
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

   
 

เที่ยวครบโฮจิมินทซิต้ี เมืองเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม 

ผจญภัยในทะเลทรายเวียดนามที ่มุยเน ชมความงามของแกรนดแคนยอนเวียดนาม  

สัมผัสความโรแมนติกที่เมืองดาลัท  สวิตเซอรแลนดแหงเอเชีย ชอปปงในตลาดเบนถั่น  

เดินทางโดยสายการบินสายการบินนกแอร หรือ  สายการบินแอรเอเชีย 

   
 

 



 
05.30 น.  พรอมกันท่ีสนามบินนานาชาติดอนเมืองชั้น2อาคารผูโดยสารระหวางประเทศเคานเตอรสายการบินนก

แอรหรือเคานเตอรสายการบินแอรเอเชีย เจาหนาท่ีของบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความ

สะดวกในการเช็คอิน 

07.30/07.45 น. เหิรฟาสูเมืองโฮจิมินทประเทศเวียดนาม โดยเท่ียวบิน นกแอร DD3210  (07.30-09.05) หรือ แอรเอเชีย 

FD650 (07.45-09.15)  

09.05/09.15 น. เดินทางถึง สนามบินTAN SON NHAT นครโฮจิมินทประเทศเวียดนาม หลังผานพิธีการตรวจคนเขา

เมือง กรุงโฮจิมินหซิตี้ เดิมชื่อ ไซงอน ซึ่งเคยเปนเมืองหลวงของเวียดนามใต เปนเมืองทาที่ใหญที่สุดของ

เวียดนาม มีแมนํ้าไซงอนไหลผานยาว 80 ก.ม. เปนเมืองเศรษฐกิจ เจริญรุดหนากวาเมืองอ่ืนๆ ในประเทศ

เวียดนาม นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑสงคราม สรางขึ้นเพื่อเปนการรําลึกถึงการประกาศอิสรภาพและ

การรวมชาติของชาวเวียดนาม ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการทําสงครามกับมหาอํานาจอยางฝร่ังเศสและ

สหรัฐอเมริกา โดยภายในพื้นที่ไดนําซากเคร่ืองบินทิ้งระเบิด B52 มาจัดใหคนรุนหลังไดเห็นถึงความ

โหดรายของสงคราม เมื่อเขาไปดานในก็มีภาพถายของนักรบที่รวมกันชนะสงคราม เคร่ืองแบบทหาร

อเมริกา และยังมีโรงภาพยนตรขนาดเล็กๆ ซึ่งฉายภาพชองทายๆของสงครามเวียดนามสําหรับที่น้ีชาว

เวียดนามออกเสียงวา บาว ตาง ญ่ี ต๊ิคเตร๋ียนตรางห (BAO TANG DITICH CHIEN TRANH พิพิธภัณฑ

สงคราม หรือ พิพิธภัณฑอนุสรณสงครามสถาน) 

11.00 น. รับประทานอาหารค่ํา  ณ  ภัตตาคาร 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองดาลัท มีระยะทางประมาณ 300กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 6 ชั่วโมง 30นาที 

เมืองดาลัทเปนเมืองที่แสนโรแมนติก ซึ่งไดชื่อวาเปน หุบเขาแหงความรัก สัมผัสบรรยากาศที่แสนโร

แมนติก โอบลอมไปดวยขุนเขา แมกไมนานาพันธ และทะเลสาบ ดวยเนินเขาเขียวขจีสลับซับซอน 

ทะเลสาบในสายหมอกบางๆและปาสนอันหอมกรุนดาลัทไดชื่อวาเปนแหลงทองเที่ยวที่โรแมนติกที่สุด

ในเวียดนาม มีอุณหภูมิตลอดทั้งป 15-25 องศา 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

หลังจากรับประทานอาหาร นําทานเดินเลน ตลาดไนทเมืองดาลัท เลือกซื้อสินคาพื้นเมือง และชิมอาหารพื้นเมือง 

นําทานเขาสูท่ีพัก ณ MAI VANG HOTEL / VIETSOVPETRO HOTEL หรือเทียบเทา 

 

 

วันแรก สนามบินดอนเมือง – นครโฮจิมินท – พิพิธภัณฑสงคราม - เมืองดาลัท 



 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานชม CRAZY HOUSE บานหนาตาแปลกประหลาด โดยศิลปนชาวเวียดนาม ซึ่งมีชื่อเสียงโดงดัง 

ใหทานไดเพลิดเพลินกับการถายรูป จากน้ันเดินทางสู พระราชวังฤดูรอนของจักรพรรดิ ของจักรพรรดิ

