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พีเรียดเดินทาง ราคา พกัเด่ียว สายการบิน จาํนวน 

15-18 กุมภาพนัธ ์2563 8,888 3,500 DD 20 

20-23 กุมภาพนัธ ์2563 9,999 3,500 DD 20 

27 กุมภาพนัธ ์-1 มีนาคม 2563 9,999 3,500 DD 20 

  

สมัผสัเมืองดาลดั“ปารีสแห่งอินโดจนี เมืองท่ีมีอากาศเยน็สบายตลอดทั้งปี 

แกรนดแ์คนยอนแห่งเวียดนามใต ้เดินเลน่ธารนํ้าสีแดง 

ชมทะเลทรายขาวและทะเลทรายแดง เลน่สไลดบ์นเนินทราย 

โบสถท์ี่งดงามที่สุดของเวียดนาม“โบสถน์อรท์เตอรด์มั”/ ชอ้ปป้ิงของฝาก“ตลาดเบนถนั” 

เดินทางโดยสายการบิน NOK AIR  (DD) 

ปล. ไมมี่ราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ // ราคาน้ีไมร่วมค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป  

วนัแรก สนามบินดอนเมือง – โฮจมิินห ์– ดาลตั – ดาลตัไนทม์ารเ์ก็ต 

05.30 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 เคาน์เตอรส์ายการบินนกแอร ์ประต ู6 สายการ

บิน Nok Air (DD) โดยมีเจา้หนา้ท่ีอาํนวยความสะดวกแกทุ่กท่าน 

07.35 น. ออกเดินทางสู่ นครโฮจมิินห ์โดยสายการบินนกแอร ์เท่ียวบินท่ี DD3210 

09.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เตินเซินเยิด (TAN SON NHAT AIRPORT) นครโฮจิมินห ์(เวลาทอ้งถ่ินท่ี

เวยีดนาม เท่ากบัประเทศไทย) ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมอืงเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้  
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นําท่านเดินทางสู่ เมืองดาลตั (Da Lat)หรือด่าหลตั เมืองในจงัหวดัเลิมด่ง ทางภาคใตข้องประเทศเวยีดนามมี

ความสงูจากระดบัน้ําทะเลประมาณ 1,500 เมตร(4,900 ฟุต) มีอากาศเย็น โดยมีอุณหภมูิเฉล่ีย 18 ถึง 25 

องศาเซลเซียส อุณหภมูสิงูสุดท่ีเคยเกิดขึ้ นในด่าหลตั คือ 27 องศาเซลเซียสและตํา่สุดคือ 6.5 องศาเซลเซียส 

ดาลตั เป็นเมืองท่ีสุดแสนโรแมนติก เมืองท่ีโอบลอ้มไปดว้ยภเูขา,ทะเลสาบ มีเนินเขาเขียวขจี ป่าสนและสาย

หมอกบางๆ ชาวฝรัง่เศสเร่ิมสรา้งเมืองน้ีในปี พ.ศ. 2453 หลงัจากอาแล็กซ็องดร ์แยรแ์ซ็ง นักวทิยาแบคทีเรีย

ชาวฝรัง่เศสไดเ้ขา้มาสาํรวจท่ีดินผืนน้ี ชาวฝรัง่เศสสรา้งโรงแรม รีสอรต์ รอบเมืองในหุบเขามีทะเลสาบ น้ําตก 

มหาวิทยาลัยด่าหลัต สถาบนัทหาร สนามบินตั้งอยู่ห่างจากเมืองไปทางทิศใต ้24 กิโลเมตร ในปัจจุบนั

ด่าหลตัเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีใหญ่ท่ีสุดในเวียดนาม มีประชากร 206,105 คน พ.ศ. 2553 ใน

จาํนวนน้ีมี 185,509 คนท่ีอาศยัอยู่ในเขตตัวเมือง เมืองมีพื้ นท่ี 393.29 ตารางกิโลเมตร (ใชเ้วลาในการ

