
 

         

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

วนั โปรแกรมการเดินทาง 
มือ้อาหาร โรงแรม 

หรือเทยีบเท่า 3 ดาว*** เช้า กลางวนั ค า่ 

1 กรุงเทพฯ  – โฮจิมินห์ – ฟานเทียต    NAM HAI HOTEL   

2 
ฟานเทียต – ทะเลทรายแดง – ทะเลทรายขาว – ล าธารนางฟ้า – หมู่บา้นชาวประมง 
- ดาลดั

   MAI  VANG  HOTEL 

3 ดาลดั - วดัตัก๊ลมั – น ้าตกดาตนัลา – พระราชวงับ๋าวได๋ – สวนดอกไม ้– โฮจิมินห์     HO  SEN  2 HOTEL 

4 โฮจิมินห์ - โบสถน์อร์ทเธอดาม – ไปรษณียก์ลาง – โรงละครโอเปร่า เฮาส์ – 
พิพิธภณัฑส์งคราม –  ตลาดเบนถนัห์ – สนามบินโฮจิมินห์ – กรุงเทพฯ 

   - 

Highlight: 

 ชมเมือง “ดาลดั” สัมผสับรรยากาศ สุดแสนโรแมนติค  พร้อมสัมผสัอากาศเย็นได้ตลอดทั้งปี 

 ชมทะเลทรายมุยเน่ สีขาวที่ใหญ่ที่สุดในเวยีดนาม  หรือ ซาฮาร่า เวยีดนาม  

 เที่ยวสบายไม่เหนื่อย  ประหยดัเวลาเดินทาง  นั่งเคร่ืองบินจากดาลดั กลบัสู่โฮจิมินห์ 

 เดนิทางด้วย เวยีดนาม แอร์ไลน์  (VN) สายการบินแห่งชาติ  พร้อมอาหารเสิร์ฟบนเคร่ือง 

เดนิทางระหว่าง กมุภาพนัธ์ – ตุลาคม 2563 

เดนิทางตั้งแต่ 6 ท่านขึน้ไปไม่มีหัวหน้าทัวร์   มีไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยให้บริการ // เดนิทาง 15 ท่านขึน้ไปมีหัวหน้าทัวร์จากไทยคอยบริการ 

WONDERFUL VIETNAM 
โฮจิมนิห์ – มุยเน่ – ดาลดั 

4 DAYS 3 NIGHTS ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

16,900.- 



 

         

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – โฮจมินิห์ – ฟานเทียต 

09.00 น.   คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูม ิช้ัน 4 ผู้โดยสารขาออก ประตู 5-6 เคาน์เตอร์  L สายการบิน VIETNAM 
AIRLINES โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหท่้านก่อนข้ึนเคร่ือง 

11.20 น. ออกเดินทางสู่ โฮจมิินห์ ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES เที่ยวบินที่ VN600 
13.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ต ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง เดินทางสู่ เมืองฟานเทียต เมืองตากอากาศ

ชายทะเลและมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความสวยงามและมีช่ือเสียงทางภาคใตข้องเวียดนาม ระหวา่งทางผา่นชมธรรมชาติและ
วิถีชีวิตของคนเวียดนาม (ระยะทางประมาณ 180 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง ข้ึนอยูก่บัการจราจร) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
 ที่พกั  โรงแรม  NAM HAI  HOTEL  หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

วนัที่สอง  ฟานเทียต – ทะเลทรายแดง – ทะเลทรายขาว – ล าธารนางฟ้า – หมู่บ้านชาวประมง - ดาลดั 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  ชมความงดงามของ ทะเลทรายแดง (Red Sand  Dune)  สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากและอยู่ใกลช้ายทะเล เมด็ทราย

