
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VQH03 เวยีดนามใต ้โฮจมินิห ์มยุเน ่ดาลดั 5วนั 4คนื 
มุยเน่ ชมความสวยงามของทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง 

ดาลัด เช็คอินสวนดอกไมไ้ฮเดรนเยียแสนสวย ไฮไลท์ของเมือง 
นั่งรถรางชมน ้าตกดาทันลา และ ถ่ายภาพกับ บ้านสุดแปลก Crazy house 

เที่ยวเมืองหลวงโฮจิมินห ์ กรมไปรษณีย์กลาง โบสถ์นอร์ธเธอดาม ตลาดเบ๋นถ่ันห ์
พิเศษ!! ล่องเรือแม่น ้าไซง่อน ทานอาหารพร้อมรับชมวิวบรรยากาศรอบเมือง 

OPTION!! เสริม สัมผัสการนั่งรถจ๊ิฟ ตะลุยทะเลทรายขาวมุยเน่ 
เดินทางโดยสายการบิน BAMBOO AIRWAYS 

บินตรงสู่โฮจิมินห์ + บินภายใน 
น ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 20 kg. / CARRY ON 7 kg. 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก(INF) 
อายุ 0-2 ป ี

พักเดี่ยวเพ่ิม ที่นั่ง หมายเหต ุ

03-07 กันยายน 65 13,888  
 
 

3,500 

 
 
 

4,000 

20  

10-14 กันยายน 65 14,888 20 
17-21 กันยายน 65  14,888 20 
24-28 กันยายน 65 14,888 20 
01-05 ตุลาคม 65 14,888 20 
08-12 ตุลาคม 65 14,888 20 
15-19 ตุลาคม 65 14,888 20 
22-26 ตุลาคม 65 15,888 20 

 

 



 

◼ FLIGHT:  
DEPARTURE:    QH326   BKK – SGN    16:35 – 18:00  
     QH1321  DLI– SGN       14:05 – 15:00  
RETURN       :     QH325   SGN – BKK    14.00 – 15:30 

 

 

 

13:30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 สายการบิน 
BAMBOO AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็ก
กระเป๋าก่อนขึ้นเคร่ือง 

16:35 น. น าท่านเดินทางออกสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ต เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดย สาย
การบิน BAMBOO AIRWAYS เท่ียวบินท่ี QH326 

18.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ต เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม น าท่านผ่านพิธีตรวจ
คนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นท่ีเวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) น าท่านเดินทางสู่ นครโฮจิมินห์ 
(Ho Chi Minh City) หรือท่ีคนท้องถิ่นเรียกกันว่า "ไซง่อน" (Saigon) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ เป็นเมืองท่ีมี
ขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศเวียดนาม มีประวัติศาสตร์ท่ียาวนาน คร้ังหน่ึงเคยเป็นอาณานิคมของประเทศ
ฝร่ังเศส มีการขยายวัฒนธรรมเข้ามาสู่โฮจิมินห์ในช่วงน้ัน ตึกและอาคารส าคัญต่าง ๆ ถูกสร้างขึ้นใน
สไตล์โคโลเนียล ท าให้เมืองท้ังเมืองมีบรรยากาศ คล้ายกับยุโรป  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น  (ม้ือท่ี1) 
น าท่านเดินทางไป ถนนคนเดินเหงียนเว้ (Nguyrn Hue) 
เป็ นสถาน ท่ียอด นิยมส าห รับ ท้ั งชา ว เ มือ งแล ะ
นักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาเท่ียวไซ่ง่อน นอกจากเดินไป
ตามถนนแล้วคุณยังสามารถถ่ายรูปโรลเลอร์เบลด ชม
การแสดงดนตรีแนวสตรีท และยังมีร้านอาหาร ร้าน
กาแฟ ร้านค้าแฟชั่น ร้านดอกไม้ ร้านเบเกอร่ีอีกมากมาย 
จากน้ันน าท่านเดินชม อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ 
ตั้งอยู่ด้านหน้าศาลากลาง ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรม
แบบฝร่ังเศส 
 ท่ีพัก : Oscar Saigon 3* / Vien Dong Saigon 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 
 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (ม้ือท่ี2) 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองมุยเน่ ในจังหวัด ฟานเทียต เป็นเมืองชายทะเลตากอากาศและแหล่งท่องเท่ียวท่ีมี

