


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินตัน	เซิน	นึก	หรือ	สนามบินโฮจิมินห	-	กรุงโฮ
จิมินหซิตี้	หรือ	นครโฮจิมินห	-	โบสถนอรทเทรอดาม	-	ศาลาไปรษณียกลาง	-
เมืองดาลัด	-	ตลาดไนทบาซาร

พักที่
NGOC
PHAT
HOTEL
ระดับ	3
ดาวหรือ
เทียบเทา

2 น้ําตกดาตันลา	-	รถรางเวียดนาม	-	กระเชาไฟฟาเคเบิลคาร	-	ทะเลสาบพา
ราไดซหรือ	เตวียนลัม	-	พระราชวังฤดูรอน	จักรพรรดิเ์บาได	-	สวนดอกไม
เมืองหนาว	-	เมืองฟานเถียต

พักที่	TIEN
DAT
RESORT
ระดับ	3
ดาวหรือ
เทียบเทา

3 Sand	Dune-Fairly	Stream	-	ทะเลทรายขาว	-	ทะเลทรายแดง	-	กรุงโฮจิ
มินหซิตี้	หรือ	นครโฮจิมินห

พักที่	LE
DUY
HOTEL
ระดับ	3
ดาวหรือ
เทียบเทา

4 เมืองกูจี	-	อุโมงกูจี	-	กรุงโฮจิมินหซิตี้	หรือ	นครโฮจิมินห	-	ยานไชนาทาว	-
วัดเทียนหาว	-	ตลาดเบนถัน	-	สนามบินตัน	เซิน	นึก	หรือ	สนามบินโฮจิมินห
-	สนามบินดอนเมือง

31	มี.ค.	61	-	3	เม.ย.	61 ฿9,991 ฿9,991 ฿9,991 ฿3,500



ชวงเชา
04.30	น.	พรอมกัน	ณ	ทาอากาศยานดอนเมือง	อาคารผูโดยสารขาออก	เคานเตอร	Nok	Air	โดยมีเจา

หนาที่คอยใหการตอนรับ
07.35	น.	ออกเดินทางสู	นครโฮจิมินห	โดยสายการบินนกแอร	เทีย่วบินที	่DD3210

09.15	น.	เดินทางถึง	สนามบินตัน	เซิน	นึก	นครโฮจิมินห	หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองหลังผาน
พิธีการตรวจคนเขาเมือง
จากน้ันนําทานเขาสูใจกลาง	มหานครโฮจิมินห	ชมเมืองในรูปแบบของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศส	และสวน

กลางเมือง	ชมความสวยงามตาง	ๆ	ที่ฝรั่งเศสเป็นผูทุมงบประมาณเนรมิตเมื่อครั้งที่คิดวาจะไดเป็นผูครอบครอง
เมืองแหงน้ี
แลวชม	โบสถนอรทเธอดาม	ไดจําลองมาจากโบสถนอเธอรดามในฝรั่งเศสมาสรางไวที่น่ี	หรือเรียกอีกอยาง

วา	“โบสถพระแมมารี”	บริเวณกลางเมือง	บน	ถนน	Han	Thuyen	ไดรับการกอสรางตั้งแตปี	พ.ศ.	2420	ใชระยะ
เวลาการสราง	6	ปี	โบสถน้ีไมมีการประดับดวยกระจกสีเหมือนโบสถคริสตที่อื่น	เพราะไดรับความเสียหายจาก
สงครามโลกครั้งที่	2	สําหรับโบสถแหงน้ีไดรับการยกยองวามีความงดงามมากที่สุดแหงหน่ึงใน	เวียตนาม	โดย
ในแตละวันมีนักทองเที่ยวมาเยือนมากมาย	ลักษณะของตัวโบสถเป็นรูปแบบของสมัยอาณานิคม	มีหอคอยคู
สี่เหลี่ยมอยูดานบนสูง	40	เมตร	เป็นเอกลักษณที่งดงามของโบสถแหงน้ี	
ดานหนาโบสถมีรูปป้ันขนาดใหญสีขาวเดนเป็นสงา	ของพระแมมารี	นักทองเที่ยวนิยมเขามาชมกันมาก

เพราะเป็นเสมือนสัญลักษณรวม	อันหมายถึงการเขามาของตะวันตก	และ	เป็นสัญลักษณที่สําคัญอยางหน่ึงของ
โฮจิมินห	,	ตอมาชมทีท่ําการไปรษณีย	ที่ใหญที่สุดและสวยที่สุดของเวียดนาม	เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสม
ผสานระหวางตะวันออกกับตะวันตกไดอยางลงตัว
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Buffet	Hoang	Yen)

ชวงบาย
ออกเดินทางสู	เมืองดาลัด	เมืองดาลัด	ตั้งอยูทางเหนือจากนครโฮจิมินห	เป็นเมืองที่มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี

เพราะเป็นที่ราบสูงขนาดใหญ	อยูเหนือกวาระดับน้ําทะเลกวา	1500	เมตร	ทําใหอากาศโดยเฉลี่ยทั้งปีอยูที่เพียง
18-20	องศาเซลเซียส	ในสมัยกอนชาวฝรั่งเศสนิยมมาสรางบานพักตากอากาศที่เมืองน้ีเป็นจํานวนมากทําใหทั่ว
เมืองมีบานพักของราชการชาวฝรั่งเศสหลงเหลืออยูจํานวนมาก	นับเป็นเมืองที่มีเสนหอยางยิ่งสําหรับนักทอง
เที่ยว	โดยใชเวลาประมาณ	7-8	ช.ม.

