการ     ออกต๋ัว

เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีต๋ัว REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ 

2. ทางบริษัทไดส้ ารองที่น่ังพรอ้มช าระเงินมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิ์การเรยีกเก็บค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มค่ีาใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แต่สายการบิน

และช่วงเวลาเดนิทาง   

3. หากต๋ัวเครือ่งบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์เรยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

4. น่ังที่ Long Leg โดยปกตอิยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะน่ังตอ้งมคุีณสมบัติตรงตามที่สายการบิน   ก าหนด 

เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มรี่างกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมีปัญหา เช่น  สามารถเปิดประตู

ฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง  

5. Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

 

 

 
เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจมี

หอ้งพักแบบ 3 ท่านจ านวนไม่มากนัก จงึขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 



 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดินทางทีม่ีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพ่ัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่

ท่องเที่ยวพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั ้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถ

รับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสยีหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนือ่งจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, 

วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุด

งาน, ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวซีา่จากกงสุล และ / หรือ ส่วนงาน

ทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูม้ีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนือ่งจากเป็นสิทธิ

พเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนอืการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทัง้ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทาง

บรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีร่ับประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคน

เขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนือ่งมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง 

ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพืน้ที่มกีารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถงึมสีิง่ผดิกฎหมาย บรษัิท

ฯ จะไม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นีก้ารขอสงวนสทิธิดังกล่าว บริษัท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ี

เกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคัญ 

 