เบาได ซึ่งเปนจักรพรรดิองคสุดทายของเวียดนาม ซึ่งสถานที่แหงน้ีเปนพระราชวังสุดทาย ที่สรางขึ้นใน

สมัยเลืองอํานาจของฝร่ังเศส กอนที่จะเกิดสงครามเวียดนาม จึงทําใหจักรพรรดิเบาไดตองยายไปอยูที่

ฝร่ังเศส แลวไมกลับมาเหยียบแผนดินบานเกิดอีกเลย นําทาน น่ังกระเชาไฟฟา ชมวิวเมืองดาลัทจากที่สูง 

ขึ้นไปชม วัดตั๊กลัม วัดพุทธในนิกายเซน แบบญ่ีปุน ต้ังอยูบนเทือกเขาเฟองฮวาง ภายในวัดมีสิ่งกอสราง

ที่สวยงาม สะอาด เปนระเบียบ ทัศนียภาพโดยรอบ ลอมรอบไปดวยดอกไมที่ผลิดอกบานสะพร่ัง นับได

วาเปนวิหารที่นิยมและงดงามที่สุดในเมืองดาลัด จากน้ันเดินทางสู สวนดอกไม สัมผัสดอกไมเมืองหนาว 

ที่อวดโฉม รูปทรง และสีสันแปลกตา ลวนแตเปนสายพันธุที่มาจากยุโรปเปนสวนใหญ 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากน้ันเดินทางสู หุบเขาแหงความรัก อยูทางทิศเหนือของทะเลสาบมาฮวาง หรือที่ชาวเวียดนามเรียกกัน

วา ทุงหลุงติงหเฉียว เปนผืนปาที่จักรพรรดิเบาไดเคยทรงเขามาลาสัตวในสมัยกอน มีลักษณะเปนหุบเขา

มีทะเลสาบอยูตรงกลาง ลอมรอบดวยเนินเขาเต้ีย ๆ ที่ปกคลุมดวยตนสน กอนจะเดินขึ้นไปยังทะเลสาบ

ดานบนจะเปนสวนสนุกมีเคร่ืองเลนมากมาย มีบริการขี่มาและถายภาพเปนที่ระลึก หรือจะเลือกปน

จักรยานนํ้าในทะเลสาบ สวนดานบนเปนรานขายของที่ระลึก และมุมสงบสําหรับพักผอน นําทาน

เดินทางสู นํ้าตก DATANLA ซึ่งเปนนํ้าตกที่ขนาดไมใหญมาก แตสวยงาม และพิเศษทุกทานจะไดน่ัง 

ROLLER COASTER ลงไปชมนํ้าตก ทานจะไดรับประสบการณแปลกใหมที่ไมควรพลาด จากน้ันออก

เดินทางสู เมืองมุยเน มีระยะทางประมาณ 180กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง 

 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

นําทานเขาสูท่ีพัก ณ THAO HA HOTEL / DOI DUONG HOTEL หรือเทียบเทา 

 

 

 

 

วันที่สอง เมืองดาลัท - CRAZYHOUSE – พระราชวังฤดูรอนของจักรพรรดิ – นั่งกระเชาไฟฟา - 

วัดตั๊กลัม – หุบเขาแหงความรัก – น้ําตกDATANLA - เมืองมุยเน 



 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู ทะเลทรายขาว กองภูเขาทรายสีขาวสุดขอบฟาเหมือนทะเลทรายซาฮารา ใหทานได

อิสระกับการถายรูปหรือเลือกใชบริการกิจกรรม  ราคาน้ีไมรวมคากิจกรรมตางๆอาทิเชน บริการสไลด

เอดรบนทะเลทราย(คาใชจาย 150 บาท)ขับรถATVตะลุยทราย แบบน่ัง2ทาน (คาใชจาย 310 บาท)แบบ

น่ัง 4ทาน (คาใชจาย 620 บาท)หรือน่ังรถจิ๊บชมวิวบนยอดภูเขาทะเลทราย รถ1คันน่ังได 6ทาน (คาใชจาย 

1,200บาท ) จากน้ันนําทานชม ทะเลทรายแดง ที่เกิดจากการรวมตัวของทรายสีแดงจากสนิมเหล็กจนเปน

บริเวณกวาง ใหทานไดเพลิดเพลินกับการถายรูป นําทานเดินทางสู ซุนเทียน หรือภาษาอังกฤษเรียกวา 

FAIRY STREAM มีลักษณะคลายแพะเมืองผีหรือเสาหินนานอยของเมืองไทย แตแปลกตรงที่มีลําธาร