ความสวยงามและมีชื่อเสียงทางภาคใต้ของเวียดนาม 
ระหว่างการเดินทางผ่านชมธรรมชาติและวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของชาวเวียดนาม พาท่านเดินทางชม ทะเลทราย
ขาว กองเนินภูเขาทรายสีขาวกระจ่างตากว้างใหญ่สุด
สายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพียงผืนทรายและท้องฟา้
เท่าน้ัน ไม่ไกลกันมีแหล่งน ้าจืด (โอเอซิส) ส าหรับให้
นักท่องเท่ียวใช้พักผ่อน ถ่ายรูป และชมวิว ท่ีท่านจะได้
เพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะน่ังรถจี๊ป 
(*ราคาทัวร์ไม่รวมค่ารถJeep*) OPTION เสริมรถJeep 
ราคา1,200 บาท/คัน สามารถน่ังได้ 4-5 ท่าน ตะลุยเนินทราย และน าท่านชม ทะเลทรายแดง  ท่ีเกิดจาก
การรวมตัวกันของทรายสีชมพูแดงจนเป็นลานทรายกว้างท่ีมีชื่อเสียงของเมืองมุยเน่  

วันท่ีหน่ึง         ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญ้ิต – เมืองโฮจิมินห์ – ถนนคนเดินเหงียนเว้           
          - อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ -ไซง่อน                                                                                 อาหาร เย็น                                                                                                   

วันท่ีสอง       เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง – หมู่บ้านชาวประมง - ล าธาร FAIRY STREAM  
                                                                                                                                                                อาหาร เช้า,เท่ียง,เย็น                                                                                                                     



เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง  (ม้ือท่ี3) 
น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวประมง (Fishing Village) จุด
จอดพักเรือของชาวประมง ซ่ึงเราจะได้เห็นเรือประมงเต็ม
ไปหมด ไฮไลท์คือเรือกระด้งรูปทรงกลมซ่ึงเป็นเรือพ้ืนบ้าน
ของเวียดนาม จากน้ันน าท่านชม “แกรนด์แคนย่อนแห่ง
เวียดนาม” ล าธาร FAIRY STREAM ท่ีเกิดจากการกัดเซาะ
ของน ้าและลมเป็นล าธารลึกกว่า 20 เมตร เปิดให้เห็นชั้น
ของดินและทรายหลากสี ซ่ึงท้ังหมดล้วนเกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น  (ม้ือท่ี4) 
 ท่ีพัก : Little Paris Muine 3* / Ocean Place Muine Resort 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 
 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (ม้ือท่ี5) 
 พาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองดาลัด เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่บน

ความสูง 1,500 เมตร เป็นเมืองท่ีมีอากาศดี มีถนนวก
ไปวนมาท่ามกลางภูเขาและต้นสน มีทะลสาบสวยๆ 
รวมถึงมีท่ีสถานท่ีท่องเท่ียวหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นในตัว
เมืองเองหรือนอกเมืองท่ีธรรมชาติให้อารมณ์เหมือน
อยู่ยุโรป จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ น ้าตกดาทันลา (รวม
รถราง)เป็นน ้าตกท่ีมีความสูง ประมาณ 20 เมตร แต่มี
ความสวยงดงามและมีหลายช้ัน น ้าตกอายุกว่า 100 ปี
แห่ง น้ี เต็ม ไปด้วยต้นไ ม้สีสันมากมาย เ น่ืองจาก
สภาพแวดล้อมต่างๆ ท่ีเกื้อหนุน น ้าตกดาตันลาเป็นท่ีรู้จักกันในช่ือ “arroyo de las hadas (Suoi Tien)” 
และท่ีส าคัญคือ น ้าตกดาตันลา เป็นน ้าตกท่ีเกิดจาก ภูเขาหินอ่อน และยังมีรูปป้ันชาวเผ่าท่ีเป็นชนกลุ่ม
น้อยเปลือยหน้าอก เป็นรูปปั้ นท่ีสวยงามแปลกตานักท่องเท่ียวนิยมไปถ่ายรูปกัน และพาท่านน่ังรถราง 
(Roller Coaster) ลงไปชมตัวน ้าตก 1 คัน สามารถน่ังได้ 2 คน รถรางของน ้าตก มีความยาวประมาณ 
1000 เมตร ความเร็วเฉลี่ย จะอยู่ท่ี 10-20 กิโลเมตร/ชั่วโมง ความเร็วสูงสุด 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
ทางเดินลงสู่ตัวน ้าตกเป็นบันไดคอนกรีต มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมให้ความร่มร่ืน เย็นสบาย ตลอดเส้นทาง 
จากน้ันน าท่านเดินทางชม พระราชวังบ๋าวได๋ (Bao Dai Palace) จักรพรรดิบ๋าวได๋  พระนามเดิมว่า เหงียน 
ฟุก หวิญ ถวิ ทรงเป็นจักรพรรดิองค์ท่ี 13 และพระองค์
สุดท้ายแห่งราชวงศ์เหงียนและเวียดนาม ได้รับการ
ออกแบบและปลูกสร้างอยู่ใต้ร่มเงาของทิวสนใหญ่ ซ่ึง
พระราชวังแห่งน้ีใช้เวลาก่อสร้างถึง 5 ปี ภายในตัวตึก
มีห้องภาพของพระเจ้าเบ๋าได่ พระมเหสี พระโอรส ธิดา 
และมีห้องส าหรับทรงงาน นอกจากน้ีชั้นบนยังมีห้อง
บรรทม ทุกห้องสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของผืนป่า
สนอันเขียวชอุ่มได้เป็นอย่างดี 