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
หลังรับประทานอาหารคํ่า	อิสระตามอัธยาศัย	ทานสามารถชอปป้ิงที่	ถนนคนเดินเมืองดาลัด
นําคณะเขาสูทีพ่ัก	NGOC	PHAT	HOTEL	ระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา	พัก	1	คืนทีด่าลัด

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



ทาอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ตถือกําเนิดขึน้เมื่อตนทศวรรษที่	1930
(พ.ศ.	2473-2482)	โดยรัฐบาลภายใตอาณตัิของฝรั่งเศสไดสรางสนามบิน
ขนาดเล็กขึน้ในหมูบานเตินเซินเญิ้ต	จึงเป็นที่รูจักในชื่อวา	สนามบินเติน
เซินเญิ้ต

อาจจะไมใชเมืองหลวง	แตเป็นเมืองที่ใหญที่สุดในเวียดนาม	และเลนบทสําคัญ
ในสงครามเวียดนาม	ไดผานการเปลี่ยนชื่อมาหลายครั้ง	แตชื่อที่คนจดจําก็คือ
เมืองไซงอน	เป็นเมืองใหญที่สุดของประเทศเวียดนาม	ตั้งอยูบริเวณ
สามเหลี่ยมปากแมน้ําโขง	โฮจิมินหเป็นศูนยกลางทางเศรษฐกิจของเวียดนาม
จากประชากรรอยละ	7.5	ของประเทศ	แตมีจีดีพีถึงรอยละ	20.2	และการลงทุน
จากตางประเทศมากถึงรอยละ	34.9	ของทั้งประเทศ

ตั้งอยูบริเวณกลางเมือง	บนถนน	Han	Thuyen	ไดรับการกอสรางตั้งแตปี	พ.ศ.
2420	ใชระยะเวลาการสราง	6	ปี	โบสถน้ีไมมีการประดับดวยกระจกสีเหมือน
โบสถคริสตที่อื่น	เพราะไดรับความเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่	2	สําหรับ
โบสถแหงน้ีไดรับการยกยองวามีความงดงามมากที่สุดแหงหน่ึงใน	เวียตนาม
โดยในแตละวันมีนักทองเที่ยวมาเยือนมากมาย	ลักษณะของตัวโบสถเป็นรูป
แบบของสมัยอาณานิคม	มีหอคอยคูสี่เหลี่ยมอยูดานบนสูง	40	เมตร	เป็น
เอกลักษณที่งดงามของโบสถแหงน้ี	ดานหนาโบสถมีรูปป้ันขนาดใหญสีขาว
เดนเป็นสงาของพระแมมารี	นักทองเที่ยวนิยมเขามาชมกันมาก	เพราะเป็น
เสมือนสัญลักษณรวม	อันหมายถึงการเขามาของตะวันตก	และเป็นสัญลักษณ
ที่สําคัญอยางหน่ึงของโฮจิมินห

ตั้ง	อยูบริเวณใจกลางเมืองโฮจิมินห	ใกลกับโบสถนอรทเธอดาม	ไดรับการ
กอสรางขึน้เมื่อ	ปี	พ.ศ.	2439	เสร็จในปี	พ.ศ.	2444	มีการออกแบบและกอสราง
ในสไตลฝรั่งเศสและไดรับการออกแบบตกแตงอยางงดงาม	ดวยกระจกสี	เป็น
ไปรษณียที่ใหญที่สุดในเวียตนาม	มีความโอโถงและออนชอยทวามั่นคง	จน
ทําใหนักออกแบบมากมายตองมาศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับการออกแบบตกแตง
อาคาร	แหงน้ี	ภายในตัวอาคารมีการระดับภาพแผนที่ทางทะเลโบราณ	และ
ภาพของอดีตผูนําประเทศโฮจิมินห	มีการบริการทั้งการสงจดหมาย	แสตมป
เพื่อการสะสม	โปสการด	โทรศัพทระหวางประเทศในอัตราคาบริการ
มาตรฐานเป็นที่ทําการไปรษณียของเมืองไซงอน	หรือ	เมืองโฮจิมินห	ซึ่งสราง
ขึน้มาโดยชาวฝรั่งเศสตั้งแตสมัยที่ยังอยูภายใตอํานาจ	ใกลๆกับโบสถแหงไซ
งอน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Buffet	Hoang	Yen)

ชื่อเมืองน้ันแปลวาเมืองแหงสนพันตน	เอกลักษณของเมืองคือการชมตนสน
และยังถูกเรียกวาเมืองที่แหงใบไมผลิ	เพราะอากาศที่ไมเขากับประเทศ
เวียดนาม	ที่เย็นสะบายกําลังดีทั้งปี



เครื่องโบอิ้ง	737-800	ทีน่ัง่แบบ	3-3

น้ําหนักสัมภาระ	ขาไป	20	ก.ก.	–	ขากลับ	20	ก.ก.