ระหวางกลาง ใหทานไดถอดรองเทาเดินลุยอยางสนุกสนาน แถมไดชมวิวสวยๆสองขางทาง 

 
เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากน้ันนําทานเดินทางไปถายรูปเรือกระดงหรือเรือประมงของชาวเวียดนามที่เปนเอกลักษณเฉพาะ นับ

รอยๆลําสุดลูกหูลูกตาบริเวณจุดชมวิว ที่ ทาเรือมุยเน หลังจากถายรูปเสร็จ เดินทางกลับสู เมืองโฮจิมินท 

มีระยะทางประมาณ 200กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 5 ชั่วโมง 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

นําทานเขาสูท่ีพัก ณ HOANG PHU GIA HOTEL หรือเทียบเทา 

 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําทานเที่ยวชม ทําเนียบรัฐบาล  ต้ังอยูบริเวณใจกลางเมืองโฮจิมินห ทําเนียบของอดีต

ประธานาธิบดี ปจจุบันเปดเปนพิพิธภัณฑดวย อาคารทันสมัยหลังใหญน้ีรายรอบดวยสวนขนาดใหญ

ต้ังอยูในบริเวณที่เคยเปน ทําเนียบของผูวาการชาวฝร่ังเศสที่เรียกวา ทําเนียบนโรดม (NORODOM 

PALACE) ทําเนียบน้ีถูกทิ้งระเบิดโดยทหารอากาศเวียตนามใตและไดมีการสรางอาคารใหม ที่รูจักกันใน

ชื่อ ทําเนียบอิสรภาพ (INDEPENDENCE PALACE) ขึ้นแทนที่โครงสรางเกาถูกทําลาย อาคารปจจุบัน

ออกแบบโดยโงเวียดทู (NGO VIET THU) สถาปนิกชาวเวียตนามผูสําเร็จการศึกษาจากฝร่ังเศส และ

สรางเสร็จสมบูรณในป พ.ศ. 2509 กอนจะสิ้นสุดลงในวันที่  30 เมษายน พ.ศ. 2518 เมื่อกองกําลัง

คอมมิวนิสตไดเคลื่อนขบวนรถถังเขาชนประตูเหล็กดานหนาของ ทําเนียบและโคนรัฐบาลเวียตนามใต

วันที่สาม เมืองมุยเน – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง -  FAIRY STREAM – ทาเรือมุยเน - โฮจิมินท 

วันที่สี ่ โฮจิมินห - ทําเนียบรัฐบาล - วัดเทียนหาว – โบสถนอรทเธอรดัม – ไปรษณียกลาง – ตลาดแบน

ถั่น - สนามบินดอนเมือง 



ลงทุกวันน้ีที่ทําเนียบเดิมถูกเปดเปนพิพิธภัณฑใหเขาชมได โดยทุกสิ่งทุกอยางถูกทิ้งไวใหเสมือนสภาพ

เดิมในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2509 โดยชั้นลางเปนหองจัดเลี้ยง หองโถงใหญซึ่งรัฐบาลเวียตนามใต

ประกาศยอมแพและหองเล็กถูกใชสําหรับการ บรรยายสรุปประจําวันทางทหาร ในระหวางชวงกอนที่

รัฐบาลเวียตนามใตจะถูกโคน สวนชั้นที่สองเปนหองรับรองของประธานาธิบดีตรันวันเฮือง และหอง

รับรองของประธานาธิบดีเทียว ซึ่งเพียบพรอมดวยหองนอน หองรับประทานอาหาร และหองสวดมนต

แบบคาทอลิค ชั้นสามเปนหองรับรองของภริยาประธานาธิบดี และชั้นที่สี่เปนหองฉายภาพยนตรสวนตัว

และลานจอดเฮลิคอปเตอร ซึ่งจากที่น่ีจะสมารถเห็นทิวทัศนอันงดงามของถนนเลหยวน (LE DUAN 

BOULEVARD) ไดเปนอยางดี ดานหลังทําเนียบเปนสาธารณะกงเวียดวันฮวา (CONG VIEN VAN 

HOA) ซึ่งเปนพื้นที่สีเขียวรมร่ืนสบายตา ดานหนาถนนเลหยวน ถูกกั้นไวดวยสวนสาธารณะใหญแหง

หน่ึงที่รมคร้ึมดวยไมใหญ บริเวณดานหน่ึงใกลกับถนนไทวันลุง (THAI VAN LUNG) สํานักงานของ

