
 

 

รหัสทัวร B2B1901118 
ทัวรเวียดนาม สดุวาว... โฮจิมินห มุยเน ดาลดั  4 วัน 3 คืน  (DD) 
ฟานเทียด(มุยเน)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ดาลัด 
ดาลัท-Crazy house –น้ําตกดาลันตา-พระราชวังฤดูรอน-น่ังกระเชาไฟฟ�า 
วัดต๊ักลัม-สวนดอกไม-สามารถชอปปم�งที่ถนนคนเดินเมืองดาลัด-ดาลัด 
เมืองดาลัด-นครโฮจิมินห-ชอปปم�ง ตลาดเบนถัน 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

ราคาทัวรขางตนยงัไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถ รวม 800บาท/ทาน/ทริป 
หวัหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

กําหนดการเดินทาง 
วันที่ 17-20 พ.ค. 62 16,900.- 
วันที่ 14-17 มิ.ย.62                        13,900.- 
วันที่ 28 มิ.ย.-01 ก.ค. 62     14,900.- 
วันที่ 05-08 ก.ค. 62     14,900.- 
วันที่ 25-28 ก.ค. 62     17,900.- 
วันที่ 08-11 ส.ค. 62      15,900.-                              
วันที่ 09-12 ส.ค. 62      17,900.-            
วันที่ 30 ส.ค.-02 ก.ย. 62      14,900.-                              
วันที่ 06-09,13-16,20-23,27-30 ก.ย. 62      13,900.-                



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนทางการเดินทาง 
วัน โปรแกรมการเดินทาง เชา กลางวัน คํ่า โรงแรมท่ีพัก 

1 

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-โฮจิมินห
(สนามบินตัน เซิน นึก นครโฮจิมินห )-โฮ
จิมินหซิตี้-อนุสาวรียประธานาธิบดีโฮจิ
มินห-โบสถนอรธเธอดัม-ผานชมยานไช
นาทาวน - ฟานเทียด(มุยเน) 

✈ � � 

Lotus Mui Ne 
Resort 4*  

HOTEL หรือ เที่ยบ
เทา 

2 
ฟาน เที ยด (มุ ย เน )-ทะเลทรายขาว-
ทะเลทรายแดง-ดาลัด-สามารถชอปปم�งที่
ถนนคนเดินเมืองดาลัด 

� � � 

La Sapinette 
Hotel  4*   หรือ

เท่ียบเทา 
 

3 
ดาลัท-Crazy house –น้ําตกดาลันตา-
พระราชวังฤดูรอน-น่ังกระเชาไฟฟ�า-
วัดตั๊กลัม-สวนดอกไม-ดาลัด 

� � � 

La Sapinette 
Hotel  4* 

หรือเท่ียบเทา 
 

4 ดาลัด-นครโฮจิมินห-ชอปปم�ง ตลาดเบน
ถัน-กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง)  � � ✈  



 

 

วันที ่1 

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-โฮจิมินห(สนามบินตัน เซิน นึก นครโฮจิ
มินห )-โฮจิมินหซิต้ี-อนุสาวรียประธานาธิบดโีฮจิมินห-โบสถนอรธ
เธอดัม-ผานชมยานไชนาทาวน - ฟานเทียด(มุยเน)  (ทานอาหารเที่ยงที่ 
Buffet Hoang Yen) 

04.30 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานดอนเมืองอาคารผูโดยสารขาออก  
เคานเตอร Nok Air 
โดยมีเจาหนาทีค่อยใหการตอนรบั 

07.35 น. ออกเดินทางสู นครโฮจิมินห โดยสายการบินนกแอร เท่ียวบินที่ 
DD3210 

09.15 น. เดินทางถึงสนามบินตัน เซิน นึก นครโฮจิมินหหลังจากผานพิธีการตรวจ
คนเขาเมือง 

 

