
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

วนัแรก ท่าอากาศยาน ดอนเมือง  - สนามบิน TAN SON NHAT – เมือง โฮจมิินท์  – พิพิธภณัฑ์

สงคราม - เมืองดาลทั 

05.00 น. พรอ้มกนัท่ีสนา มบินนานาชาตดิอนเมือง  อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ  ชั้น 3 ประตู 2 

เคาน์เตอร ์1 สายการบินแอรเ์อเชีย เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความ

สะดวกในการเช็คอิน 
07.55 น.  เหินฟ้าสู่ เมืองโฮจมิินท ์ประเทศเวียดนาม โดยเท่ียวบิน FD650  

09.15 น. เดินทางถึง  สนามบินTAN SON NHAT นครโฮจิมินท์ประเทศเวียดนาม  หลงัผ่านพิธีการตรวจ

คนเขา้สู่ เมืองโฮจมิินหซิ์ตี้  เดิมช่ือ ไซ่ง่อน ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามใต ้เป็นเมืองท่าท่ี

ใหญ่ท่ีสุดของเวียดนาม มีแมน้ํ่าไซ่ง่อนไหลผ่านยาว 80 ก.ม. เป็นเมืองเศรษฐกิจ เจริญรุดหน้า

กวา่เมืองอ่ืนๆ ในประเทศเวียดนาม 

นําท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑส์งคราม  สรา้งข้ึนเพ่ือเป็น

การราํลึกถึงการประกาศอิสรภาพและการรวมชาติของ

ชาวเวียดนาม ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงการทาํสงครามกบั

มหาอาํนาจอยา่งฝรัง่เศสและสหรฐัอเมริกา โดยภายใน

พ้ืนท่ีไดนํ้าซากเคร่ืองบินท้ิงระเบิด B52 มาจดัใหค้นรุ่น

หลงัไดเ้ห็นถึงความโหดรา้ยของสงคราม เมื่อเขา้ไปดา้น

ในก็มีภาพถ่ายของนักรบท่ีร่วมกนัชนะสงคราม 

เคร่ืองแบบทหารอเมริกา และยงัมีโรงภาพยนตรข์นาด

เล็กๆ ซ่ึงฉายภาพช่องทา้ยๆของสงครามเวียดนามสาํหรบั

ท่ีน้ีชาวเวียดนามออก เสียง วา่ บ่าว ตาง ญ่ี ต๊ิคเตร๋ียนต

รางห์ (BAO TANG DITICH CHIEN TRANH พิพิธภณัฑ์

สงคราม หรือ พิพิธภณัฑอ์นุสรณส์งครามสถาน) 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันนําท่านออกเดินทางสู่ เมืองดาลทั มีระยะทางประมาณ 300กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 

6 ชัว่โมง  30นาที เมืองดาลทัเป็นเมืองท่ีแสนโรแมนติก ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็น หุบเขาแห่งความรกั 

สมัผสับรรยากาศท่ีแสนโรแมนติก โอบลอ้มไปดว้ยขุนเขา แมกไมน้านาพนัธ ์และทะเลสาบ 

ดว้ยเนินเขาเขียวขจีสลบัซบัซอ้น ทะเลสาบในสายหมอกบางๆ และป่าสนอนัหอมกรุ่น ดาลทัได้



 

 

ช่ือวา่เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีโรแมนติกท่ีสุดในเวียดนาม มีอุณหภูมิตลอดทั้งปี 15-25 องศา (ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 7 ชัว่โมง) 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ภตัาคาร 

หลงัจากรบัประทานอาหารนําท่านเดินเล่นตลาดไนทเ์มืองดาลทั ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมือง 

ของท่ีระลึก และชิมอาหารพ้ืนเมืองตามอธัยาศยั 

พกัท่ี  VIETSOV PETRO HOTEL / MAI VANG HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัท่ีสอง เมืองดาลทั – CRAZYHOUSE – พระราชวงัฤดูรอ้นของจกัรพรรดิ - นัง่กระเชา้ไฟฟ้า 