โครงการอพยพอยางมีระเบียบของอเมริกัน (AMERICAN ORDERLY DEPARTURE PROGRAM) ซึ่ง

ต้ังอยูในป พ.ศ. 2523 เพื่อใหความชวยเหลือเด็กลูกคร่ึงอเมริกัน-เอเชีย และผูลี้ภัยทางการเมืองอยูบริเวณ

ใกลๆ น้ัน นําทานเดินทางผาน ยานไชนาทาวน ชมวิธีชีวิตความเปนอยู ของชาวจีนในเวียดนาม และเขา

ชม วัดเทียนหาว วัดจีนในเขตไชนาทาวนที่สรางอุทิศใหกับแมพระผูคุมครองชาวเรือหรือเทพีเทียนหาว

โดยชาวพุทธกวางตุงในชวงปลายศตวรรษที่ 18 ชาวเวียดนามเชื่อวาเทพองคคนที่มีกอนเมฆเปน

ยานพาหนะเพื่อชวยคุมครองผูคนใหรอดพนจากอันตรายจากมหาสมุทรทั้งปวง 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (BUFFET อาหารเวียดนาม) 

  นําทานสู โบสถนอรทเทอดาม ใชเปนหอสวดมนตสําหรับชาวเวียดนามและชาวตางประเทศที่เปน

คริสตศาสนิกชน ทั้งน้ี มีทั้งผูที่มาทองเที่ยวหรือไดเดินทางมาทํางานในเวียดนามอีกดวย  โบสถ ฯ ได

ออกแบบมาจากประเทศฝร่ังเศสและเร่ิมทําการกอสรางเมื่อวันที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2420 แลวเสร็จเมื่อ

วันที่ 11 เดือนพ.ศ. 2423 เมษายน ความยาวของโบสถ 133 เมตร กวาง 35 เมตร และสูง 21 เมตร เฉพาะ

หอระฆังทั้งสองหอที่อยูหนาโบสถน้ันตางสูงถึง 57 เมตร  คาใชจายในขณะน้ันเปนเงินฝร่ัง ทั้งหมด 2.5 

ลาน โบสถ ฯ แหงน้ีถือเปนสถาปตยกรรมตะวันตกที่สวยงามยิ่งในนครโฮจิมินหอีกแหง จากน้ันชม

ไปรษณียกลาง ที่ยังคงความงดงามตามสถาปตยกรรมด้ังเดิม ทานสามารถสงไปรษณียกลับมายังประเทศไทย

เพื่อเปนของที่ละลึกได นําทานเดินทางสู ตลาดเบนถั่น ซึ่งต้ังอยูใจกลางเมืองโอจิมินห เปนตลาดที่มีขนาด

ใหญและมีอายุเกือบรอยป ที่น้ีมีสินคาสารพัดชนิดทั้งสินคาพื้นเมือง สินคานําเขา ของที่ระลึก อาหาร 

เคร่ืองด่ืม ตางๆ  

 
เย็น  อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย 

18.00น.  ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน TAN SON NHAT 



20.45/21.35 น. เดินทางสูสนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยเท่ียวบิน นกแอร DD3219  (20.45-22.15) หรือ แอรเอเชีย 

FD659 (21.35-23.05)  ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ...พรอมความประทับใจ 

 *** หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม*** 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

 

ผูใหญ 

หองละ 

2-3 ทาน 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 

เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุต่ํากวา

11ป) 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 

เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุต่ํากวา

11ป) 

พัก

เดี่ยว

เพ่ิม 

ราคาไมรวม

ตั๋ว 

6-9 มกราคม 2559 

ขาไป   DD3210(07.30-09.05) 

ขากลับ DD3219(20.45-22.15) 

12,900 12,900 12,900 3,000 9,900 

7-10 มกราคม 2559 

ขาไป  FD650(07.45-09.15) 

ขากลับ FD659(21.35-23.05) 

12,900 12,900 12,900 3,000 9,900 

14-17 มกราคม 2559 

ขาไป  FD650(07.45-09.15) 

ขากลับ FD659(21.35-23.05) 

12,900 12,900 12,900 3,000 9,900 

21-24 มกราคม 2559 

ขาไป  FD650(07.45-09.15) 

ขากลับ FD659(21.35-23.05) 

12,900 12,900 12,900 3,000 9,900 

23-26 มกราคม 2559 

ขาไป   DD3210(07.30-09.05) 

ขากลับ DD3219(20.45-22.15) 

12,900 12,900 12,900 3,000 9,900 

28-31 มกราคม 2559 

ขาไป  FD650(07.45-09.15) 

ขากลับ FD659(21.35-23.05) 