นํ าท าน เข าสู ใจกลางมหานครโฮจิมิ นห ชม เมืองในรูปแบบของ
สถาปตยกรรมฝรั่งเศสและสวนกลางเมืองชมความสวยงามตาง ๆที่
ฝรั่ งเศสเปนผูทุ มงบประมาณ เนรมิตเมื่ อครั้ งที่ คิดวาจะได เปนผู
ครอบครองเมืองแหงน้ี แลวชมโบสถนอรทเธอดามไดจําลองมาจากโบสถ
นอเธอรดามในฝรั่งเศสมาสรางไวที่น่ี หรือเรียกอีกอยางวา “โบสถพระ
แมมารี”บริเวณกลางเมือง บนถนน Han Thuyen ไดรับการกอสราง
ตั้งแตปพ.ศ. 2420 ใชระยะเวลาการสราง 6 ปโบสถน้ีไมมีการประดับ
ดวยกระจกสีเหมือนโบสถคริสตที่ อ่ืนเพราะไดรับความเสียหายจาก
สงครามโลกครั้งที่ 2 สําหรับโบสถแหงน้ีไดรับการยกยองวามีความ
งดงามมากที่สุดแหงหน่ึงใน เวียตนามโดยในแตละวันมีนักทองเที่ยวมา
เยือนมากมายลักษณะของตัวโบสถเปนรูปแบบของสมัยอาณานิคม มี
หอคอยคู สี่เหลี่ยมอยูดานบนสูง 40 เมตร เปนเอกลักษณที่งดงามของ
โบสถแหงน้ีดานหนาโบสถมีรูปปم�นขนาดใหญสีขาวเดนเปนสงา ของพระ
แมมารีนักทองเที่ยวนิยมเขามาชมกันมาก เพราะเปนเสมือนสัญลักษณ
รวมอันหมายถึงการเขามาของตะวันตก และเปนสัญลักษณที่สําคัญอยาง
หน่ึงของโฮจิมินห,ตอมาชมที่ทําการไปรษณียที่ใหญที่สุดและสวยที่สุด
ของเวียดนาม เปนสถาปตยกรรมที่ผสมผสานระหวางตะวันออกกับ



 

 

ตะวันตกไดอยางลงตัว 
นําทานผานชมยานไชนาทาวน ใหทานไดสมัผัส และชมชีวิตความเปนอยู
ของชาวจีนในเวียดนาม จากน้ันชมวัดเทียนเฮา วัดจีนในเขตไชนาทาวน 
ที่สรางอุทิศใหกับแมพระผูคุมครองชาวเรือหรือเทพีเทียนหาวโดยชาว
พุทธกวางตุงในชวงปลายศตวรรษที่ 18 ชาวเวียดนามเชื่อวาเทพีองคน้ีมี
กอนเมฆเปนพาหนะ เพื่อชวยคุมครองผูคนใหรอดพนจากอันตรายจาก
มหาสมุทรทั้งปวงใหทานนมัสการเจาแมเทียนเฮาดวยธูปวง ซึ่งเมื่อจุด
แลวสามารถอยูไดนานถึง 7 วัน 
 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร( Buffet Hoang Yen ) 

 

นําทาน เดินทางสูจังหวัดฟานเทียดระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตร 
ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมงจังหวัดฟานเทียดเปนเมืองตาก
อากาศและยังเปนแหลงทองเที่ยวทางทะเลที่สวยงามมีชื่อเสียงของ
ประเทศเวียดนาม ทั้งชายทะเลที่สวยงามและทานยังจะไดสัมผัสมนต
เสนหแหงทะเลทรายตะวันออกระหวางการเดินทางทานจะไดชื่นชมวิว
ทิวทัศนและวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม   

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   

เขาพัก นําคณะเขาสูที่พักโรงแรม Lotus Mui Ne Resort  (ระดับ 4 ดาว) 
หรือเทียบเทา  พักที่มุยเน 1 คืนนํา   

วันที่2 ฟานเทียด(มุยเน)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ดาลัด-สามารถชอป
ปم�งที่ถนนคนเดินเมืองดาลัด 

เชา บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม 
 นําทานชม Sand Dune-Fairly Streamธารน้ําสีแดงทางธรรมชาติ  

ชมความงดงามของชั้นดิน ที่สูงลดลั่นกัน สลับกับสีสันของดินทรายที่
สวยงาม และทะเลที่แสนสงบ จากน้ันนําทานเดินทางสูทะเลทรายมุย
เนRed and White sand dunces ภูเขาทรายสีเหลืองทองอันกวาง
ใหญสุดสายตา  สัมผัสกับความงดงามและบรรยากาศชายทะเลบนยอด
ภูเขาทะเลทรายชึ่งมีทะเลทรายขาว กองภูเขาทรายสีขาวสุดขอบฟ�า