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	NGOC	PHAT	HOTEL	ระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา

ไนทมาเก็ต	(Dalat	at	Night)	ที่เมืองดาลัดเขาจะมีถนนคนเดิน	ไนทมาเก็ต	ที่อยู
ริมถนนเสนลางดานหนาตลาดดาลัด	ผมเขาใจวามีทุกวันนะครับ	มีรานขาย
อาหารริมถนน	มีจักยานใหเชาป่ันเลน	มีศิลปินมารับวาดรูปเหมือน	เขียน
หนังสือภาษาเวียดนาม	mr.hotsia	ไดไปใชบริการใหเขาวาดรูปเหมือนใหรูปละ
150	บาทครับ	ดูดานลางสิเหมือนไหม	และผมยังจางใหเขาเขียนคําวา
www.hotsia.com	ดียูริกเวียดนาม	เขียนเป็นภาษาเวียดนามนะครับ	เป็นที่
ระลึกที่ผมมาเที่ยวถึงเมืองดาลัดแหงน้ี

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
หลังรับประทานอาหารเชา	นําทานเดินทางไปชม	น้ําตก	Datalla	Water	Fall	น้ําตกที่สวยที่สุดในดาลัด	ซึ่งอยู

นอกเมืองไปทางทิศใตประมาณ	5	กิโลเมตร	น้ําตกดาตันลาเป็นน้ําตกที่ไมใหญมากแตมีความสวยงาม	เน่ืองจาก
สภาพแวดลอมตางๆ	ที่เกื้อหนุนทําใหมีนักทองเที่ยวแวะมาเที่ยวชมกันเป็นจํานวนมาก	โดยทานจะไดสนุกกับ
การนัง่รถราง	ลงไปดูน้ําตก	ทานจะรูสึกตื่นเตนประทับใจ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานน่ัง	กระเชาไฟฟ า	เพื่อขึน้	ชมทิวทัศนทีส่วยงามของดาลัทจากมุมสูงสําหรับกระเชาไฟฟาแหงน้ี

เป็นระบบกระเชาที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนาม	และมีความปลอดภัยสูงเพื่อชมความงดงามของ
ทะเลสาบพาราไดซ	หรือ	เตวียนลัม	(Tuyen	Lam	Lake)	ตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงใตของเมืองดาลัด
ประมาณ	5	กิโลเมตร	ทะเลสาบพาราไดซ	หรือ	ตูเหยีนลัม	เป็นสถานที่ที่เหมาะในการมาพักผอน	สามารถ
มองเห็นทะเลสาบสีเขียวมรกตกับทิวสน	ที่ยืนตนตระหงานปกคลุมทุกขุนเขา	การน่ังเคเบิ้ลคาร	สามารถมอง
เห็นเมืองดาลัดไดทั้งเมือง	เห็นป าอันงดงาม
ชมวังฤดูรอนของกษตัริยเบาได	ตั้งอยูนอกเมืองไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตประมาณ	5	กิโลเมตร

พระราชวังฤดูรอนของจักรพรรดิเบาได	จักรพรรดิองคสุดทายของเวียดนาม	ไดรับการออกแบบและปลุกสราง
อยูใตรมเงาของทิวสนใหญซึ่งพระราชวังแหงน้ีใชเวลาการกอสรางถึง	5	ปี	โดยเริ่มกอสรางเมื่อปี	พ.ศ.2476	ซึ่ง
ภายในตัวตึกมีหองภาพของพระเจาเบาได	พระมเหสี	พระโอรส	ธิดา	และมีหองสําหรับทรงงาน	ในปี	พ.ศ.	1975
พระเจาเบาได	เสด็จออกจากประเทศเวียดนาม	ไปพํานักยังประเทศฝรั่งเศส	พระราชวังแหงน้ีจึงกลายเป็นที่พัก
ของเจาหนาที่พรรคคอมมิวนิสต
ตอจากน้ัน	จากน้ันนําทานชม	สวนดอกไมเมืองหนาวดาลัด	สรางขึน้โดยจักรพรรดิเบาได	บนเน้ือที่กวาง

ใหญ	สืบเน่ืองจากเมืองดาลัด	ไดรับ	สมญานามวา	เป็นเมืองแหงดอกไม	สวนแหงน้ีจึงเป็นสถานที่	ที่รวบรวม
พรรณไมตางๆของเมืองดาลัดไวอยางมากมาย	ทั้งไมดอก	ไมประดับ	ไมยืนตน	เป็นตน	ซึ่งดอกไมสวนใหญใน
เวียดนาม	จะสงออกจากเมืองดาลัดทั้งสิ้น
ตอมานําทาน	เดินทางสู	จังหวัดฟานเทียดระยะทางประมาณ	250	กิโลเมตร	ใชเวลาในการเดินทาง

ประมาณ	4	ชัว่โมง	จังหวัดฟานเทียด	เป็นเมืองตากอากาศและยังเป็นแหลงทองเที่ยวทางทะเลที่สวยงามมีชื่อ
เสียงของประเทศเวียดนาม	ทั้งชายทะเลที่สวยงาม	และทานยังจะไดสัมผัสมนตเสนหแหงทะเลทรายตะวันออก
ระหวางการเดินทางทานจะไดชื่นชมวิวทิวทัศนและวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่นําคณะเขาสูทีพ่ัก	TIEN	DAT	RESORT	ระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา	พักทีมุ่ยเน	1	คืน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