12,900 12,900 12,900 3,000 9,900 

30 มกราคม-2 กุมภาพันธ 2559 

ขาไป   DD3210(07.30-09.05) 

ขากลับ DD3219(20.45-22.15) 

12,900 12,900 12,900 3,000 9,900 



18-21 กุมภาพันธ 2559 

ขาไป   DD3210(07.30-09.05) 

ขากลับ DD3219(20.45-22.15) 

12,900 12,900 12,900 3,000 9,900 

25-28 กุมภาพันธ 2559 

ขาไป   DD3210(07.30-09.05) 

ขากลับ DD3219(20.45-22.15) 

12,900 12,900 12,900 3,000 9,900 

3-6 มีนาคม 2559 

ขาไป  FD650(07.45-09.15) 

ขากลับ FD659(21.35-23.05) 

12,900 12,900 12,900 3,000 9,900 

4-6 มีนาคม 2559 

ขาไป   DD3210(07.30-09.05) 

ขากลับ DD3219(20.45-22.15) 

12,900 12,900 12,900 3,000 9,900 

10-13 มีนาคม 2559 

ขาไป  FD650(07.45-09.15) 

ขากลับ FD659(21.35-23.05) 

12,900 12,900 12,900 3,000 9,900 

11-14 มีนาคม 2559 

ขาไป   DD3210(07.30-09.05) 

ขากลับ DD3219(20.45-22.15) 

12,900 12,900 12,900 3,000 9,900 

17-20 มีนาคม 2559 

ขาไป   DD3210(07.30-09.05) 

ขากลับ DD3219(20.45-22.15) 

11,900 11,900 11,900 3,000 8,900 

24-27 มีนาคม 2559 

ขาไป   DD3210(07.30-09.05) 

ขากลับ DD3219(20.45-22.15) 

12,900 12,900 12,900 3,000 9,900 

 

หมายเหตุ        

• ราคาเด็กอายุไมเกนิ 2 ป 4,000 บาท 

• คาบริการขางตน ยงัไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่นทานละ 400 บาท /ทริป/ตอทาน 

• การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 20 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 



อัตราคาบริการนี้รวม 

 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ     

 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่ม ี

 คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.  

 คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 

 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  

 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  

 คาอาหารตามมือ้ที่ระบุในรายการ    

 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  

 คาประกันอุบติัเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คา

อินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถาม

จากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 400บาท/ทริป/ตอทาน 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
 

เงื่อนไขการชําระคาบริการ 

• กรุณามัดจํา 5,000 บาท / ทานหลังจากการจองภายใน 3 วัน โดยโอนเงินเขาบัญช ี

ธนาคาร  ไทยพาณิชย  (สาขา หน่ึงพัน) 

ชื่อบัญชี  บริษัท แกรนด ฮอลิเดย จํากัด 

เลขท่ีบัญชี 175-231417-5 (ออมทรัพย) 

• แฟกซสลิปโอนเงินมาท่ีบริษัทฯ  แฟกซ 02-3619688 

• คาทัวรสวนท่ีเหลือ ชําระกอนการเดินทางอยางนอย 21 วัน พรอมสงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงาน

เหลือไมต่ํากวา 6 เดือน 

• การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร 

ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวา

เปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 

 

 

 



เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

• กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู

มีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง

เพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวา

กรณีใดๆ 

• กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อในเอกสารการ

จอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเร่ือง

ขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชาํระ

เงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงิน

คาบริการดังน้ี 

o ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว 

o ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว 

o ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะหัก

คาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว 

เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองที่พักฯลฯ 

• การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา CHARTER FLIGHT หรือ 

EXTRA FLIGHT กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือ

คาบริการทั้งหมด   

• การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วัน

จันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในป

น้ันๆถือวาเปนวันหยดุทาํการของทางบริษัท 

• ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน  
 

เงื่อนไขและขอกําหนดอ่ืนๆ 

• ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 

• ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมดใหแกทาน 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดย

จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  

และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระ

คาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรา

ยินดีที่จะใหบริการตอไป 



• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ 

เลขที่หนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนา

หนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหสอดคลองกับ

สถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ีบริษทัจะคํานึงถงึความปลอดภัย

ของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่มิได

เกิดจากความผดิของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย 

ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน 

เปนตน 

• อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

• มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมี

เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกาํกับเทาน้ัน  

ขอแนะนํากอนการเดินทาง 

• กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น 

และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมา

ใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาด

บรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  

• สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญ

และฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  

 

 

 