ละเอียดสีแดง ละเอียดราวกับแป้ง เนินทรายจะเปล่ียนรูปร่างไปตามแรงลมท่ีพัดผ่านมา ณ  เนินทรายแห่งน้ี                            
สามารถ ถ่ายภาพความสวยงามของทะเลจากบนยอดเนินทรายอนักวา้งไกลสุดสายตา   จากนั้นน าท่านชมและสัมผสั                  
ความยิ่งใหญ่ของ ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) หรือท่ีเรียกว่าทะเลทรายขาว ทะเลทรายท่ีใหญ่ท่ีสุดของเวียดนาม 
หรือ ซาฮาร่า แห่งเวียดนาม พ้ืนท่ีกวา้งใหญ่ ทรายละเอียดสีขาวราวกบัแป้ง  เม่ือสัมผสักบัสายลมและแสงแดดในแต่ละ
ช่วงเวลา ท าใหเ้กิดทศันียภาพของเนินทรายสวยงามแตกต่างกนัไป อิสระกบักิจกรรมต่างๆ ท่ีทะเลทราย เช่น การเล่นสไล
เดอร์บนสันทราย, ข่ีรถ ATV หรือนัง่รถจ๊ีฟ ตะลุยทะเลทราย (ไม่รวมในค่าใชจ่้าย)  หรือถ่ายภาพความประทบัใจ ชม ล า
ธารนางฟ้า  Fairy Stream  ล าธารน ้าสายเลก็ๆ ท่ีไหลลดัเลาะผ่านโตรกหนา้ผา ไปยงัทะเลดินในเบริเวณล าธารท่ีน ้ าไหล
ผา่นไปมีลกัษณะเน้ือละเอียด เป็นดินสีแดงอมสม้ ตดักบัเมฆขาว ทอ้งฟ้าสีคราม ท าใหท้ศันียภาพบริเวณโดยรอบสวยงาม
ยิ่งนัก เท่ียวชมและถ่ายภาพ ธรรมชาติอนัสวยงามอีกแห่งหน่ึงของมุยเน่ (ระดบัน ้ าในล าธารสูงประมาณขอ้เทา้  ถอด
รองเทา้เดินชม) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 
  น าท่านชม หมู่บ้านชาวประมงมุยเน่ ชมวิถีชีวิตชาวประมง รวมไปถึงเรือประมงนบัร้อยๆ ล าสุดลุกหูลกูตา ออกเดินทางสู่  

เมอืงดาลดั  เมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงอนัและโรแมนติคท่ีสุดและของเวียดนามเน่ืองจากตั้งอยูบ่นท่ีสูงจากระดบัน ้าทะเล
ประมาณ 1,500 เมตร ท าให้อากาศเยน็สบายตลอดทั้งปีแมก้ระทั้งในฤดูร้อน  อุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 15-25 องศาเซส
เซียส  (ระยะทางประมาณ 170 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง ข้ึนอยูก่บัสภาพการจราจร) 



 

         

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร    
  เดินชมตลาดยามค ่าคืนท่ี ดาลัด  ไนท์มาร์เก็ต  ท่ีน่ีมีทั้งร้านขายอาหารริมถนน จกัรยานใหเ้ช่า ศิลปินวาดรูป  นอกจากน้ียงั

มีร้านขายเส้ือผา้มือสองใหไ้ดเ้ลือก  
 ที่พกั  โรงแรม  MAI  VANG  HOTEL  หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 
 

วนัที่สาม  ดาลดั - วดัตัก๊ลมั – น า้ตกดาตันลา – พระราชวงับ๋าวได๋ – สวนดอกไม้ – หุบเขาแห่งความรัก – โฮจมินิห์  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าท่านนัง่เคเบิลคาร์ เพ่ือข้ึนไปชม วัดตั๊กลัม  เป็นวดัพุทธในนิกายเซน แบบญ่ีปุ่น ตั้งอยู่บนเทือกเขาเฟืองฮว่าง ภายใน

บริเวณวดันอกจากจะมีส่ิงก่อสร้างท่ีสวยงาม สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยแลว้ ยงัมีการจดัทศันียภาพโดยรอบดว้ยสวน
ดอกไมท่ี้ผลิดอกบานสะพร่ัง นบัไดว้่าเป็นวิหารซ่ึงเป็นท่ีนิยมและงดงามท่ีสุดในดาลดั จากนั้นชม น ้าตกดาตันลา เป็น
น ้าตกไม่ใหญ่มากแต่มีความสวยงามและมีกิจกรรมต่าง ๆ ในนกัท่องเท่ียวไดท้ ากนั จึงไม่น่าแปลกใจท่ีน ้าตกแห่งน้ีจะเป็น
น ้ าตกท่ีมีนักท่องเท่ียวมาเยือนมากท่ีสุดในดาลดั  การไปชมน ้ าตกท่านจะไดพ้บกบัความสนุกสนานดว้ยการ น่ังรถราง
มหาสนุก ท่ีจะพาแล่นฉิวฉวดัเฉวียนไปตามรางเพ่ือลงไปชมความงามของน ้าตกท่ีอยู่ในหุบเขา 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 
  น าท่านชม พระราชวังบ๋าวได๋  ท่ีประทบัของจกัรพรรดิองค์สุดทา้ยของเวียดนาม  ส่วนท่ีเปิดให้ประชาชนเขา้มาเยี่ยมชม