น้ําตกดาตันลา	(	Datalla	Water	Fall	)	น้ําตกที่สวยที่สุดในดาลัด	ซึ่งอยูนอก
เมืองไปทางทิศใตประมาณ	5	กิโลเมตร	น้ําตกดาตันลาเป็นน้ําตกที่ไมใหญมาก
แตมีความสวยงามเน่ืองจากสภาพแวดลอมตางๆ	ที่เกื้อหนุนทําใหมีนักทอง
เที่ยวแวะมาเที่ยวชมกันเป็นจํานวนมาก

รถรางเวียดนาม	(Roller	Coaster)	ใหทานเพลิดเพลินกับรถราง	ผานผืนป าอัน
รมรื่นเขียวชอุมลงสูหุบเขาเบื้องลาง	ทาทายความหวาดเสียว

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

น่ังกระเชาไฟฟา“เคเบิลคาร	(Cable	car)”	บนเทือกเขาโรบินฮิล	(Robin	Hill)
ชมวิวเมืองดาลัทจากที่สูงและยังสามารถน่ังไปยังวัด	Truc	Lam	Medutation
Monastery	(Thien	Vien	Truc	Lam)	ซึ่งเป็นวัดพุทธในนิกาย	ZEN	แบบญี่ป ุน

ชมความงดงามของ	ทะเลสาบพาราไดซ	หรือ	เตวียนลัม	(Tuyen	Lam	Lake)
ตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงใตของเมืองดาลัด	ประมาณ	5	กิโลเมตร	ทะเลสาบ
พาราไดซ	หรือ	ตูเหยีนลัม	เป็นสถานที่ที่เหมาะในการมาพักผอน	สามารถมอง
เห็นทะเลสาบสีเขียวมรกตกับทิวสน	ที่ยืนตนตระหงานปกคลุมทุกขุนเขา	กา
รน่ังเคเบิ้ลคาร	สามารถมองเห็นเมืองดาลัดไดทั้งเมือง	เห็นป าอันงดงาม

หน่ึงในตึกของจักรพรรดิเ์บาไดที่ยังดํารงไวอยู	ซึ่งพระราชวังน้ีเอาไวใชหลบ
รอน	แตตั้งแต	พศ2593	ฝรั่งเสศไดเขามายังเวียดนาม	และสถานที่น้ียังถูกใช
เปนสถานที่ประทับของพระราชา	และสถานที่ทําการ

สรางเมื่อปี	พ.ศ.	2509	เป็นสวนดอกไมขนาดใหญไกล	ทะเลสาบสวนหวง
ประมาณ	2กิโลเมตรจากใจกลางเมือง	มีดอกไมหลายชนิดใหผูเขาชมไดอิ่มเอิบ
ไปกับความสวยงาม



อีกหน่ึงเมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง	และยังเป็นเมืองหลวงของจังหวัดบิ่ญถวน
(Binh	Thuan)	อีกหน่ึงจังหวัดที่มีชื่อเสียงในเรื่องของทิวทัศนและหาดทรายที่
สวยงาม	โดยจังหวัดบิ่ญถวนน้ันตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงใตของเวียดนาม	และ
อยูจากโฮจิมินหซิตี้ไปทางทิศเหนือ	ประมาณ	200	กิโลเมตร	ฟานเถียต”เป็น
เมืองหลวงของจังหวัด	Binh	Thuan	อยูไมไกลจากมุยเนที่มีชื่อเสียงดานทิวทัศน
สวยงามแตที่น่ีดูเหมือนเป็นชุมชนที่หนาแนน	และมีความเป็นเมืองกวามุยเน
พอสมควร	ถาจะเปรียบเทียบใหเห็นภาพผมวานาจะประมาณมุยเนเป็นบาง
แสน	สวนฟานเถียตก็เปรียบเหมือนตัวเมืองชลบุรีน่ันละครับ	นอกเมืองน้ีจะ
เป็นเมืองริมทะเลและมีการทําประมงอยางแพรหลาย	ในชวงสงคราม
เวียดนามที่แถวน้ีเคยเป็นฐานที่มั่นแหงหน่ึงของกองทัพสหรัฐอีกดวยฟาน
เถียตเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องการทําประมง	จึงเห็นชาวประมงกําลังทํางาน
กันตลอดทั้งชายฝ่ัง	สวนใหญกําลังชวยกันสาวอวนขึน้มาจากทะเล

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	TIEN	DAT	RESORT	ระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม	Sand	Dune-Fairly	Stream	ธารน้ําสีแดงทางธรรมชาติ	ชมความงดงามของชั้นดิน	ที่สูงลดลั่น

กัน	สลับกับสีสันของดินทรายที่สวยงาม	และทะเลที่แสนสงบ
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ทะเลทรายมุยเน	Red	and	White	sand	dunces	ภูเขาทรายสีเหลืองทองอันกวาง

