
 

 

รหัสทัวร B2B1903308 
ทัวรเวียดนาม สุดเลิฟ...เวียดนามใต โฮจิมินห มุยเน ดาลดั  
4 วัน 3 คืน (DD) 
เมืองมุยเน ทะเลทรายแดง ทะเลทรายขาว ลําธารนางฟ�า เมืองดาลัด น้ําตกดาตันลา  

พระราชวังฤดรูอนเบาได วดัตัก๊ลัม บานเพ้ียน สวนดอกไมเมืองหนาว นครโฮจมิินห  

ลองเรือรับประทานอาหารค่ํา โบสถนอรทเธอดาม วดัเทียนเฮา ตลาดเบนถัน 
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โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - โฮจมิินห (สนามบินเตินเซินเญิ้ต) - เมืองมุยเน - 
ทะเลทรายแดง - ทะเลทรายขาว - ลําธารนางฟ�า     (DD3210 : 07.35-09.05) 

04.30 น. พรอมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 (อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ) ประตู 7  
เคานเตอร 6 โดยมีเจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับ 

07.35 น. ออกเดินทางสู นครโฮจิมินห โดยสายการบิน NOK AIR เที่ยวบินที ่DD3210 
09.05 น. เดินทางถึง สนามบินเตินเซินเญิ้ต นครโฮจิมนิห หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง 
 
 
 
 

ตอมานําทานเดินทางสู เมืองมุยเน (ระยะทางประมาณ 220 กโิลเมตร / ใชเวลา
เดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง) จังหวัดฟานเทียดเปนเมืองตากอากาศและยังเปนแหลง
ทองเที่ยวทางทะเลท่ีสวยงามมชีื่อเสียงของประเทศเวียดนาม ท้ังชายทะเลที่สวยงามและ
ทานยังจะไดสัมผัสมนตเสนหแหงทะเลทรายตะวันออกระหวางการเดินทางทานจะไดชื่น
ชมวิวทิวทัศนและวิถชีวีิตของชาวเวียดนาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย 

 
 จากน้ันนําทานเดินทางสู ทะเลทรายแดง (Red Sand Dune) ที่เกิดจากการรวมตัวกัน

ของทรายสีแดงจากสนิมเหล็กจนเปนบริเวณกวาง เพลิดเพลินกับการถายรูปและกิจกรรม
ตางๆ 
นําทานเดินทางสู ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) สมญานามซาฮาราแหง
เวียดนาม เปนทะเลทรายที่มีขนาดใหญที่สุดของประเทศ เมด็ทรายสีขาวละเอียดคลาย
กลับทะเลทรายท่ีซาฮารา ทานสามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่สวยงาม นอกจากนั้น
การน่ังรถจิ๊ปชมทะเลทรายก็เปนอีกหน่ึงกิจกรรมที่นาสนใจอีกดวย 
ราคาน้ีไมรวมคากิจกรรมตางๆ อาทิเชน 
- บริการสไลดเดอรบนทะเลทราย (150 บาท) 
- ขับรถ ATV 40 นาที 2,000 บาท/คัน น่ังได 1-2 คน 
- น่ังรถจิ๊บชมวิวบนยอดภูเขาทะเลทรายรถ 1 คันน่ังได 5 ทาน (คาใชจายประมาณ 
1,200 บาท)  
นําทานชม ลําธารนางฟ�า (Fairly Stream) ธารน้ําสีแดงทางธรรมชาติ  ชมความ



 

 

งดงามของช้ันดิน ท่ีสูงลดลั่นกัน สลับกบัสีสันของดินทรายที่สวยงาม และทะเลท่ีแสนสงบ 
(เน่ืองจากตองเดินเทาเปลาผานลําธารน้ําเพ่ือชมบรรยากาศ ดังนั้นทานควรเลือกสวมใส
รองเทาท่ีสะดวกแกการเดิน) 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
ท่ีพัก นําคณะเขาสูที่พักโรงแรม Peace Resort (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเทา  พักท่ีมุยเน 1 

คืน 
วันที ่2 เมืองมุยเน - เมืองดาลดั - น้ําตกดาตันลา (น่ังรถราง) - พระราชวังฤดูรอนของกษัตริย