 

 

เหมือนทะเลทรายซาฮารา อิสระใหทานถายรูปเปนที่ระลึกและจากนั้นไป
ชมทะเลทรายแดง ที่เกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีแดงจากสนิมเหล็ก
จนเปนบริเวณกวาง เพลิดเพลินกับการถายรูปสุดทายกอนทานอาหาร
กลางวันนําทานไปสัมผัสวิถีของชาวประมงกันที่ฟานเถียตฮารเบอร 
ตั้งอยูบริเวณปากแมน้ําคาตี เปนจุดศูนยรวมของเหลาเรือประมงนับ
รอยๆลําสุดลุกหูลกูตา 

 **ราคาน้ีไมรวมคากิจกรรมตางๆอาทิเชน 
-บรกิารสไลดเดอรบนทะเลทราย(150 บาท) 
-ขับรถ ATV 40 นาที 2000 บาท/คัน น่ังได 1-2 คน 
-น่ังรถจิบ๊ชมวิวบนยอดภูเขาทะเลทรายรถ1คนัน่ังได 5 ทาน (คาใชจาย
ประมาณ 1,200บาท ) 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   
บาย นําทานออกเดินทางสูเมืองดาลัด เมืองดาลัด ตั้งอยูทางเหนือจากนครโฮ

จิมินห เปนเมืองที่มีอากาศเย็นตลอดทั้งป เพราะเปนที่ราบสูงขนาดใหญ 
อยูเหนือกวาระดับน้ําทะเลกวา 1500 เมตร ทําใหอากาศโดยเฉลี่ยทั้งป
อยูที่เพียง 18-20 องศาเซลเซียส ในสมัยกอนชาวฝรั่งเศสนิยมมาสราง
บานพักตากอากาศที่เมืองน้ีเปนจํานวนมากทําใหทั่วเมืองมีบานพักของ
ราชการชาวฝรั่งเศสหลงเหลืออยูจํานวนมาก นับเปนเมืองที่มีเสนหอยาง
ยิ่งสําหรับนักทองเที่ยว โดยใชเวลาประมาณ 7-8 ช.ม. 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   
(หลังรับประทานอาหารคํ่า อิสระตามอัธยาศัย) ทานสามารถชอปปم�งที่
ถนนคนเดินเมืองดาลัด 

เขาพกั คณะเขาสูที่พักโรงแรม La Sapinette Hotel(ระดับ 4 ดาว) หรือ
เทียบเทาพัก 1 คืนที่ดาลัด 

วันที่3 ดาลัท-Crazy house –น้ําตกดาลนัตา-พระราชวังฤดรูอน-น่ังกระเชา
ไฟฟ�า-วัดตั๊กลัม-สวนดอกไม-ดาลัด 

เชา บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม 
 หลงัรับประทานอาหารเชา นําทานเขาชม  บานเฟم�ยน (Crazy House ) 



 

 

 บานสไตลแปลกๆ ท่ีออกแบบโดยฝมือลูกสาวประธานาธิบดีคนที่ 2 ของ
เวียดนาม ซึ้งเรียนจบสถาปตยกรรมมาจากฝรั่งเศสไดแรงบันดาลใจจาก
นิยายเร่ืองดัง “Alice in Wonderland “  
นําทานเดินทางไปชม  น้ําตก  Datalla Water Fall น้ําตกที่สวยที่สุด
ในดาลัด ซึ่งอยูนอกเมืองไปทางทิศใตประมาณ 5 กิโลเมตรน้ําตกดาตัน
ลาเปนน้ําตกที่ไมใหญมากแตมีความสวยงาม เน่ืองจากสภาพแวดลอม
ตางๆที่เกื้อหนุนทําใหมีนักทองเที่ยวแวะมาเที่ยวชมกันเปนจํานวนมาก
โดยทานจะไดสนุกกับการน่ังรถรางลงไปดูน้ําตกทานจะรูสึกตื่นเตน
ประทบัใจ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย 

 