ใหญสุดสายตา	สัมผัสกับความงดงามและบรรยากาศชายทะเลบนยอดภูเขาทะเลทราย	ชึงมี	ทะเลทรายขาว
กองภูเขาทรายสีขาวสุดขอบฟาเหมือนทะเลทรายซาฮารา	อิสระใหทานถายรูปเป็นที่ระลึก
และจากน้ันไปชม	ทะเลทรายแดง	ที่เกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีแดงจากสนิมเหล็กจนเป็นบริเวณ

กวาง	เพลิดเพลินกับการถายรูปสุดทายกอนทานอาหารกลางวันนําทานไปสัมผัสวิถีของชาวประมงกันที่ฟาน
เถียตฮารเบอร	ตั้งอยูบริเวณปากแมน้ําคาตี	เป็นจุดศูนยรวมของเหลาเรือประมงนับรอยๆ	ลําสุดลุกหูลูกตา
**ราคาน้ีไมรวมคากิจกรรมตางๆ	อาทิเชน	บริการสไลดเดอรบนทะเลทราย	(150	บาท)	ขับรถ	ATV	ตะลุยทราย
แบบน่ัง	2	ทาน	(คาใชจายประมาณ	310	บาท)	แบบน่ัง	4	คาใชจาย	ทาน	(คาใชจาย	620	บาท)	หรือน่ังรถจิบ๊ชม
วิวบนยอดภูเขา	ทะเลทรายรถ1คันน่ังได	5	ทาน	(คาใชจายประมาณ	1,200	บาท)**
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารบานาฮิลล	(อาหารแบบบุฟเฟ ต)

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางกลับสู	เมืองโฮจิมินท	มีระยะทางประมาณ	200	กิโลเมตร	ใชเวลาเดินทางประมาณ	5

ชั่วโมง

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารบนเรือ	พรอมชมโชวการแสดง
นําคณะเขาสูทีพ่ัก	LE	DUY	HOTEL	ระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา	พักทีโ่ฮจิมินห	1	คืน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

Sand	Dune-Fairly	Stream	ธารน้ําสีแดงทางธรรมชาติ	ชมความงดงามของ
ชั้นดิน	ที่สูงลดลั่นกัน	สลับกับสีสันของดินทรายที่สวยงาม	และทะเลที่แสนสงบ



ราคาน้ีไมรวมคากิจกรรมตางๆ	อาทิเชน	บริการสไลดเดอรบนทะเลทราย	(150	บาท)	ขับรถ	ATV
ตะลุยทราย	แบบนัง่	2	ทาน	(คาใชจายประมาณ	310	บาท)	แบบนัง่	4	คาใชจาย	ทาน	(คาใชจาย	620
บาท)	หรือนัง่รถจิบ๊ชมวิวบนยอดภูเขา	ทะเลทรายรถ1คันนัง่ได	5	ทาน	(คาใชจายประมาณ	1,200
บาท)

ทะเลทรายขาวที่ไมนามีอยูในเวียดนาม	มีความสวยงามและรูปทรงที่เปลี่ยน
ไปเรื่อยๆ	สามารถเชารถไปเที่ยวชมได

ทะเลทรายแดงซึ่งมีความสวยงาม	สามารถเขาไปเดินเลนเพื่อชมความงามได

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารบานาฮิลล	(อาหารแบบบุฟเฟต)

อาจจะไมใชเมืองหลวง	แตเป็นเมืองที่ใหญที่สุดในเวียดนาม	และเลนบทสําคัญ
ในสงครามเวียดนาม	ไดผานการเปลี่ยนชื่อมาหลายครั้ง	แตชื่อที่คนจดจําก็คือ
เมืองไซงอน	เป็นเมืองใหญที่สุดของประเทศเวียดนาม	ตั้งอยูบริเวณ
สามเหลี่ยมปากแมน้ําโขง	โฮจิมินหเป็นศูนยกลางทางเศรษฐกิจของเวียดนาม
จากประชากรรอยละ	7.5	ของประเทศ	แตมีจีดีพีถึงรอยละ	20.2	และการลงทุน
จากตางประเทศมากถึงรอยละ	34.9	ของทั้งประเทศ

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารบนเรือ	พรอมชมโชวการแสดง
	พักที่	LE	DUY	HOTEL	ระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเชา	นําทานเดินทางสู	อําเภอกูจี	ซึ่งอยูหางจากโฮจิมินหประมาณ	40	กิโลเมตร	นําทานชม	อุโมง

คกูจี	ของชาวเวียดกงที่ขุดขึน้พอดีตัว	ในสมัยที่ทําสงครามกับกองทัพอเมริกันรวมถึงกองทหารพันธมิตรจาก
นานาประเทศ	มีทางขึน้ลงนับไมถวน	ยากแกการหาทางเขาออก	เพราะมีการพรางตาในหลายรูปแบบ	ซึ่งชาว
เวียดนามจะตองใชชีวิตอยูภายใตอุโมงคน้ี	ระหวางการทําสงคราม	และยังเคยใชเป็นที่บัญชาการทางทหาร	และ
เป็นหลุมหลบภัย	ซึ่งมีความยาวกวา	270	กิโลเมตร	ประกอบไปดวยหองนอน	หองบัญชาการ	หองประชุม	สนาม
ฝึกทหาร	เรียกไดวาป็นเมืองใตดิน	และอุโมงคยังสามารถทะเลุออกสูแมน้ําไซงอนไดอีกดวย
สมควรแกเวลานําทานเดินทางกลับสู	นครโฮจิมินห
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานผานชม	ยานไชนาทาวน	ใหทานไดสัมผัส	และชมชีวิตความเป็นอยูของชาวจีนในเวียดนาม
จากน้ันชม	วัดเทียนเฮา	วัดจีนในเขตไชนาทาวน	ที่สรางอุทิศใหกับแมพระผูคุมครองชาวเรือหรือเทพีเทียน