เบาได - น่ังกระเชาไฟฟ�าเตวียนลัม - วัดต๊ักลัม - บานเพี้ยน - ถนนคนเดินเมืองดาลัด 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 ออกเดินทางสู เมืองดาลัด  (ระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตร / ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 4 ชั่วโมง) ต้ังอยูทางเหนือจากนครโฮจิมินห เปนเมืองที่มอีากาศเย็นตลอดทั้งป 
เพราะเปนท่ีราบสูงขนาดใหญ อยูเหนือกวาระดับน้ําทะเลกวา 1,500 เมตร ทําใหอากาศ
โดยเฉล่ียทั้งปอยูที่เพียง 18-20 องศาเซลเซียส ในสมัยกอนชาวฝรัง่เศสนิยมมาสราง
บานพักตากอากาศที่เมืองน้ีเปนจํานวนมากทําใหท่ัวเมืองมีบานพักของราชการชาว
ฝร่ังเศสหลงเหลืออยูจํานวนมาก นับเปนเมืองที่มีเสนหอยางยิ่งสําหรับนักทองเท่ียว 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย 

 
 นําทานเดินทางไปชม น้ําตกดาตนัลา (Datanla Waterfall) น้ําตกที่สวยท่ีสุดในดาลัด 

ซึ่งอยูนอกเมืองไปทางทิศใตประมาณ 5 กิโลเมตรน้ําตกดาตันลาเปนน้ําตกท่ีไมใหญมาก
แตมีความสวยงาม เน่ืองจากสภาพแวดลอมตางๆท่ีเกื้อหนุนทําใหมีนักทองเที่ยวแวะมา
เที่ยวชมกันเปนจํานวนมาก โดยทานจะไดสนุกกับการ น่ังรถราง (Roller Coaster) ลง
ไปดูนํ้าตกทานจะรูสึกต่ืนเตนประทับใจ   
ชม พระราชวังฤดูรอนของกษัตริยเบาได ต้ังอยูนอกเมืองไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ประมาณ 5 กโิลเมตรพระราชวังฤดรูอนของจักรพรรดิเบาได จักรพรรดิองคสุดทายของ
เวียดนามไดรับการออกแบบและปลุกสรางอยูใตรมเงาของทิวสนใหญซ่ึงพระราชวงัแหงน้ี
ใชเวลาการกอสรางถึง 5 ปโดยเร่ิมกอสรางเมื่อป พ.ศ.2476 ซึง่ภายในตัวตึกมีหองภาพ
ของพระเจาเบาได พระมเหสี พระโอรส ธิดาและมีหองสําหรับทรงงาน ในป พ.ศ. 1975 
พระเจาเบาได เสด็จออกจากประเทศเวียดนามไปพํานักยังประเทศฝร่ังเศสพระราชวงั



 

 

แหงน้ีจึงกลายเปนท่ีพักของเจาหนาท่ีพรรคคอมมิวนิสต 
นําทาน น่ังกระเชา เพ่ือข้ึนชมทิวทัศนที่สวยงามของดาลัดจากมุมสูงสําหรับกระเชาไฟฟ�า
แหงน้ี เปนระบบกระเชาที่ทันสมัยท่ีสุดของประเทศเวียดนามและมีความปลอดภัยสูงเพ่ือ
ชมความงดงามของทะเลสาบพาราไดซหรือ เตวียนลัม (Tuyen Lam Lake) ตั้งอยูทาง
ตะวันออกเฉียงใตของเมืองดาลัดประมาณ 5 กิโลเมตร ทะเลสาบพาราไดซ หรือ ตูเห
ยีนลัม เปนสถานที่ท่ีเหมาะในการมาพักผอนสามารถมองเห็นทะเลสาบสีเขียวมรกตกับ
ทิวสนที่ยืนตนตระหงานปกคลมุทุกขุนเขาการน่ังเคเบ้ิลคาร สามารถมองเห็นเมืองดาลัด
ไดทั้งเมือง 
เพ่ือเขาไปเท่ียวชม วัดต๊ักลัม เปนวดัพุทธในนิกายเซนแบบญี่ปุ�น ต้ังอยูบนเทือกเขา
เฟองฮวาง ภายในบริเวณวัดนอกจากจะมีส่ิงกอสรางท่ีสวยงาม สะอาดเปนระเบียบ
เรียบรอยแลว ยังมีการจัดทัศนียภาพโดยรอบดวยสวนดอกไมท่ีผลิดอกบานสะพรั่ง นับได
เปนวิหารซึ่งเปนที่นิยมและงดงามท่ีสุดในดาลัด 
นําทานเขาชม บานเพ้ียน (Crazy House) บานสไตลแปลกๆ ท่ีออกแบบโดยฝมือลูก
สาวประธานาธิบดีคนท่ี 2 ของเวียดนาม ซึ่งเรียนจบสถาปตยกรรมมาจากฝร่ังเศสไดแรง
บันดาลใจจากนิยายเรือ่งดัง “Alice in Wonderland” 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
 ทานสามารถชอปปم�งที ่ถนนคนเดินเมืองดาลัด เพ่ือเลือกซื้อเลือกหาของฝาก 
ท่ีพัก นําคณะเขาสูที่พักโรงแรม Dragon King Hotel (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเทา  พักที่