เดินทางประมาณ 6 ชม.) (รบัประทานอาหารกลางวนั ระหวา่งทาง) ใหท่้านไดพ้กัผ่อนบนรถชมวิวธรรมชาติ

สองขา้งทาง จนเดินทางถึงเมืองดาลตั 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดินชม ดาลตัไนทม์ารเ์ก็ต (Da lat Night Market) ตลาดนัดกลางคืนใจกลางเมือง ศนูยร์วมชาวดาลตั

และนักท่องเท่ียว เน่ืองจากท่ีน่ีเต็มไปดว้ยอาหาร,ผลไม,้เส้ือผา้,รองเทา้ ตลาดกลางคืนแห่งน้ีจะเปิดขายทุกคืน 

และจะคึกคกัเป็นอยา่งยิ่งในช่วงเทศกาล มีทั้งสินคา้มือหน่ึง,มือสอง หลากหลายประเภท อีกทั้งยงัมีของฝาก,

งานหตัถกรรม ของกิน,ของใชอี้กมากมาย ใหเ้ลือกซ้ือ ตลาดแห่งน้ีจะตั้งอยู่ท่ีแถวๆ บนัไดสูงหลายขั้น ทาํให้

เห็นววิท่ีสวย บรรยากาศดี เหมาะแกก่ารมาเดินเล่นถ่ายรปู อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั จนถึงเวลานัดหมาย. 

 นาํท่านเขา้สูท่ี่พกั FIORSE RESORT หรือเทียบเทา่ 

วนัที่สอง ดาลตั – วัดตัก๊ลมั+กระเชา้ – พระราชวังฤดูรอ้นจกัรพรรดิเบ๋าได๋ – สวนดอกไมเ้มืองหนาว – เจดีย์

มงักร – บา้นแปลก – มุยเน่  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ วดัตั๊กลมั (Truc Lam Temple) โดยการนัง่กระเชา้ วดัตั๊กลมั วดัพุทธในนิกายเซนแบบญ่ีปุ่น 

ตั้งอยู่บนเทือกเขาเฟืองฮว่าง วัดสรา้งอยู่บนเนินเขาเหนือทะเลสาบเตวียนลาม ชมวิวเมืองดาลัตแบบพา

โนราม่าท่ีสวยงามท่ามกลางหุบเขา วิวทะเลสาบ ภายในวัดมีส่ิงศักด์ิสิทธ์ิใหท่้านได้กราบไหวส้ักการะ 

ดา้นหนา้มสีวนดอกไมท่ี้สวยงาม อิสระตามอธัยาศยั จนถึงเวลานัดหมาย. 

นําท่านชม พระราชวงัฤดูรอ้นจกัรพรรดิเบ๋าได๋ (Bao Dai Summer Palace) พระเจา้เบ๋าได๋ จกัรพรรดิองค์

สุดทา้ยของประเทศเวียดนามและเป็นพระราชวงัสุดทา้ย ก่อสรา้งตามศิลปะแบบฝรัง่เศส ใชเ้วลาในการ

ก่อสรา้ง 5 ปี 1933 เป็นสถานท่ีพกัผ่อนของพระองคแ์ละครอบครวั ชมหอ้งนอน,หอ้งทาํงาน,เคร่ืองชามและ

วตัถุโบราณต่างๆ และอ่ืนๆอีกมายมายใหท่้านไดช้ม จนถึงเวลานัดหมาย 

 นําท่านเขา้ชม สวนดอกไมเ้มืองหนาว (Da lat Flower Garden) ชมและถ่ายรปูกบัหมูม่วลไมด้อกเมืองหนาว

นานาพนัธุท่ี์อวดโฉมรปูทรงและสีสนัอนัสุดตระการตาตลอดทั้งปีในบรรยากาศท่ีแสนโรแมนติกของดาลดั  