ไดน้ั้น ประกอบดว้ย บลัลงักจ์กัรพรรดิ หอ้งทรงงาน หอ้งบรรทม หอ้งอาหาร รวมถึงส่วนท่ีพกัของพระมเหสีดว้ย พร้อม
กนันั้นผูม้าเยี่ยมเยือนยงัจะได้ชมภาพถ่ายและรูปป้ันของราชวงศ์ท่ีถูกจดัแสดงไวอี้กดว้ย ทั้ งน้ี ภายในพระราชวงัไม่
อนุญาตให้บนัทึกภาพภายในอาคาร  ชม สวนดอกไม้เมืองหนาว  ดาลดัไดรั้บการขนานนามให้เป็นเมืองดอกไม ้เพราะ
เมืองแห่งน้ีเป็นท่ีข้ึนช่ือเร่ืองสีสันของดอกไมอ้นังดงามหลากหลายสายพนัธ์ุ อีกทั้งเมืองดาลดัยงัมีงานเทศกาลดอกไม้
ประจ าปีอนัลือช่ือ ท่ีสวนดอกไมเ้มืองหนาว เราจะไดพ้บกบัพรรณไมน้านาชนิด ไม่ว่าจะเป็นไมด้อก ไมป้ระดบั ไมต้น้ 
และกล้วยไม้ รวมถึงดอกไม้กว่า 300 สายพันธ์ุ ท่ีผลัดกันเบ่งบานในช่วงเวลาต่างกันไปในรอบปี นั่นท าให้ไม่ว่า
นกัท่องเท่ียวจะไปเยือนสวนแห่งน้ีในช่วงเวลาใดกต็าม กย็งัสามารถพบกบัดอกไมส้วยๆ ท่ีเบ่งบานรอตอ้นรับอยูเ่สมอ   
สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบิน 
 

 

 

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร     
21.35 น. ออกเดินทางสู่นครโฮจมิินห์ โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES เที่ยวบินที่ VN1385 
22.30 น. เดนิทางถึงเมอืงโฮจมิินห์  
 ที่พกั  โรงแรม  HO  SEN 2 HOTEL  หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

 



 

         

 

วนัที่ส่ี     โฮจมิินห์ - โบสถ์นอร์ทเธอดาม – ไปรษณีย์กลาง – โรงละครโอเปร่า เฮาส์ – พพิธิภัณฑ์สงคราม –  ตลาดเบนถันห์ – 
สนามบินโฮจิมนิห์ – กรุงเทพฯ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าท่านชม  โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม  สร้างข้ึนช่วงปลายทศวรรษท่ี1800 โดยชาวฝร่ังเศสมีหอระฆงัท่ีเห็นวิวงดงามและวิเศษ

มากชมสถาปัตยกรรมสไตลฝ์ร่ังเศสท่ี ไปรษณีย์กลาง  ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมท่ียงัคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบนั   ผ่านชม โรง
ละครโอเปร่าเฮาส์  ชม พิพิธภัณฑ์สงคราม  ให้ท่านได้ชมภาพประวัติศาสตร์สงคราม ระหว่างเวียดนาม และ 
สหรัฐอเมริการในอดีต 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
  อิสระให้ท่านชอ้ปป้ิงท่ี  ตลาดเบนถันห์  ศูนยร์วมของสินคา้หลาย ๆ ประเภท ไม่ว่าจะป็นของกิน ของใช ้เคร่ืองแต่งตวั 

กระเป๋า รองเทา้ เส้ือผา้ หรือแมแ้ต่สินคา้เล่ืองช่ือของเวียดนามจ าพวกกาแฟ,ชา ท่ีพบเห็นและมีแหล่งผลิตอยู่ในดาลดั ก็มี
จ าหน่ายท่ีตลาดน้ีดว้ย  จนได้เวลาสมควรเดนิทางสู่สนามบิน 

 
 
 
 
 
 
16.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES เที่ยวบินที่ VN607 
18.30 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ...พร้อมความประทับใจ 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
ข้อควรควรทราบ :  
 ส าหรับท่านที่ต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท าการออก

ตัว๋ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

 
 
 
 
 
 



 

         

อตัราค่าบริการ     
-ออกเดนิทางกรุ๊ปส่วนตวัตั้งแต่ 6 ท่านขึน้ไป ไม่มหัีวหน้าทัวร์ มไีกด์ท้องถิ่นช านาญเส้นทางคอยดูแลและบริการ 
-ออกเดนิทางตั้งแต่ 10 ท่านขึน้ไป ไม่มหัีวหน้าทัวร์ มไีกด์ท้องถิ่นช านาญเส้นทางคอยดูแลและบริการ 
-ออกเดนิทาง 15 ท่านขึน้ไปมหัีวหน้าทัวร์จากไทยคอยบริการ 

ก าหนดการดินทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 
ห้องละ 2-3 

ท่าน 

เดก็ อายุ 2-12 ปี 
พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ 
พกักบั 1 
ผู้ใหญ่ 