หาว	โดยชาวพุทธกวางตุงในชวงปลายศตวรรษที่	18	ชาวเวียดนามเชื่อวาเทพีองคน้ีมีกอนเมฆเป็นพาหนะ	เพื่อ
ชวยคุมครองผูคนใหรอดพนจากอันตรายจากมหาสมุทรทั้งปวง	ใหทานนมัสการเจาแมเทียนเฮาดวยธูปวง	ซึ่ง
เมื่อจุดแลวสามารถอยูไดนานถึง	7	วัน
ตอมานําทานผอนคลายกับการชอปป้ิง	ณ	ตลาดเบนถัน	ตลาดพื้นเมืองอันพลุกพลานของนครโฮจิมินห

อิสระใหทานชอปป้ิงสินคาของฝาก	ของที่ระลึกและสินคาพื้นเมือง	อาทิเครื่องเทศและอาหารแหง	หมูยอ	ผักผล
ไมสด	ไมแกะสลัก	เรือสําเภาไมและผาปักนานาชนิด

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
สมควรแกเวลานําทานออกเดินทางสู	สนามบิน	ตัน	เซิน	นึก	เพื่อเดินทางสู	สนามบินดอนเมือง
20.45	น.	ออกเดินทางกลับ	ทาอากาศยานดอนเมือง	โดยสายการบินนกแอร	เทีย่วบินที	่DD	3219

SGN-BKK

22.15	น.	คณะเดินทางถึง	ทาอากาศยานดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ	พรอมดวยความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองใตพิภพ	อยูอําเภอกูจี	อยูหางจากโฮจิมินหซิตี้ประมาณ	40	กิโลเมตร	เป็น
เมืองที่มีอุโมงค	ที่มีประวัติยาวนาน	ตั้งแตสมัยสงครามเวียดนาม	ใชเป็นที่หลบ
ภัยจากระเบิด	และเป็นที่สําหรับประชุมของกองกําลังเวียดกงในสมัยที่รบกับ
สหรัฐอเมริกา	อุโมงคถูกสรางขึน้ใหมีหลายชั้นและแตละชั้นจะมีระบบกรอง
อากาศที่มีประสิทธิภาพ	เพื่อความอยูรอดของทหาร	ภายในอุโมงค	สวนภายใน
ของอุโมงคประกอบไปดวยโรงพยาบาล	หองประชุม	และหองพัก	สําหรับนัก
ทองเที่ยวที่เดินทางมาจะไดรับชมหนังสั้นที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับสงคราม
เวียดนามกอน	เพื่อจะไดเขาใจความเป็นมาทางประวัติศาสตรไดงายขึน้	นับได
วาเป็นอีกหน่ึงสถานที่ที่ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวอยางลนหลาม

เป็นอุโมงคที่ถูกขุดโดยกลุมทหารเวียดค็อง	ซึ่งถูกใชเป็นฐานทัพชวงสงคราม
เวียดนาม	ซึ่งหลังจากสงครามจบ	รัฐบาลไดบุรณะอุโมงคใหเปนแหลงทอง
เที่ยว	และประกาศใหเป็น	อนุสรณสถาน

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

อาจจะไมใชเมืองหลวง	แตเป็นเมืองที่ใหญที่สุดในเวียดนาม	และเลนบทสําคัญ
ในสงครามเวียดนาม	ไดผานการเปลี่ยนชื่อมาหลายครั้ง	แตชื่อที่คนจดจําก็คือ
เมืองไซงอน	เป็นเมืองใหญที่สุดของประเทศเวียดนาม	ตั้งอยูบริเวณ
สามเหลี่ยมปากแมน้ําโขง	โฮจิมินหเป็นศูนยกลางทางเศรษฐกิจของเวียดนาม
จากประชากรรอยละ	7.5	ของประเทศ	แตมีจีดีพีถึงรอยละ	20.2	และการลงทุน
จากตางประเทศมากถึงรอยละ	34.9	ของทั้งประเทศ

เป็นยานไชนาทาวนหรือเยาวราชแหงเวียดนาม	มีประวัติตั้งแต	คศ	1778	มีทั้ง
วัดแลวสิ่งกอสรางที่มีอายุยาวนาน



เครื่องโบอิ้ง	737-800	ทีน่ัง่แบบ	3-3

น้ําหนักสัมภาระ	ขาไป	20	ก.ก.	–	ขากลับ	20	ก.ก.