วดัตัก๊ลมั – หุบเขาแห่งความรกั - นํ้าตก DATANLA - เมืองมุยเน่ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางชม CRAZY HOUSE บา้นหน้าตาแปลกประหลาด โดยศิลปินชาวเวียดนาม ซ่ึงมี

ช่ือเสียงโด่งดงั ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการถ่ายรูป จากน้ันเดินทางสู่  พระราชวงัฤดูรอ้นของ

จกัรพรรดิ  ของจกัรพรรดิเบ๋าได่ ซ่ึงเป็นจกัรพรรดิองคสุ์ดทา้ยของเวียดนาม ซ่ึงสถานท่ีแห่งน้ี

เป็นพระราชวงัสุดทา้ย ท่ีสรา้งข้ึนในสมยัเลืองอาํนาจของฝรัง่เศส กอ่นท่ีจะเกิดสงคราม

เวียดนาม จึงทาํใหจ้กัรพรรดิเบ๋าได่ตอ้งยา้ยไปอยูท่ี่ฝรัง่เศส แลว้ไมก่ลบัมาเหยียบแผ่นดินบา้น

เกิดอีกเลย จากน้ันนําท่านนัง่กระเชา้ไฟฟ้า ชมวิวเมืองดาลทัจากท่ีสูง ข้ึนไปชม  วดัตัก๊ลมั วดั

พุทธในนิกายเซน แบบญ่ีปุ่น ตั้งอยูบ่นเทือกเขาเฟืองฮวา่ง ภายในวดัมีส่ิงกอ่สรา้งท่ีสวยงาม 

สะอาด เป็นระเบียบ ทศันียภาพโดยรอบ ลอ้มรอบไปดว้ยดอกไมท่ี้ผลิดอกบานสะพรัง่ นับไดว้า่

เป็นวิหารท่ีนิยมและงดงามท่ีสุดในเมืองดาลดั จากน้ันเดินทางสู่  สวนดอกไม้  สมัผสัดอกไม้

เมืองหนาว ท่ีอวดโฉม รูปทรง และสีสนัแปลกตา ลว้นแต่เป็นสายพนัธุท่ี์มาจากยุโรปเป็นส่วนใหญ ่

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่าน เดินทางสู่  หุบเขาแห่งความรกั  อยูท่างทิศเหนือของทะเลสาบมาฮวาง หรือท่ีชาว

เวียดนามเรียกกนัวา่ทุงหลุงติงหเ์ฉียว เป็นผืนป่าท่ีจกัรพรรดิเบ๋าได๋เคยทรงเขา้มาล่าสตัวใ์น

สมยักอ่น มีลกัษณะเป็นหุบเขามีทะเลสาบอยูต่รงกลาง ลอ้มรอบดว้ยเนินเขาเต้ีย ๆ ท่ีปกคลุม

ดว้ยตน้สน กอ่นจะเดินข้ึนไปยงัทะเลสาบดา้นบนจะเป็นสวนสนุกมีเคร่ืองเล่นมากมาย มีบริการ

ข่ีมา้และถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก หรือจะเลือกปั่นจกัรยานน้ําในทะเลสาบ ส่วนดา้นบนเป็นรา้นขาย

ของท่ีระลึก และมุมสงบสาํหรบัพกัผ่อน 

 

 

 

 



 

 

 

 

นําท่านเดินทางสู่ นํ้าตกDATANLA ซ่ึงเป็นน้ําตกท่ีขนาดไมใ่หญ่มาก  แต่สวยงาม และพิเศษทุก

ท่านจะไดนั้ง่ROLLER COASTER ลงไปชมน้ําตก ท่านจะไดร้บัประสบการณแ์ปลกใหมท่ี่ไมค่วร

พลาด นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองมุยเน่ มีระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร (ใชเ้วลาเดินทาง 