ดาลัด 1 คืน 
วันที ่3 เมืองดาลัด - สวนดอกไมเมืองหนาว - นครโฮจิมินห - ถนนคนเดิน - 

ลองเรือรับประทานอาหารค่ํา 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 
 

ตอจากน้ันนําทานชม สวนดอกไมเมืองหนาวดาลัด สรางขึ้นโดยจกัรพรรดิเบาได บนเน้ือ
ที่กวางใหญ สืบเน่ืองจากเมืองดาลัด ไดรบั สมญานามวา เปนเมืองแหงดอกไม สวนแหง
น้ีจึงเปนสถานท่ี ที่รวบรวมพรรณไมตางๆของเมืองดาลัดไวอยางมากมาย ท้ังไมดอก ไม
ประดับ ไมยืนตน เปนตน ซึ่งดอกไมสวนใหญในเวียดนาม จะสงออกจากเมืองดาลัด
ทั้งสิ้น 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางกลับสู เมืองโฮจิมินท (ระยะทางประมาณ 310 กิโลเมตร / ใชเวลา

เดินทางประมาณ 7 ช่ัวโมง)  หรือช่ือเดิม ไซงอน เปนเมืองใหญท่ีสุดของประเทศ
เวียดนาม ต้ังอยูบริเวณสามเหลี่ยมปากแมน้ําโขง นครโฮจิมินหเปนศูนยกลางทาง
เศรษฐกิจของเวียดนาม 



 

 

จากน้ันนําทานสู ถนนคนเดิน ใหทานอิสระเดินเลนและชอปปم�งตามอัธยาศัย 
 ค่ํา รับประทานอาหารค่ําบนเรือ ลองเรือชมบรรกาศพรอมชมโชวการแสดง 
ท่ีพัก นําคณะเขาสูที่พักโรงแรม Happy Life Hotel (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเทา  พักท่ีโฮจิ

มินห 1 คืน 

วันที ่4 
นครโฮจมิินห - ทําเนียบอิสรภาพ - โบสถนอรทเธอดาม - ที่ทําการไปรษณียกลาง -  
วัดเทียนเฮา - ตลาดเบนถัน - สนามบินเตินเซินเญิ้ต - กรงุเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)     
(DD3219 : 20.45-22.25)     

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 
 

นําทานชม ทําเนียบอิสรภาพ ต้ังอยูในบริเวณที่เคยเปนทําเนียบของผูวาการชาวฝรัง่เศส
ที่เรียกวา ทําเนียบนโรดม (Norodom Palace) ซึ่งมีอายุยอนหลังไปถึงป พ.ศ. 2411 
หลังจากท่ีขอตกลงเจนีวานําจุดจบมาสูการยดึครองของฝรั่งเศส โงดินหเดียม 
ประธานาธิบดีของเวียดนามใตไดพํานักอยูในทําเนียบแหงน้ี เปนอาคารทันสมัยขนาด
ใหญท่ีมีสวนใหญลอมรอบท่ีน่ีเคยเปนกองบัญชาการทางทหารสมยัสงครามเวียดนาม 
และเคยเปนทําเนียบของอดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต  ชมหองตางๆท่ีไดรับการ
ตกแตงไวอยางหรูหรา เชนหองประชุม  เปนตน ทําเนียบของอดีตประธานาธิบดี ปจจุบัน
เรียกกันวา ทองยัด และเปดเปนพิพิธภัณฑใหเขาชมได โดยทุกสิ่งทุกอยางถูกทิ้งไวให
เสมือนสภาพเดิม