นําท่านเดินทางสู่ เจดียม์งักร(Dragon Pagoda) วดัพุทธนิกายเซนท่ีมีชื่อเสียงของเวียดนาม อยู่ห่างจากตัว

เมืองดาลัดประมาณ 7 กิโลเมตร ตกแต่งดว้ยเซรามิกอย่างสวยงาม ภายในมีองคพ์ระประธาน ผนังตกแต่ง

ดว้ยจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกบัพุทธประวติั ประสติู ตรสัรูแ้ละปรินิพพาน และยงัมีเจดียม์งักร 7 ชั้น หอระฆงัท่ี

สูงท่ีสุดในเวียดนามถึง 37 เมตร มีองคเ์จา้แม่กวนอิมองคใ์หญ่ท่ีทําจากดอกกระดาษจาํนวนมาก งดงามสี

เหลืองทองเด่นเป็นสงา่ ใหท่้านไดข้อพรส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิตามอธัยาศยั  
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เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําท่านเดินทางเขา้ชม บา้นแปลก (Crazy house) เป็นบา้นตน้ไมท่ี้สรา้งรปูร่างลกัษณะท่ีแปลกตา โดยศิลปิน

ชาววียดนามท่ีมีชื่อเสียงโด่งดงั ซ่ึงสรา้งตามแนวความคิด ALICE IN WONDERFUL LAND ท่ีน่ีท่านจะได้

เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปทุกจุดตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงหลังคา ภายในจะมีเกสเฮ้าส์เล็กๆไม่กี่หอ้ง สําหรับ

ชาวต่างชาตินิยมมาพกัอาศยั มีรา้นกาแฟและเบเกอร่ี อิสระใหท่้านถ่ายรปูตามอธัยาศยั จนถึงเวลานัดหมาย 

นําท่านเดินทางดว้ยรถโคช้ปรบัอากาศเขา้สู่ เมืองฟานเทียต (มุยเน่) อีกเมืองท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียง เป็นเมือง

หลวงของจงัหวดับ่ิญถ่วน มีชื่อเสียงในเร่ืองของทิวทศัน์และหาดทรายท่ีสวยงาม (อยูห่่างจากโฮจิมินห ์ไปทาง

เหนือประมาณ 200 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 4 ชัว่โมง) 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร   

 นาํท่านเขา้สูท่ี่พกั RIVER PRINCE HOTEL หรือเทียบเทา่ 

วนัที่สาม มุยเน่ – Fairy Stream – ทะเลทรายขาว+ทะเลทรายแดง – โฮจมิินห ์– ลอ่งเรือแม่นํ้าไซ่ง่อน  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ Fairy Stream ธารน้ําสีแดงอนัเกิดจากธรรมชาติเป็นผูส้รา้ง ไดร้บัฉายาวา่ แกรนดแ์คนยอน

เวียดนามใต ้เกิดจากการกดัเซาะของน้ําในแอ่งทะเลทราย ลกัษณะคลา้ยแพะเมืองผีหรือเสาหินนาน้อยของ

เมืองไทย แต่แปลกตรงท่ีมีลาํธารระหว่างกลาง ใหท่้านไดถ้อดรองเทา้เดินลุยอย่างสนุกสนาน แถมไดช้มวิว

ความสวยงามของธรรมชาติ ทศันียภาพของชั้นดิน สงูลดหลัน่กนัไป สลบักบัสีสนัของดินทราย และระหว่าง

ทางผ่าน หมู่บา้นชาวประมง Fish Village ใหท่้านไดช้มอาหารทะเลสดๆและท่านสามารถเลือกซ้ือจาก

ชาวบา้นไดอี้กดว้ย 

 นําท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายขาวและแดง มีชื่อเสียงของเวยีดนาม ท่ีเรียกวา่ Red Sand เพราะทรายมีสีแดง 

เน้ือละเอียด สวยมากและท่ีน่ี มีส่วน White sand ทรายสีขาวถือเป็นไฮไลทข์องการท่องเท่ียว สวยงามเช่นกนั 