4 ชัว่โมง) 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี  TIEN DUONG RESORT / THAI HOA RESORT   หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัท่ีสาม เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง -  FAIRY STREAM – ท่าเรือมุยเน่ –  

 โฮจมิินท ์– ล่องเรือดินเนอรแ์ม่นํ้าไซง่อน พรอ้มชมการแสดงพ้ืนบา้นบนเรือ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายขาว กองภูเขาทรายสีขาวสุดขอบ

ฟ้าเหมือนทะ เลทราย        ซาฮารา  ใหท้่านไดอิ้สระกบั การ

ถ่ายรูปหรือเลือกใชบ้ริการกิจ กรรม  ราคาน้ีไม่รวมคา่

กิจกรรมตา่ง ๆอาทิเช่น บรกิารสไลดเ์อดรบ์นทะเลทราย

(คา่ใชจ่้าย 150 บาท) ขบัรถATVตะลุยทราย แบบนั่ง2ท่าน 

(คา่ใชจ่้าย 310 บาท )แบบนั่ง 4ท่าน (คา่ใชจ่้าย 620 

บาท)หรือนั่งรถจ๊ิบชมวิวบนยอดภู เขาทะเลทราย รถ 1คนั

นั่งได ้5 ท่าน (คา่ใชจ่้าย 1,200บาท )  

จากน้ันนําท่านชม ทะเลทรายแดง  ท่ีเกิดจากการรวมตวัของ

ทรายสีแดงจากสนิมเหล็กจนเป็นบริเวณกวา้ง ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการถ่ายรูป  

นําท่านเดินทางสู่  ซุนเทียน หรือภาษาอกัฤษเรียกวา่  FAIRY STREAM มีลกัษณะคลา้ยแพะ

เมืองผีหรือเสาหินนาน้อยของเมืองไทย แต่แปลกตรงท่ีมีลาํธารระหวา่งกลาง ใหท้่านไดถ้อด

รองเทา้เดินลุยอยา่งสนุกสนาน แถมไดช้มวิวสวยๆสองขา้งทาง 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านสู่ ท่าเรือมุยเน่  บริเวณจุดชมวิว ทุกท่านจะไดพ้บกบั เรือกระดง้หรือเรือประมงของช าว

เวียดนามท่ีเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะนับรอ้ยๆลาํสุดลูกหูลูกตาใหท้่านไดถ่้ายถาพท่ีสวยงาม 

นําท่านเดินทางกลบัสู่  เมืองโฮจมิินท์  มีระยะทาง ประมาณ 200 กิโลเมตร (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 4 ชัว่โมง) 



 

 

จากน้ันนําท่านลงเรือ Bê n Nghé  Cruise ล่องเรือไปตามแมน้ํ่าไซง่อน ตลอดเสน้ทางท่านจะได้

อ่ิมอร่อยไปอาหารคํา่สไตลเ์วียดนามและเพลิดเพลินไปกบัดนตรีสดแนวโฟลก์และการเตน้ราํ

พ้ืนเมืองท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมและมรดกท่ีเป็นเอกลกัษณข์องเวียดนาม  

คํา่  พิเศษ !! บริการอาหารคํา่ บนเรือล่องแม่นํ้าไซง่อน 

พกัท่ี  HOANG PHU GIA HOTEL / SEN VIET HOTEL  หรือระดบัเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสี่ เมืองโฮจมิินห ์- ทาํเนียบรฐับาล - วดัเทียนหาว – โบสถน์อรท์เธอรด์มั – ไปรษณียก์ลาง 

ตลาดเบน๋ถัน่ - สนามบินดอนเมือง 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําท่านเท่ียวชม ทาํเนียบรฐับาล ตั้งอยูบ่ริเวณใจกลางเมืองโฮจิมินห ์ทาํเนียบของอดีต