 
ชม โบสถนอรทเธอดาม ไดจําลองมาจากโบสถนอเธอรดามในฝร่ังเศสมาสรางไวท่ีน่ี หรือ
เรียกอีกอยางวา “โบสถพระแมมารี”บริเวณกลางเมือง บนถนน Han Thuyen ไดรบั



 

 

 

 

 

 

การกอสรางต้ังแตปพ.ศ. 2420 ใชระยะเวลาการสราง 6 ปโบสถน้ีไมมีการประดับดวย
กระจกสีเหมือนโบสถคริสตที่อ่ืนเพราะไดรับความเสียหายจากสงครามโลกคร้ังท่ี 2 
สําหรับโบสถแหงน้ีไดรบัการยกยองวามคีวามงดงามมากท่ีสุดแหงหน่ึงใน เวียดนามโดย
ในแตละวันมีนักทองเท่ียวมาเยือนมากมายลักษณะของตัวโบสถเปนรปูแบบของสมัย
อาณานิคม มีหอคอยคู ส่ีเหล่ียมอยูดานบนสูง 40 เมตร เปนเอกลักษณที่งดงามของ
โบสถแหงน้ีดานหนาโบสถมีรูปปم�นขนาดใหญสีขาวเดนเปนสงา ของพระแมมารี
นักทองเที่ยวนิยมเขามาชมกันมาก เพราะเปนเสมือนสัญลักษณรวมอันหมายถึงการเขา
มาของตะวันตก และเปนสัญลักษณท่ีสําคัญอยางหน่ึงของโฮจิมินห 
ตอมาชม ท่ีทําการไปรษณียกลาง ท่ีใหญท่ีสุดและสวยที่สุดของเวียดนาม เปน
สถาปตยกรรมที่ผสมผสานระหวางตะวันออกกับตะวันตกไดอยางลงตัว นําทานผานชม
ยานไชนาทาวน ใหทานไดสัมผัส และชมชีวิตความเปนอยูของชาวจีนในเวียดนาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( Ganh Bong Sen Buffet ) 
บาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากน้ันชม วดัเทียนเฮา วัดจีนในเขตไชนาทาวน ที่สรางอุทิศใหกับแมพระผูคุมครอง
ชาวเรือหรือเทพีเทียนหาวโดยชาวพุทธกวางตุงในชวงปลายศตวรรษที่ 18 ชาวเวียดนาม
เช่ือวาเทพีองคน้ีมีกอนเมฆเปนพาหนะ เพ่ือชวยคุมครองผูคนใหรอดพนจากอันตรายจาก
มหาสมุทรทั้งปวงใหทานนมัสการเจาแมเทียนเฮาดวยธูปวง ซึง่เมื่อจุดแลวสามารถอยูได
นานถึง 7 วัน 
ตอมานําทานผอนคลายกับการช็อปปم�ง ณ ตลาดเบนถัน ตลาดพื้นเมอืงอันพลุกพลานของ
นครโฮจมิินห อิสระใหทานชอปปم�งสินคาของฝากของที่ระลึกและสินคาพื้นเมือง อาทิ
เคร่ืองเทศและอาหารแหงหมูยอ ผักผลไมสดไมแกะสลกัเรือสําเภาไมและผาปกนานา
ชนิด 
สมควรแกเวลานําทานออกเดินทางสู สนามบินเตินเซินเญิ้ต เพื่อเดินทางสู สนามบินดอน
เมือง 

20.45 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK AIR เท่ียวบินที่ DD3219  
22.25 น. คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพรอมดวยความประทับใจ 



 

 

อัตราคาบรกิาร  

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-
3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 
พักกับผูใหญ 
1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 
(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 
(ไมเสริม
เตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

วันที่ 26 - 29 ม.ค. 
63 10,999 10,999 10,999 10,999 4,500 
วันที่ 31 ม.ค. - 03 
ก.พ. 63 10,999 10,999 10,999 10,999 3,500 
วันที่ 06 - 09 ก.พ. 
63 9,999 9,999 9,999 9,999 3,500 
วันที่ 07 - 10 ก.พ. 
63 10,999 10,999 10,999 10,999 3,500 
วันที่ 09 - 12 ก.พ. 
63 9,999 9,999 9,999 9,999 3,500 
วันที่ 13 - 16 ก.พ. 
63 9,999 9,999 9,999 9,999 3,500 
วันที่ 14 - 17 ก.พ. 
63 9,999 9,999 9,999 9,999 3,500 
วันที ่16 - 19 ก.พ. 
63 9,999 9,999 9,999 9,999 3,500 
วันที่ 20 - 23 ก.พ. 
63 9,999 9,999 9,999 9,999 3,500 
วันที่ 21 - 24 ก.พ. 
63 9,999 9,999 9,999 9,999 3,500 
วันที่ 23 - 26 ก.พ. 
63 9,999 9,999 9,999 9,999 3,500 
วันที่ 27 ก.พ. - 01 
มี.ค. 63 9,999 9,999 9,999 9,999 3,500 
วันที่ 05 - 08 ม.ีค. 9,999 9,999 9,999 9,999 3,500 