กินพื้ นท่ีกวา้งมาก เน้ือทรายน้ีละเอียดยิง่กวา่ผงคอฟฟ่ีเมตเสียอีก มีเนินทรายหลายเนิน เชิญสมัผสัภเูขาทราย

สีเหลือทองอร่ามกวา้งไกลสุดสายตา ชมความสวยงามบรรยากาศชายทะเลบนยอดภูเขาทะเลทราย วิว

ทิวทศัน์ อิสระถ่ายภาพตามอธัยาศยั จนถึงเวลานัดหมาย 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดินทางสู่ นครโฮจิมินห์ หรือช่ือเดิมคือไซ่ง่อน เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่

บริเวณสามเหล่ียมปากแม่น้ําโขง โฮจิมินหเ์ป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจของเวียดนาม และมีการลงทุนจาก

ต่างประเทศมากถึงรอ้ยละ 34.9 ของทั้งประเทศ เป็นเมืองหลกัทางภาคใตท่ี้มีท่าเรือน้ําลึกท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

ประเทศ และมท่ีาอากาศยานระหวา่งประเทศ โฮจมิินหเ์ป็นเมืองหลวงเกา่ท่ีเคยปกครองโดยระบบเสรีนิยม จึง

เปิดกวา้งดา้นการคา้และการลงทุน ซ่ึงภาคธุรกิจส่วนใหญ่ของประเทศจะอยู่ท่ีนครแห่งน้ี (ใชเ้วลาในการ

เดินทางประมาณ 5 ชม.) 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร *บนเรือ+ลอ่งเรือ* ล่องเรือแมน้ํ่าไซ่งอ่นชมบรรยากาศเมอืงและสองฝัง่

แมน้ํ่า.  

 นาํท่านเขา้สูท่ี่พกั SEN VIET HOTEL หรือเทียบเทา่ 

วนัที่ส่ี โฮจมิินห ์– โบสถน์อรท์เทอดาม – ท่ีทาํการไปรษณีย ์– ชอ้ปป้ิงตลาดเบนถนั – The Café Apartment – 

OPTION ข้ึนตกึ Bitexco Financial Tower – สนามบินดอนเมือง  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
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 นําท่านเขา้ชม โบสถ์นอร์ทเทอดาม ตั้งอยู่บริเวณใจกลางกรุงโฮจิมินห์ ก่อสรา้งตั้งแต่ปี พ.ศ.2420 ใช้

ระยะเวลาการสรา้ง 6 ปี โบสถน้ี์ไม่มีการประดับดว้ยกระจกสีเหมือนโบสถ์คริสต์ท่ีอ่ืน เพราะไดร้บัความ

เสียหายจากสงครามโลกครั้งท่ี 2 ไดร้บัการยกยอ่งวา่มีความงดงามมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในเวยีดนาม โดยในแต่

ละวันมีนักท่องเท่ียวมาเยือนมากมาย ลักษณะของตัวโบสถ์เป็นรูปแบบของสมัยอาณานิคม มีหอคอยคู่

ส่ีเหล่ียมอยูด่า้นบนสงู 40 เมตร เป็นเอกลกัษณท่ี์งดงามของโบสถแ์ห่งน้ี ดา้นหน้าโบสถม์ีรปูป้ันขนาดใหญ่สี

ขาวเด่นเป็นสงา่ของพระแมม่ารี 

นําท่านชม ท่ีทาํการไปรษณียก์ลางโฮจมิินห ์ซ่ึงเป็นไปรษณียท่ี์ใหญ่สุดของเวยีดนาม ออกแบบและก่อสรา้งใน

สไตลฝ์รัง่เศสเป็นศิลปะแบบโกธิคท่ีไดร้บัการก่อสรา้งข้ึนเมื่อ ปี พ.ศ. 2439 และสาํเร็จเสร็จส้ินลงในปี พ.ศ. 