สรางขึนตนศตวรรษที19	เพื่อนมัสการเจาแมทับทิม	เทพีทีคอยปกปองรักษา
ชาวประมงใหปลอดภัยในการออกเดินทางในทะเล	เป็นที่นับถือของชาวประมง
เป็นอยางมาก

เป็นตลาดที่มีประวัติยาวนาน	ซึ่งเมื่อกอนเปนแคเพียงพอคาขางถนนที่ยืนรวม
กันไกลๆกับแมน้ําไซงอน	เป็นตลาดหลักๆของเมืองโฮจิมินห	ซึ่งถูกเปลี่ยน
สถานที่ตั้งมาอยูจุดลาสุด	และถูกตั้งชื่อวา	"ตลาดเบนถัน"

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

ทาอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ตถือกําเนิดขึน้เมื่อตนทศวรรษที่	1930
(พ.ศ.	2473-2482)	โดยรัฐบาลภายใตอาณตัิของฝรั่งเศสไดสรางสนามบิน
ขนาดเล็กขึน้ในหมูบานเตินเซินเญิ้ต	จึงเป็นที่รูจักในชื่อวา	สนามบินเติน
เซินเญิ้ต

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



1.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหายไมวากรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของไทยไม
อนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง
2.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯไม

สามารถควบคุมไดเชนการนัดหยุดงาน,จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยวโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา	(โปรแกรม

และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับภาวะอากาศ	และเหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็น
สําคัญ)

4.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
5.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน	10	ทานทางบริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง	โดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทา

นทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทาง
6.	เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว
7.	ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบ

ริษทัฯ	จะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
8.	บริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับพระสงฆเดินทางทองเที่ยวเพียงลําพังโดยไมมีฆราวาสติดตามไปดวย

1.	กรุณาจองลวงหนาอยางนอย	30	วันกอนการเดินทางและ	กรุณาเตรียมเงินมัดจํา	5,000	บาท	(ทีน่ัง่จะ
ยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลวเทานัน้)	หากตองยื่นวีซา	ตองเตรียมเอกสารยื่นวีซาใหเรียบรอยภายใน	2-3	วัน
หลังจากทําการจองแลว	(ใชเวลาขอวีซาไมตํ่ ากวา	7	วันทําการ)
2.	การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา	15	วันทานควรจัดเตรียมคาทัวรให

เรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษทัตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตัว๋เครื่องบินมิฉะน้ันจะถือวา
ทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

1.	คาตัว๋เครื่องบินชั้นนักทองเที่ยว	(	Economy	Class)	ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพรอมคณะ	(ในกรณีมีความ
ประสงคอยูตอจะตองไมเกินจํานวนวันจํานวนคนและมีคาใชจายที่ทางสายการบินกําหนด)
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3.	คาน้ําหนักกระเปาเดินทางทานละไมเกิน	20	กก.(Air	Asia,	Bangkok	Airways,	Nok	Air)
4.	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ	พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง
5.	คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา
6.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
7.	คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
8.	คามัคคุเทศกของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง
9.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	

คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม

1.	คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง	(PASSPORT)
2.	คาใชจายสวนตัวอาทิเชนคาอาหาร,	คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ(มินิบาร,	น้ําดื่ม,	บุหรี่,	เหลา,	เบียร	ฯลฯ),	คา

โทรศัพท	,	คาซักรีด,	คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,	คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวากําหนด,	คา
รักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป วยจากโรคประจําตัว,	คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดิน
ทางเป็นตน
3.	คาหองพักเดี่ยวตามอัตรา
4.	คาบริการยกกระเปาในโรงแรม	ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
5.	คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน	ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา
6.	คาทิปมัคคุเทศกทองถิน่และทิปพนักงานขับรถ	(วันละ	200	บาท	ตอทาน)	ทิปหัวหนาทัวร	(ตามความ

ประทับใจ)



7.	คาภาษีมูลคาเพิม่	7	%

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิม่
เติมกับทางบริษทัได	**
เบี้ยประกันเริม่ตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]

เบี้ยประกันเริม่ตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]

ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]
ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

โปรดตรวจสอบ	PASSPORT	:	กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง	พาสปอรตตองมีอายุไมตํ่ ากวา	6
เดือน	หรือ	180	วัน	ขึน้ไปกอนการเดินทาง	และตองมีหนากระดาษอยางตํ่ า	6	หนา
สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง	18	ปี	และไมไดเดินทางกับบิดา	มารดา	ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตาง

ประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย

1.	ทัวรน้ีไมมีราคาเด็ก	ราคาจอยแลนดไมรวมตัว๋เครื่องบิน	หักออก	ทานละ	3,000.-
ราคาเด็กทารก	INFANT	3,999.-	(ตองเอาสูติบัตรตัวจริงไปแสดงตัวเทานัน้นะ)
2.	ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	และไกดทองถิ่น	รวม	200	/	วัน	/	คน	รวมตลอดทั้งการเดินทาง	800

บาท	/	คน
คาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทย	แลวแตความพึงพอใจในการบริการของ	หัวหนาทัวร

3.	หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน,	รถทัวร,	รถไฟ)	กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออก
ตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา
4.	แจกน้ําดื่ม	1	ขวด	เฉพาะวันที่เดินโปรแกรมทัวร
5.	โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