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง  (ม้ือท่ี6) 
 พาทุกท่าน น่ังกระเช้าไฟฟา้ ชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติของเมืองดาลัดจากมุมสูง น าพาท่านขึ้นไปไหว้พระ ณ 

วัดตั๊กลัม (Thien Vien Truc Lam) เป็นวัดพุทธในนิกายเซน (ZEN) แบบญี่ปุ่น มหายาน ซ่ึงแม้จะเป็นพุทธ
เช่นนิกายเถรวาทแบบบ้านเรา แต่ธรรมเนียมปฏิบัติหลายๆ ก็มีความแตกต่างกัน จากน้ันน าท่านเดินทาง
สู่ Crazy house มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า หั่งงา เกสต์เฮ้าส์ (Hang Nga Guesthouse) เป็นผลงานการ
ออกแบบของสถาปนิกหญิงนามว่า ดั่งเหวียตงา ผู้ซ่ึงเรียนจบปริญญาเอกจากประเทศรัสเซียและหลง
เสน่ห์ของเมืองดาลัด จนมาตั้งรกรากและสร้างเกสต์เฮ้าส์ขึ้น ตัวบ้านท้ัง 5 ชั้น มีท้ังโซนป่าไม้ท่ีเป็นไม้
เลื้อยสุดเก๋ โซนใต้ทะเล บางมุมก็ดูเหมือนอวกาศ ทางเดินท่ีดูลึกลับตื่นตา น่าขนลุกและน่าตื่นเต้นในเวลา
เดียวกัน ทุกซอกทุกมุมคือความแปลกและแตกต่างท่ีสรรค์สร้างออกมาอย่างฉลาด กลายเป็นความอาร์ต
ท่ีไม่มีใครเหมือน 

วันท่ีสาม       เมืองดาลัด–น ้าตกดาทันลา – พระราชวังบ๋าวได๋ – น่ังรถกระเช้าไฟฟา้ – ไหว้พระวัดต๊ักลัม – Crazy house 
                                                                                                                                                               อาหาร เช้า,เท่ียง,เย็น                                                                                                                     



 
 

 

 

 

 
 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น  (ม้ือท่ี7) พิเศษ!! BBQ Buffet /ไวน์แดง Dalat 
 ท่ีพัก : River Prince Dalat 4* / Kings Dalat 4*หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (ม้ือท่ี8) 
 พาทุกท่านเดินทางชม วัด Linh Phuoc หรือเรียกว่า เจดีย์