ประธานาธิบดี ปัจจุบนัเปิดเป็นพิพิธภณัฑด์ว้ย อาคารทนัสมยัหลงัใหญ่น้ีรายรอบดว้ยสวน

ขนาดใหญ่ตั้งอยูใ่นบริเวณท่ีเคยเป็น ทาํเนียบของผูว้า่การชาวฝรัง่เศสท่ีเรียกวา่ ทาํเนียบนโรดม 

(Norodom Palace) ทาํเนียบน้ีถูกท้ิงระเบิดโดยทหารอากาศเวียตนามใตแ้ละไดม้ีการสรา้ง

อาคารใหม ่ท่ีรูจ้กักนัในช่ือ ทาํเนียบอิสรภาพ 

(Independence Palace) ข้ึนแทนท่ีโครงสรา้งเกา่ถูก

ทาํลาย อาคารปัจจุบนัออกแบบโดยโง เวียดทู (Ngo Viet 

Thu) สถาปนิกชาวเวียตนามผูส้าํเร็จการศึกษาจาก

ฝรัง่เศส และสรา้งเสร็จสมบูรณใ์นปี พ .ศ. 2509 กอ่นจะ

ส้ินสุดลงในวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2518 เมื่อกองกาํลงั

คอมมิวนิสตไ์ดเ้คล่ือนขบวนรถถงัเขา้ชนประตูเหล็ก

ดา้นหน้าของ ทาํเนียบและโค่นรฐับาลเวียตนามใตล้งทุก

วนัน้ีท่ีทาํเนียบเดิมถูกเปิดเป็นพิพิธภณัฑใ์หเ้ขา้ชมได ้โดย

ทุกส่ิงทุกอยา่งถูกท้ิงไวใ้หเ้สมือนสภาพเดิมในวนัท่ี 30 

เมษายน พ .ศ. 2509 โดยชั้นล่างเป็นหอ้งจดัเล้ียง หอ้ง

โถงใหญ่ซ่ึงรฐับาลเวียตนามใตป้ระกาศยอมแพแ้ละหอ้ง



 

 

เล็กถูกใชส้าํหรบัการ บรรยายสรุปประจาํวนัทางทหาร ในระหวา่งช่วงกอ่นท่ีรฐับาลเวียตนามใต้

จะถูกโค่น ส่วนชั้นท่ีสองเป็นหอ้งรบัรองของประธานาธิบดีตรนัวนัเฮือง และหอ้งรบัรองของ

ประธานาธิบดีเทียว ซ่ึงเพียบพรอ้มดว้ยหอ้งนอน หอ้งรบัประทานอาหาร และหอ้งสวดมนต์

แบบคาทอลิค ชั้นสามเป็นหอ้งรบัรองของภริยาประธานาธิบดี และชั้นท่ี ส่ีเป็นหอ้งฉาย

ภาพยนตรส์่วนตวัและลานจอดเฮลิคอปเตอร ์ซ่ึงจากท่ีน่ีจะสมารถเห็นทิวทศัน์อนังดงามของ

ถนนเลหยว่น (Le Duan Boulevard) ไดเ้ป็นอยา่งดี ดา้นหลงัทาํเนียบเป็นสาธารณะกงเวียด

วนัฮวา (Cong Vien Van Hoa) ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีสีเขียวร่มร่ืนสบายตา ดา้นหน้าถนนเลหยว่น ถูกกัน้

ไวด้ว้ยสวนสาธารณะใหญ่แห่งหน่ึงท่ีร่มคร้ึมดว้ยไมใ้หญ่ บริเวณดา้นหน่ึงใกลก้บัถนนไทวนัลุง 

(Thai Van Lung) สาํนักงานของโครงการอพยพอยา่งมีระเบียบของอเมริกนั (American Orderly 

Departure Program) ซ่ึงตั้งอยูใ่นปี พ .ศ. 2523 เพ่ือใหค้วามช่วยเหลือเด็กลูกคร่ึงอ เมริกนั-