นําทานน่ัง กระเชาไฟฟ�า เพื่อขึ้นชมทิวทัศนที่สวยงามของดาลัทจากมุม
สูงสําหรับกระเชาไฟฟ�าแหงน้ี เปนระบบกระเชาที่ทันสมัยที่สุดของ
ประเทศเวียดนามและมีความปลอดภัยสูงเพื่อชมความงดงามของ
ทะเลสาบพาราไดซหรือ เตวียนลัม(Tuyen Lam Lake)ตั้งอยูทาง
ตะวันออกเฉียงใตของเมืองดาลัดประมาณ 5 กิโลเมตร ทะเลสาบพารา
ไดซ หรือ ตูเหยีนลัม เปนสถานที่ที่เหมาะในการมาพักผอนสามารถ
มองเห็นทะเลสาบสีเขียวมรกตกับทิวสนที่ยืนตนตระหงานปกคลุมทุก
ขุนเขาการน่ังเคเบิ้ลคาร สามารถมองเห็นเมืองดาลัดไดทั้งเมือง เห็นป�า
อันงดงามชมวังฤดูรอนของกษัตริยเบาไดตั้งอยูนอกเมืองไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใตประมาณ 5 กิโลเมตรพระราชวังฤดูรอนของจักรพรรดิ
เบาได จักรพรรดิองคสุดทายของเวียดนามไดรับการออกแบบและปลุก
สรางอยูใตรมเงาของทิวสนใหญซึ่งพระราชวังแหงน้ีใชเวลาการกอสราง
ถึง 5 ปโดยเริ่มกอสรางเม่ือป พ.ศ.2476 ซึ่งภายในตัวตึกมหีองภาพของ
พระเจาเบาได พระมเหสี พระโอรส ธิดาและมีหองสําหรับทรงงาน ในป 
พ.ศ. 1975 พระเจาเบาได เสด็จออกจากประเทศเวียดนามไปพํานักยัง
ประเทศฝรั่งเศสพระราชวังแหงน้ีจึงกลายเปนที่พักของเจาหนาที่พรรค
คอมมิวนิสต ตอจากน้ัน จากน้ันนําทานชมสวนดอกไมเมืองหนาวดาลัด 
สรางขึ้นโดยจักรพรรดิเบาได บนเน้ือท่ีกวางใหญ สืบเน่ืองจากเมืองดาลัด 



 

 

ไดรับ สมญานามวา เปนเมืองแหงดอกไม สวนแหงน้ีจึงเปนสถานที่ ที่
รวบรวมพรรณไมตางๆของเมืองดาลัดไวอยางมากมาย ทั้งไมดอก ไม
ประดับ ไมยืนตน เปนตน ซ่ึงดอกไมสวนใหญในเวียดนาม จะสงออกจาก
เมืองดาลดัทั้งสิ้นตอมานําทาน 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
เขาพัก คณะเขาสูท่ีพักโรงแรม La Sapinette Hotel(ระดับ 4 ดาว) หรือ

เทียบเทาพัก 1 คืนที่ดาลัด 

วันที่4 ดาลัด-นครโฮจิมินห-ชอปปم�ง ตลาดเบนถนั-กรุงเทพฯ (สนามบินดอน
เมือง) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
                                 
 
กลางวัน 
บาย 

นําทานเดินทางกลับสูเมืองโฮจิมินท มีระยะทางประมาณ 200กิโลเมตร 
ใชเวลาเดินทางประมาณ 5-6ชั่วโมง 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 ตอมานําทานผอนคลายกับการช็อปปم�งณตลาดเบนถัน ตลาดพื้นเมืองอัน
พลุกพลานของนครโฮจิมินห อิสระใหทานชอปปم�งสินคาของฝากของที่
ระลึกและสินคาพื้นเมือง อาทิเครื่องเทศและอาหารแหงหมูยอ ผักผลไม
สดไมแกะสลักเรือสําเภาไมและผาปกนานาชนิด 

คํ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   / สมควรแกเวลานําทานออกเดินทาง
สูสนามบิน ตัน เซิน นึก เพื่อเดินทางสูสนามบินดอนเมือง 

20.45น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร  
เที่ยวบินทีD่D 3219 SGN-DMK 

22.15 น. คณะเดินทางถึงทาอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพพรอมดวยความ
ประทับใจ 

 
 
 

โปรแกรม : สุดวาว โฮจิมินห มุยเน ดาลัด  (พักดาลัด 2คืน ) 4 วัน 3 คืน BY DD 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