 

 

63 
วันที่ 06 - 09 ม.ีค. 
63 9,999 9,999 9,999 9,999 3,500 
วันที่ 08 - 11 มี.ค. 
63 9,999 9,999 9,999 9,999 3,500 
วันที่ 12 - 15 มี.ค. 
63 9,999 9,999 9,999 9,999 3,500 
วันที่ 13 - 16 มี.ค. 
63 9,999 9,999 9,999 9,999 3,500 
วันที่ 15 - 18 มี.ค. 
63 9,999 9,999 9,999 9,999 3,500 
วันที่ 19 - 22 มี.ค. 
63 9,999 9,999 9,999 9,999 3,500 
วันที่ 20 - 23 มี.ค. 
63 9,999 9,999 9,999 9,999 3,500 
วันที่ 22 - 25 ม.ีค. 
63 9,999 9,999 9,999 9,999 3,500 
ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วนัเดินทางกลับ] ทานละ 3,000 บาท ราคาน้ีรวม
รายการทัวร ต๋ัวเครื่องบิน 

 
ราคาทัวรขางตนยงัไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500บาท / ทาน / ทริป 
หัวหนาทัวรท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เง่ือนไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะ
อากาศและเหตสุดวิสัยตางๆที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ*** 
 
***หากทานท่ีตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกครัง้
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจง
ใหทราบลวงหนา ** 



 

 

หมายเหตุ 
สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมให
บุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมี
อายุไมต่ํากวา 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางต่ํา 6 
หนา 
 
เง่ือนไขการจอง 
1. กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรยีมเงินมดัจํา 10,000 

บาทพรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแลว 
2. การชําระคาทัวรสวนทีเ่หลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทานควร

จัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวน
ของคาท่ีพักและต๋ัวเครื่องบินมิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วนั คืนคาใชจายท้ังหมด 
2. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
3. แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
4. สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวีซา

ผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําท้ังหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให

คณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ีบรษัิทฯกําหนดไว (15ทานขึ้นไป)เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน 

6. กรณีเจ็บป�วยจนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง
บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจาย
ที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือคาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัวในกรณีท่ีไมสามารถเดินทางได 

7. กรณีทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ คืนคาทัวรหรอืมัดจําให แตทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักคาใชจายบางสวนที่เกิดขึ้นจริงเปนกรณีไป (อาทิ กรณีออกต๋ัว
เคร่ืองบินไปแลว หรือไดชําระคาบริการในสวนของทางเมืองนอกเชน โรงแรม ฯลฯ ไปแลว) 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึ้นแลวกับทานเปนกรณีไป 



 

 

8. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของ
เจาหนาที่ไมวาเหตุผลใดๆ กต็ามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
1.  คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร

ขางตน 
กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลีย่นระดับช้ันท่ีน่ังจากช้ันประหยัดเปนช้ันธุรกิจ 
โดยใชคะแนนจากบตัรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการ
ชําระเงินเพื่ออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  

2.  คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4.  เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คาน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเคร่ืองบิน [นกสกูต 20 กิโลกรัม / แอรเอเซียเอกซ 20 

กิโลกรัม / การบินไทย 30 กโิลกรมั / เจแปนแอรไลนและออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเกิน 
23 กิโลกรัม] คาประกนัวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียก
เก็บ 

6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงนิทานละ 1,000,000 
บาท  
คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล  
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 
ลานบาท] 
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 
ลานบาท] 

7.  ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3% 



 

 

อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
1.  คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 
2. คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือที่ระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เคร่ืองดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา

ซักรีด คาโทรศัพท  
3.  คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
4.  คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท / ทริป / ตอทาน 