ขอมูลการเดินทางเรื่องตัว๋เครื่องบินและทีน่ัง่บนเครื่องบิน
1.	ในการเดินทางเป็นหมูคณะ	ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน	หากตองการเคลื่อนวันเดินทางกลับ	ทาน

จะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน	และบริษทัทัวรเรียกเก็บและการจัดที่น่ังของกรุป	เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผูกําหนด	ซึ่งทางบริษทัฯ	ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได	และในกรณียกเลิกการเดินทาง	และไดดําเนินการ	ออก
ตัว๋เครื่องบินไปแลว	(กรณีตัว๋	REFUNDได)	ผูเดินทางตองรอ	REFUND	ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน
2.	ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	ประมาณ	1,000	–	5,000	บาท	แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง
3.	หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตาม

ที่เกิดขึน้จริง	และรอ	Refund	จากทางสายการบิน	ใชเวลาประมาณ	3-	6	เดือนเป็นอยางนอย
4.	น่ังที่	Long	Leg	โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน	และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน

กําหนด	เชน	ตองเป็นผูที่มีรางกายแข็งแรง	และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา	เชน
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได	(น้ําหนักประมาณ	20	กิโลกรัม)	ไมใชผูที่มีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกาย	และ
อํานาจในการใหที่น่ัง
5.	Long	leg	ขึน้อยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน	ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน

ขอมูลการเดินทางเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	และ

หองคู	(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจมี
หองพักแบบ	3	ทานจํานวนไมมากนัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม

ขอความซึง่ถือเป็นสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึง่รวมเดินทาง
ทางบริษทัฯ	เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา	และการเดินทางที่มีความชํานาญ	โดยจัดหาโรงแรมที่พัก	อาหาร



ยานพาหนะ	และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา	ดูงาน	เพื่อความสะดวกสบาย	และเกิดประโยชนสูงสุดในการ
เดินทาง	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก	ยานพาหนะ,
อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ,	โจรกรรม,	วินาศกรรม,	อัคคีภัย,	การผละงาน,	การจลาจล,	สงคราม
การเมือง,	การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ,	การนัดหยุดงาน,	ความลาชาของเที่ยวบิน,	สาย
การเดินเรือ,	รถไฟ,	พาหนะทองถิ่น,	ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล	และ	/	หรือ	สวนงานที่เกี่ยวของกับ
สถานเอกอัครราชทูต	รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย	(โดยไมจําตองแสดงเหตุผล	เน่ืองจากเป็น
สิทธิพิเศษทางการทูต)	ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษทัฯ	หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน	หรือ
ตางประเทศ	แตทางบริษทัฯ	มีความคุมครอง	และประกันอุบัติเหตุ	ตามเงื่อนไขที่บริษทัฯ	ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวม
เดินทางถูกปฏิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย	และ/หรือ	ตางประเทศ	มิใหเดินทางออก	หรือ	เขา
ประเทศ	เน่ืองมาจากความประพฤติ	พฤติกรรมของผูเดินทาง	ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอ
เฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง	รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย	บริษทัฯ	จะไมคืนคาใชจายใดๆ	ราย
ละเอียดดานการเดินทาง	อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเป็น	หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง	โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา	ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว	บริษทั	จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของ
ทานผูมีเกียรติ	ซึ่งรวมเดินทางเป็นสําคัญ

1.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน	คืนคาใชจายทั้งหมด	
2.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15-29	วัน	เก็บคาใชจายทานละ	5,000	บาท
3.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายทั้งหมด
4.	สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย	และทางบริษทัฯเป็นผูยื่นวีซาให	เมื่อผลวีซาผานแลวมีการ

ยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําทั้งหมด
5.	บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษทัฯกําหนดไว	(10	ทานขึ้นไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและ
ผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6.	กรณีเจ็บป วยจนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรองบริษทัฯจะพิจารณา

เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได	เชนคาตัว๋เครื่อง
บินคาหอง	คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ		และคาใชจายอื่นๆที่เกิดขึน้ตามจริง	ในกรณีที่ไมสามารถ
เดินทางได
7.	กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต	(วีซาไมผาน)	และทานไดชําระคาทัวรหรือ

มัดจํามาแลว	ทางบริษทัฯ	คืนคาทัวรหรือมัดจําให	แตทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาบริการยื่นวีซา,คาวีซา	และ
คาใชจายบางสวนที่เกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป	(อาทิ	กรณีออกตัว๋เครื่องบินไปแลว	หรือไดชําระคาบริการในสวนของทาง
เมืองนอกเชน	โรงแรม	ฯลฯ	ไปแลว)	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึน้แลวกับทานเป็น
กรณีไป
8.	กรณีวีซาผานแลว	แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวร

ทัง้หมด
9.	กรณีวีซาผานแลว	แตกรุปออกเดินทางไมได	เน่ืองจากผูเดินทางทานอื่นในกลุมโดนปฏิเสธวีซา	หรือไมวา

ดวยสาเหตุใดๆก็ตาม	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึน้แลวกับทานเป็นกรณีไป
10.	กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวาเหตุ

ผลใดๆ	ก็ตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทัง้หมด