2444 ผูอ้อกแบบไปรษณียแ์ห่งน้ีคือ Gustave Eiffel สถาปนิกระดับโลกไปรษณียก์ลางแห่งน้ีไดร้บัการ

ออกแบบตกแต่งอย่างงดงามด้วยกระจกสี มีความโอ่โถงและอ่อนชอ้ยทว่ามัน่คง จนทําใหนั้กออกแบบ

มากมายตอ้งมาศึกษาเรียนรูเ้กี่ยวกบัการออกแบบตกแต่งอาคารแหง่น้ี 

นําท่านชอ้ปป้ิง ตลาดเบนถนั หรือ ตลาดเบนแถ่งห ์เป็นตลาดท่ีตั้งอยู่ใจกลางนครโฮจินมินห ์สรา้งข้ึนเม่ือปี 

พศ2457 บนพ้ืนท่ีประมาณ1ตรกม ซ่ึงมีหอนาฬิกาอยู่ดา้นหน้าเป็นสญัลกัษณ ์ตลาดแห่งน้ีไดร้บัความนิยม

อย่างมากทั้งจากนักท่องเท่ียวต่างชาติและคนทอ้งถ่ินท่ีมาจับจ่ายใชส้อย เพราะมีของสด อาหาร กับขา้ว 

รวมถึงรา้นเฝอมากมายดว้ย ท่ีน่ี มีสินคา้นานาชนิด เช่น กระเป๋า รองเทา้ เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั นาฬิกา ของ

ท่ีระลึก อาหาร เคร่ืองเทศ ไปจนถึงอาหารสด และดอกไม ้ราคาไม่แพง แมก้ระทั้งของเลียนแบบก็มีใหเ้ลือก

มากมาย 

เท่ียง รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร   

 นําท่านสู่ ถนนคนเดิน เพ่ือชม คาเฟ่อพารท์เมนท ์(The Café Apartment) สถานท่ียอดนิยมสาํหรบัวยัรุ่นชาว

เวียดนามและนักท่องเท่ียวท่ีนิยมเช็คอินสถานท่ีสุดชิค คาเฟ่แห่งน้ีประกอบไปดว้ย รา้นต่างๆมากมาย เช่น 

รา้นชา,กาแฟ,ขนม,อาหาร,เค๊ก,เส้ือผา้และรา้นเคร่ืองประดบั ท่ีตกแต่งหลากหลาย เป็นสไตลข์องแต่ละรา้น

และมาผสมกันท่ีอพาร์ทเมนท์แห่งน้ีไดอ้ย่างลงตัว อิสระท่านนัง่จิบชา,กาแฟ ชมวิวหรือเลือกซ้ือของตาม

อธัยาศยั จนถึงเวลานัดหมาย. 

 OPTION ข้ึนตึกไบเทกซโ์กไฟแนนเชียลทาวเวอร ์(Bitexco Financial Tower) จุดชมวิวเมืองไซง่อน ชั้น 49 

อาคารในนครโฮจมิินห ์เร่ิมสรา้งในปี 2007 สรา้งเสร็จในปี 2010 ความสงู 265.5 เมตร ซ่ึงเป็นตึกระฟ้าสงู

ถึง 68 ชั้น (ไมร่วมชั้นใตดิ้นอีก 3 ชั้น) มพ้ืีนท่ีรวมเป็น 119,000 ตารางเมตร เปิดรบัประสบการณอ์นัน่าท่ึง

ชมวิวเพ่ือเพลิดเพลินกบัทศันียภาพแบบพาโนราม่า 360 องศารอบเมือง ภายในตึกประกอบไปดว้ยออฟฟิศ

สาํนักงาน,รา้นอาหาร,รา้นกาแฟ,World Of Heineken และโซนหา้งสรรพสินคา้ (ค่าออพชัน่ข้ึนตึกไม่รวมใน