พกักบั 2 
ผู้ใหญ่ มเีตยีง 

พกักบั 2 ผู้ใหญ่
ไม่มเีตยีง 

27 ก.พ.-01 มี.ค.63 16,900 16,900 15,900 14,900 4,500 

05-08 มี.ค.63 16,900 16,900 15,900 14,900 4,500 

12-15 มี.ค.63 16,900 16,900 15,900 14,900 4,500 

19-22 มี.ค.63 16,900 16,900 15,900 14,900 4,500 

26-29 มี.ค.63 16,900 16,900 15,900 14,900 4,500 

02-05 เม.ย.63 16,900 16,900 15,900 14,900 4,500 

23-26 เม.ย.63 16,900 16,900 15,900 14,900 4,500 

01-04 พ.ค.63 17,900 17,900 16,900 15,900 4,500 

07-10 พ.ค.63 16,900 16,900 15,900 14,900 4,500 

14-17 พ.ค.63 16,900 16,900 15,900 14,900 4,500 

21-24 พ.ค.63 16,900 16,900 15,900 14,900 4,500 

28-31 พ.ค.63 16,900 16,900 15,900 14,900 4,500 

04-07 ม.ิย.63 16,900 16,900 15,900 14,900 4,500 

11-14 ม.ิย.63 16,900 16,900 15,900 14,900 4,500 

18-21 ม.ิย.63 16,900 16,900 15,900 14,900 4,500 

25-28 ม.ิย.63 16,900 16,900 15,900 14,900 4,500 

04-07 ก.ค.63 17,900 17,900 16,900 15,900 4,500 

09-12 ก.ค.63 16,900 16,900 15,900 14,900 4,500 

16-19 ก.ค.63 16,900 16,900 15,900 14,900 4,500 

25-28 ก.ค.63 17,900 17,900 16,900 15,900 4,500 

30 ก.ค.-02 ส.ค.63 16,900 16,900 15,900 14,900 4,500 



 

         

06-09 ส.ค.63 16,900 16,900 15,900 14,900 4,500 

09-12 ส.ค.63 17,900 17,900 16,900 15,900 4,500 

20-23 ส.ค.63 16,900 16,900 15,900 14,900 4,500 

27-30 ส.ค.63 16,900 16,900 15,900 14,900 4,500 

03-06 ก.ย.63 16,900 16,900 15,900 14,900 4,500 

10-13 ก.ย.63 16,900 16,900 15,900 14,900 4,500 

17-20 ก.ย.63 16,900 16,900 15,900 14,900 4,500 

24-27 ก.ย.63 16,900 16,900 15,900 14,900 4,500 

01-04 ต.ค.63 16,900 16,900 15,900 14,900 4,500 

08-11 ต.ค.63 16,900 16,900 15,900 14,900 4,500 

15-18 ต.ค.63 16,900 16,900 15,900 14,900 4,500 

22-25 ต.ค.63 17,900 17,900 16,900 15,900 4,500 

โปรแกรมทัวร์อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง เช่น สลบัที่ท่องเที่ยวตามความเหมาะสม 

 
อตัรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก.  
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางจ านวน 1 ท่าน (กรณีกรุ๊ปถึง 15 ท่านข้ึนไป) 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั MSIG ประกนัภยั (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด  



 

         

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น มาตรฐานวนัละ 200 บาท x 4 วนั = 800 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน ตลอดการเดนิทาง 
 
เงือ่นไขการเดินทาง 
 เดินทางตั้งแต่ 6 คนไม่มีหวัหนา้ทวัร์ (มีไกดท์อ้งถ่ินพดูไทยใหบ้ริการ) / 15 ท่านข้ึนไปมีหวัหนา้ทวัร์ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 6 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้

ก่อนเดินทาง 15 วนั 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ

ล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดข้ึนตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

 
การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 
 ยนืยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง  
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 25,000 บาท 
o ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท 
o จีน ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพชูา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 21 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี

เง่ือนไข และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หน้าท่ีฝ่ายขายจะนัดวนั-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไว้ใน

โปรแกรม เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 
 

การยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 22 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 21 - 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 75% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วนัเดินทาง  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 

 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า 



 

         

Refund ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 
 
ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ี

สายการบินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ี

ออกราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การเรียกเกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

 
โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยู่กบัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ  
 โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพ่ิม

เตียงเสริมให ้(Extra Bed)  
 หากโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และ

ตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
 โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใชเ้คร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีอยู่ในแถบอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะเปิด

ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา

ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 
 
กระเป๋าและสัมภาระเดนิทาง 
 น ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
 กระเป๋าสัมภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่

เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  
 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน

ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 
 