มังกร เป็นวัดท่ีสร้างมาจากการน ากระเบื้องเหลือใช้มา
ทุบๆรวมกัน ผนังด้านบนของวิหารเป็นภาพเขียนพุทธ
ประวัติของพระพุทธเจ้า เกล็ดมังกรถูกสร้างมาจากเซรา
มิกหลายๆช้ินมาประกอบกัน น ามาสร้างวัดให้ชาวบ้านได้
สักการะกัน และในปัจจุบันได้เปิดให้นักท่องเท่ียวท้ังในและ
นอกประเทศ ได้เข้ามากราบไหว้กันภายในวัดลิงเฟอืกแห่ง
น้ี และเป็นท่ีรู้จักไปท่ัวทิศ ภายในบริเวณวัดลิงเฟอืกจะดูมี
ความสะอาด จัดเรียงอย่างสวยงาม จากน้ันน าท่าน
เดินทางชม สวนดอกไม้ Hydrangea ท่ีเมืองดาลัด เป็นทุ่งดอกไม้ขนาดใหญ่ ใครมาดาลัดแล้วไม่ได้มาท่ีน่ี
ถือว่าพลาดมาก เพราะท่ีน่ีคือจุดไฮไลท์ ท่ีต้องได้รูปถ่ายคู่กับดอกไม้กลับไปให้ได้ ตะลึงกับความสวยงาม
ของดอกไฮเดรนเยียสีฟา้อมม่วง ซ่ืงดอกไม้น้ีจะบานตลอดท้ังปีแต่จะบานมากในช่วงปลายปี อากาศท่ีน่ีก็
เย็นสบายมาก ถือได้ว่ามาตากอากาศสูดโอโซนให้ชุ่มปอด มาเท่ียวเวียดนามแล้วรับรองไม่ผิดหวัง มีมุม
ถ่ายรูปเก๋ๆ ชิคๆไว้อวดอย่างแน่นอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง  (ม้ือท่ี9) 
 น าทุกท่านเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานนานาชาตเิลียนเคือง เพ่ือเดินทางสู่เมืองโฮจิมินห์ 
14.05 น. น าท่านเดินทางออกสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ต เมืองโฮจิมินห์ โดย สายการบิน BAMBOO 

AIRWAYS เท่ียวบินท่ี QH1321 

วันท่ีส่ี       วัด Linh Phuoc–สวนดอกไม้ Hydrangea – ท่าอากาศยานเลียนเคือง –ช้อปป้ิงตลาดเบ๋นถั่นห์-ล่องเรือ
แม่น ้าไซ่ง่อน (รับประทานอาหารบนเรือ) 
                                                                                                                                                       อาหาร เช้า,เท่ียง,เย็น                                                                                                                     



15.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเตินเชินเญิ้ต จากน้ันน าทุกท่านเดินทางไปช้อปป้ิง ตลาดเบ๋นถั่นห์ 
เป็นตลาดขนาดใหญ่แห่งหน่ึงในเขต 1 ใจกลางนครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม อาคารตลาดแห่งน้ีเป็น
หน่ึงในอาคารยุคแรกสุดท่ียังหลงเหลืออยู่จากสมัย
ไซ่ง่อนและเป็นสัญลักษณ์ส าคัญของนครโฮจิมินห์ 
โดยเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวท่ีมองหาสินค้า
หัตถกรรม ส่ิงทอ (เช่น อ๊าวส่าย) เคร่ืองประดับ ของ
ท่ีระลึก รวมท้ังอาหารในท้องถิ่น จากน้ันพาทุกท่าน 
ล่องเรือแม่น ้าไซง่อน พร้อมรับประทานอาหารเย็นบน
เรือ (ม้ือท่ี10)  ถือเป็นอีกหน่ึงไฮไลท์ เน่ืองจากได้น่ัง
ทานอาหารบนเรือท่ีค่อย ๆ ล่องไปตามแม่น ้า รับชม
บรรยากาศรอบเมืองแล้วยังได้รับชมการแสดงต่าง 
ๆ บนเรือน้ันประดับประดาแสงไฟระยิบระยับอย่างสวยงาม 
 ท่ีพัก : Oscar Saigon 3* / Vien Dong Saigon 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 
 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (ม้ือท่ี11) 