ค่าทวัร ์ค่าใชจ้่ายท่านละ 500 บาท สนใจจองและจ่ายค่าออพชัน่พรอ้มค่าทวัรไ์ดเ้ลยคะ) (อิสระอาหารเย็น

ตามอธัยาศยั) จนถึงเวลานัดหมาย  นําท่านเดินทางสู่สนามบิน 

หมายเหตุ คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพื่อทาํการเช็คอินกอ่นขึ้ นเคร่ืองประมาณ 2-3 ชม.เพ่ือหลีกเล่ียงสถานการณ์

ฉุกเฉินท่ีอาจเกิดข้ึน เช่น สภาพการจราจรท่ีคบัคัง่,สภาพอากาศและอ่ืนๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มคัคุเทศก,์

หวัหน้าทวัร,์คนขบัรถ)เป็นผูพิ้จารณาและบริหารเวลาอยา่งเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินทุกกรณีหาก

ลกูคา้ไมส่ามารถข้ึนเคร่ืองกลบัตามวนัและเวลาเท่ียวบินท่ีระบุในรายการทวัร.์ 

20.45 น.  เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร ์เท่ียวบินท่ี DD3219 

22.25 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ........ 
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บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ : รายการทวัรท่์องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกรายการตามความเหมาะสมอนัเน่ืองจากสภาวะ

อากาศ,การจราจร,การเมือง,สายการบิน,ขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศหรือกรณีอ่ืนๆโดยมิตอ้งแจง้ให้

ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท(มคัคุเทศก,์หวัหน้าทวัร,์คนขบัรถของแต่ละประเทศ)เป็นผูบ้ริหารเวลาปรบัเปล่ียนตาม

ความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพการจราจร,การตรวจคนเขา้เมืองหรือสาเหตุอ่ืนท่ีไม่ไดม้าจากทางบริษัท โดยทางบริษัท

จะคาํนึงถึงความปลอดภยัและประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั...กรุณาอ่านรายการและเง่ือนไขขอ้ตกลงอยา่งละเอียด

ก่อนทาํการจองทวัรห์รือชาํระเงิน จากน้ันจะถือว่าลกูคา้รบัทราบตามขอ้กาํหนดของบริษัทหากเกิดความเสียหายใดๆข้ึน 

และขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบกรณีมีตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเน่ืองจากเหตุไฟลทบิ์นตามรายการถูกยกเลิกหรือสาเหตุ

อนัเน่ืองจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมืองจากสายการบิน ทางบริษัทจะไมร่บัผิดชอบทุกกรณี. 

อตัราค่าบริการรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการท่ีระบุ รวมถึงคา่ภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ํามนั  

 คา่รถโคช้ปรบัอากาศ  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ  

 คา่อาหาร ตามรายการท่ีระบุ   

 คา่มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรอ์าํนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

 ค่าเบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกนัท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรรม

ธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

× คา่ใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ คา่ทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่ามินิบารใ์นหอ้ง

และคา่พาหนะต่างๆ ท่ีมไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกว่าท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน้ํามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

× คา่ทิปมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทรปิ 

× ค่าทิปหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพึงพอใจของทา่น (ชาํระท่ีสนามบินก่อนเดินทาง) 

× ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % 

เดินทางข้ึนตํา่ 20 ท่าน หากตํา่กว่ากาํหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะชาํระค่าบริการ

เพ่ิมเพือ่ใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายนิดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท่้านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน

การงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหน้า  

เง่ือนไขการจอง และ การชาํระเงิน: 

ชาํระเงินเต็มจาํนวน เขา้บญัชีท่ีแจง้ไว ้ 

ช่ือบญัช ี นายวฒันา วริิยะกติติ    บญัชีออมทรพัย ์

- ธนาคารกสิกรไทย   สาขา ซอยจารุรตัน์    เลขท่ีบญัช ี071-2-80018-6  

- ธนาคารไทยพาณิชย ์  สาขา ซอยลาซาล    เลขท่ีบญัช ี221-2-20230-1  

เมื่อทาํการโอนเงินแลว้ กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพรอ้มแจง้ช่ือ-นามสกุล อายุ (เพื่อใชใ้นการทาํประกนัการเดินทาง) และ