พักหองละ 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

พักกับผูใหญ 1 
ทาน  

ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 
(เสริมเตียง) 

ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 
(ไมเสริม
เตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

วันที่ 17-20 พ.ค. 62 16,900.- 16,900.- 16,900.- 16,900.- 3,500.- 
วันที่ 14-17 มิ.ย. 62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500.- 
วันที่ 28 มิ.ย.-01 ก.ค. 
62 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 

วันที่ 05-08 ก.ค. 62 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 
วันที่ 25-28 ก.ค. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 17,900.- 3,500.- 
วันที่ 08-11 ส.ค. 62      15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,500.- 
วันที่ 09-12 ส.ค. 62      17,900.- 17,900.- 17,900.- 17,900.- 3,500.- 
วันที่ 30 ส.ค.-02 ก.ย. 
62      14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 

วันที่ 06-09 ก.ย. 62     13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500.- 
วันที่ 13-16 ก.ย. 62      13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500.- 
วันที่ 20-23 ก.ย. 62     13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500.- 
วันที่ 27-30 ก.ย. 62     13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500.- 

**เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ จึงไมมีราคาเด็ก ** 
ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบรูณ ณ วันเดินทางกลับ]  ทานละ 3,000 บาท ราคาน้ีรวมรายการ

ทัวร ต๋ัวเครื่องบิน 
 

ราคาทัวรขางตนยงัไมรวมคาทิปมัคคเุทศนทองถิ่นและคนขับรถ รวม 800บาท /ทาน/ทริป 
หัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 



 

 

เงื่อนไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะ
อากาศและเหตสุดวิสัยตางๆท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ*** 
 
***หากทานทีต่องออกตั๋วภายใน (เครือ่งบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกครัง้
กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจง
ใหทราบลวงหนา ** 
 
หมายเหต ุ
สําหรับผูเดินทางท่ีอายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมให
บุตรเดินทางไปตางประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมาดวย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมี
อายุไมตํ่ากวา 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางตํ่า 6 
หนา 
 
เงื่อนไขการจอง 
1.กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 10,000 
บาทพรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแลว 
2.การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทานควร
จัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของ
คาท่ีพักและตั๋วเครื่องบินมฉิะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1.แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
2.แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
3.แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายท้ังหมด 



 

 

4.สําหรับผูโดยสารทีไ่มไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เม่ือผลวีซา
ผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําท้ังหมด 
5.บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให
คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บรษิัทฯกําหนดไว (15ทานขึ้นไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหาย
ตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดนิทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆท่ี
เกิดจากการยกเลิกของทาน 
6.กรณีเจ็บป�วยจนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง
บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไม
สามารถเรียกคืนไดคือคาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋วในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได 
7.กรณีทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ คืนคาทัวรหรือมัดจําให แตทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการหักคาใชจายบางสวนที่เกิดขึ้นจริงเปนกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
ไปแลว หรือไดชําระคาบริการในสวนของทางเมืองนอกเชน โรงแรม ฯลฯ ไปแลว) ทางบรษิทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการหักเก็บคาใชจายจรงิที่เกิดขึน้แลวกับทานเปนกรณีไป 
8.กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่
ไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1. คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร
ขางตน 
กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลีย่นระดบัชั้นที่น่ังจากชัน้ประหยัดเปนชั้นธุรกิจ โดย
ใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการชําระเงิน
เพ่ืออัพเกรดตองกระทาํท่ีเคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  
2. คาท่ีพกัหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4. เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5. คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [นกสกูต 20 กิโลกรัม / แอรเอเซียเอกซ 20 กิโลกรัม 
/ การบินไทย 30 กิโลกรัม / เจแปนแอรไลนและออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเกิน 23 กิโลกรัม] 
คาประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 



 

 

6. คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 
บาท  
คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม 
** ลกูคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถาม
ขอมูล  
เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได ** 
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลาน
บาท] 
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลาน
บาท] 
7. ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3% 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 
2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา
ซักรีด คาโทรศัพท  
3. คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตัว๋เครื่องบิน 
4. คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 800 บาท /ทริป/ตอทาน 
 

 