น า ท่านเดินทางถ่ าย รูปกับ  กรมไปรษณีย์กลาง 
ไปรษณีย์กลางไซ่ง่อน อยู่ท่ีถนน กงสาปารีส ตั้งอยู่บนพ้ืนท่ี
สูงท่ีสุดของนครโฮจิมินห์ ส านักงานไปรษณีย์กลางไซ่ง่อนมี
ความงดงามตระการตาในแบบสถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษ
ท่ี 19 จนกลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเท่ียวท้ังใน
และต่างประเทศท่ีมาเท่ียวนครโฮจิ มินห์  ตรงข้ามกรม
ไปรษณีย์กลาง คือโบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม (Notre Dame 
Cathedral) นับเป็นโบสถ์คริสต์ท่ีได้รับการยกย่องว่ามีความ
งดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงในเวียดนาม น าท่านชมโรงละครใหญ่
นคร แห่งเมืองโฮจิมินห์ และเช็คอินกับคาเฟสุ่ดชิค THE CAFE APARTMENT คาเฟ่อพาร์ทเมนท์สุดชิค
(ค่าทัวร์ไม่รวมเคร่ืองดื่ม) ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ต เมือง
โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม เพ่ือเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

14:00 น. เดินทางกลับ ประเทศไทย โดย สายการบิน BAMBOO AIRWAYS เท่ียวบินท่ี QH325 
15:30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

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

 

 

► เอกสารท่ีต้องท าการเตรียมก่อนเดินทางและเดินทางกลับประเทศไทย 
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
2. ผู้ท่ีเดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด19 ครบ 2 เข็มและมีเอกสารข้อมูลรับรองการได้รับวัคซีน
ป้องกันโควิด19 ครบ 2เข็ม ท่ีออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข  (จากแอปหมอพร้อม) หรือเอกสารรับรองการ
ได้รับวัคซีนของหน่วยงาน ณ ประเทศน้ันๆ (โดยผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้เตรียมเอกสาร) 
 

►เง่ือนไขการเดินทางเข้าเวียดนาม 
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน) 
2.ประกันสุขภาพหรือการเดินทางท่ีมีความคุ้มครองข้ันต ่า 10,000 USD ส าหรับการรักษา โควิค-19 

 
เง่ือนไขการให้บริการ 

► การเดินทางคร้ังน้ีจะต้องมีจ านวน 15 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 

วันท่ีห้า        ไปรษณีย์กลาง–โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม-โรงละครใหญ่นคร-คาเฟ ่THE CAFE APARTMENT 
 ท่าอากาศยานนานาชาติเตินเชินเญิ้ต –ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ       อาหาร เช้า                                                                                                                                                                                       



- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดย
ทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
► ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน  
► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 8,000 บาท  
- ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือช าระ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจ าเป็นต้อง
ช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือตามท่ีบริษัทก าหนดแจ้งเท่าน้ัน 

**ส าคัญ**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจ านวน 
หน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่ 
รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 
 
เงื่อนไขการยกเลิก 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินเต็มจ านวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
 *ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม   

(บริษัท ด าเนินการให้ กรณียกเลิกทั้งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรีฟันด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได้)  
1.  ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ป

ไม่สามารถUpgradeท่ีน่ังเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป  -กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่าน้ันไม่สามารถ
เลื่อนวันได้)  

2. ค่าท่ีพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันท่ีเข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่าย

พักเด่ียวเพ่ิม) กรณีห้องพักในเมืองท่ีระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดท่ีพัก
ในเมืองใกล้เคียงแทน  

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
5. เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสายการบิน BAMBOO ARIWAYS สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเคร่ืองได้ 

7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ และกรณี
สัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามท่ีสายการบินเรียกเก็บ  

7. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1 ,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษัทฯ
ประกันภัยท่ีบริษัทท าไว้ ท้ังน้ีย่อมอยู่ในข้อจ ากัดท่ีมีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ
และเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซ้ือประกัน
สุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัทประกันท่ัวไปค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 

8. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./
วัน) 

9. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 
 
 



อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน ้ามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเคร่ืองบิน และได้ท าการขาย

โปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม 
6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,000 บาท/ท่าน ส าหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน ้าใจจากท่าน 

 
หมายเหต ุ: กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดท้ังหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท 
ฯ และเม่ือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ  
ท้ังหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ 
การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ  
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  
6. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ  
ท้ังหมด  
7. รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพักในต่างประเทศเรียบร้อย 
แล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปท่ีเข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ โดย 
อาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะน้ัน  
บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี 
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่าน้ัน 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ผ่านการ 
พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว  
อันเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี 
อื่น ๆ   