เบอรโ์ทรศพัทติ์ดต่อ พรอ้มระบุโปรแกรมทวัร ์มาท่ี 02-748-7330  
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การจองจะมีผลสมบูรณ ์ก็ตอ่เม่ือมีการโอนเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้เทา่นั้น  

 หากไมช่าํระตามท่ีกาํหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่ใหล้กูคา้ท่านอ่ืนท่ีรออยู ่

 หากชาํระไมค่รบตามจาํนวน บริษัทฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติัโดยไมม่ีเง่ือนไข 

 เมื่อท่านชาํระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไว ้

ทั้งหมดน้ีแลว้ 

 หากชาํระเงินในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงิน พรอ้มระบุช่ือพนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 ส่งรายช่ือสาํรองท่ีนัง่ ผูเ้ดินทางตอ้งส่งสาํเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ื์อพรอ้มยืนยนัว่าตอ้งการ

เดินทางทอ่งเท่ียวทริปใด, วนัที่ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่สาํเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให ้

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายอนัเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกุล และอ่ืนๆ 

เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบินทั้งส้ิน 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกวา่ 6 เดือนข้ึนไปและเหลือหน้ากระดาษอยา่งตํา่ 2 

หนา้ หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

เง่ือนไขยกเลิกการจอง : เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัรช์าํระเงินค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถ

ยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงินไดทุ้กกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมิใหเ้ดินทางออก 

หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เมื่อท่าน

ออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พรอ้มคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ 

ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการและเงินมดัจาคืนไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

เง่ือนไขและขอ้กาํหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไมว่า่บางส่วนหรือทั้งหมด หรือ

ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคื่นเงินค่าบริการไมว่า่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บั

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งน้อย 7 วนักอ่นการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีไมม่ีวซ่ีา และอยา่งนอ้ย 10 วนั

ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะชําระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมี

นักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ท่ีทางบริษัทกาํหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบคา่เสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนําหน้าชื่อ เลขท่ีหนังสือ

เดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทาง

บริษัทพรอ้มการชาํระมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์

ภมูิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียว

ส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหาย

หรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ของสายการบิน เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิยัอ่ืน เป็น

ตน้ 
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7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋

เคร่ืองบิน คา่ภาษีเชื้ อเพลิง คา่ประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท เวน้แต่มีเอกสารลงนาม

โดยผูม้ีอาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน 

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกนัทุกชิ้ นไมเ่กิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หน้าท่ี

ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ี

กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

 
เอิรธ์ แทรเวล  แอนด ์ออรแ์กนไนซเ์ซอร ์(ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาํเท่ียวเลขท่ี11/06694) 

793 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

โทร. 02 361 2955   แฟกซ ์ 02 748 7330   Hotline:   086 344 4221 / 081 407 7387 เล็ก   

Email:      info@earththaitravel.com     Website: www.earththaitravel.com 

 

แผนท่ีบา้นเอิรธ์    ท่านสามารถโหลดแผนท่ีจาก www.earththaitravel.com 

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางเฟสบุคแบบง่ายๆ 

1.พิมพ ์เอิรธ์ แทรเวล หรือเขา้ท่ี WWW.FACEBOOK.COM/EARTHTRAVEL793 

2.รว่มกด ท่ีหน้าแฟนเพจ  

3.รบัขอ้มลูขา่วท่องเท่ียว แพคเกจทวัรต่์างประเทศ ตัว๋เคร่ืองบินราคาพิเศษ 

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

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางไลนแ์บบง่ายๆ 

Line ID: @earthtravel (มี @ขา้งหนา้)  

หรือ สแกน QR Code (http://goo.gl/Eqi9vh)  

 

 