เอเชีย และผูล้ี้ภยัทางการเมืองอยูบ่ริเวณใกล้ๆ   

นําท่านเดินทางผ่า นยา่น ไชน่าทาวน ์ ชมวิธีชีวิตความเป็นอยู ่ของชาวจีนในเวียดนาม     นํา

ท่านชม วดัเทียนหาว วดัจีนในเขตไชน่าทาวน์ท่ีสรา้งอุทิศใหก้บัแมพ่ระผูคุ้ม้ครองชาวเรือหรือ

เทพีเทียนหาวโดยชาวพุทธกวางตุง้ในช่วงปลายศตวรรษท่ี 18 ชาวเวียดนาม เช่ือวา่เทพองคค์น

ท่ีมีกอ้นเมฆเป็นยานพาหนะเพ่ือช่วยคุม้ครองผูค้นใหร้อดพน้จากอนัตรายจากมหาสมุทรทั้งปวง 

เท่ียง  พิเศษ !! บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร BUFFET PALACE  

นําท่านสู่ โบสถน์อรท์เทอดาม  ใชเ้ป็นหอสวดมน ต์สาํหรบั

ชาวเวียดนามและชาวต่างประเทศท่ีเป็นคริสตศ์าสนิกชน 

ทั้งน้ี มีทั้งผูท่ี้มาท่องเท่ียวหรือไดเ้ ดินทางมาทาํงานใน

เวียดนามอีกดว้ย  โบสถ ์ฯ ไดอ้อกแบบมาจากประเทศ

ฝรัง่เศสและเร่ิมทาํการกอ่สรา้งเมื่อวนัท่ี 7 เดือนตุลาคม 

พ.ศ. 2420 แลว้เสร็จเมื่อวนัท่ี 11 เดือนพ .ศ. 2423 

เมษายน ความยาวของโบสถ ์ 133 เมตร กวา้ง 35 เมตร 

และสูง 21 เมตร เฉพาะหอระฆงัทั้งสองหอท่ีอยู่ หน้าโบสถ์

น้ันต่างสูงถึง 57 เมตร  ค่าใชจ้า่ย ในขณะน้ันเป็นเงินฝรัง่

ทั้งหมด 2.5 ลา้น โบสถ ์ฯ แห่งน้ีถือเป็นสถาปัตยกรรม

ตะวนัตกท่ีสวยงามยิ่งในนครโฮจิมินหอี์กแห่ง  

นําท่านชม ไปรษณียก์ลาง ท่ียงัคงความงดงามตามสถาปัตยกรรมดั้งเดิม ท่านสามารถส่งไปรษณีย์

กลบัมายงัประเทศไทยเพ่ือเป็นของท่ีละลึกได้ 



 

 

 จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ ตลาดเบน๋ถัน่ ซ่ึงตั้งอยูใ่จกลางเมืองโอจิมินห ์เป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่

และมีอายุเกือบรอ้ยปี ท่ีน้ีมีสินคา้สารพดัชนิดทั้งสินคา้พ้ืนเมือง สินคา้นําเขา้ของท่ีระลึก อาหาร 

เคร่ืองด่ืม ต่างๆ  

เย็น บริการอาหารเย็นดว้ยขนมปัง BANH MI (ขนมปังสไตลเ์วียดนามบริการบนรถ) 

  ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน TAN SON NHAT 

21.35 น. นําท่านเหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี FD659   

23.10 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...พรอ้มความประทบัใจ 

 

*************************************************  

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครั้งก่อนทาํการออกตัว๋

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรอื เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 
อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายุต ํา่กว่า11ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายุต ํา่กว่า11ปี) 

พกัเด่ียว

เพิ่ม 

ราคาไม่

รวมตัว๋ 

10 – 13 พฤษภาคม 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 9,588 

17 – 20 พฤษภาคม 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 9,588 

24 – 27 พฤษภาคม 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 9,588 

14 – 17 มิถุนายน 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 9,588 

21 – 24 มิถุนายน 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 9,588 

28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 9,588 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี3,900 บาท** 

***ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิ่น 

ท่านละ 600 บาท /ทรปิ/ต่อท่าน*** 



 

 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้น

ทางบรษิัทจะไม่คืนมดัจาํไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั้งสิ้ น เพราะว่าทางบรษิัทไดท้าํการจา่ย

ค่าตัว๋ไปใหก้บัการสายการบินเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อนการ

จองทวัรทุ์กครั้ง เพื่อประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง 

การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

 

กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืน

มดัจาํทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดช้าํระค่าตัว๋เครื่องบินเตม็ใบใหก้บัสายการบินเป็นท่ีเรียบรอ้ย 

ยกเวน้ค่าภาษีนํ้ามนัท่ียงัมิไดช้าํระ ค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ กรุณาชาํระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 

 

หมายเหต ุ: ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรีฟันดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และนําเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ    

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

 

 

 



 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 

ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 600บาท/ทริป/ตอ่ท่าน 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 

เง่ือนไขการชาํระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 5,000 บาทต่อท่านเพ่ือสาํรองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดกอ่นวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไมช่าํระเงิน หรือชาํระเงินไมค่รบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ

การจา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลา

ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใด

อยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษรทางบริษัทไมร่บัยกเลิกการจองผ่านทาง

โทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ี ยวหรือเอเจนซ่ี (ผูม้ีช่ือใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึง

เพ่ือทาํเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ 

หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบั ญชีธนาคารท่ีตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมี

เง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1.1 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่้อยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 

2.1.2 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่้อยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 

2.1.3 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไมคื่นเงินค่าบริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด 



 

 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการนําเท่ียว

ใหแ้กนั่กท่องเท่ียว เช่น การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra 

Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการ

ทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลา

ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไมถึ่ง 15 คน 

 

เง่ือนไขและขอ้กาํหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไมว่า่บางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคื่นเงินค่าบริการไมว่า่บางส่วน

หรือทั้งหมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ีย วร่วมเดินทางน้อยกวา่ 15 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนักอ่นการเดินทางสาํหรบัประเทศ

ท่ีไมม่ีวีซ่า  และอยา่งน้อย 10 วนักอ่นการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่าน

ยินดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพ่ิมจากกา รท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ท่ีทางบริษัทกาํหนดเพ่ือใหค้ณะ

เดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนําหน้าช่ือ 

เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ือ งบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส้่งหน้า

หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั

สถานการณ ์ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้ งน้ีบริษัทจะคาํนึงถึงความ

ปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ี

มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติั เหตุ 

ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการ

บิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 



 

 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริ การเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลง

เท่ียวบิน ฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมม่ีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูม้ีอาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน 

 

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กิน 100 มิลลิลิตร

ต่อช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไมเ่กิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถ

นําออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท้่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของ

ดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ื องบิน

เท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณก์ีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. IATA ไดก้าํหนดมาตรการเก่ียวกบัการนาํแบตเตอรี่สาํรองข้ึนไปบนเครื่องบินดงัน้ี 

 แบตเตอร่ีสาํรองสามารถนําใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจาํนวนและปริมาณท่ีจาํกดั ไดแ้ก ่

3.1 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกวา่  20,000 mAh หรือน้อยกวา่  100 Wh สามารถนําข้ึน

เคร่ืองไดไ้มม่ีการจาํกดัจาํนวน  

3.2 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟฟ้า  20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําข้ึน

เคร่ืองไดไ้มเ่กินคนละ 2 กอ้น 

3.3 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มนําข้ึนเคร่ืองในทุกกรณี 

4. หา้มนําแบตเตอร่ีสาํรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

***************************************** 

 


