VN004A : เวียดนามใต้ นครโฮจิมินห์
ดาลัด มุยเน่ 4 วัน 3 คืน
นัง่ รถจิ๊ปตะลุยทะเลทรายมุยเน่ : เยือนเมืองดาลัด เมืองแห่งความรักและดอกไม้ : เที่ยวชมเมืองโฮจิมินห์ซติ ี ้ :
ชมความงามของโบสถ์
นอร์ ทเธอร์ ดามและกรมไปรษณีย์กลาง สไตล์ฝรั่งเศส : ช้ อปปิ ง้ แบบจุใจ ตลาดเบนถัน
รายการทั
วร์
 อิ่มอร่อรายการ
ยกับอาหาร แบบบุฟเฟ่ ห์นานาชาติ หลากหลายเมนู
วันที่
เช้ า เที่ยง 
เย็น
โรงแรมที่พกั
1

กรุงเทพฯ-นครโฮจิมินห์- ช้ อปปิ ง้ ตลาดราตรี ดาลัท







PLAZA DALAT HOTEL
หรื อเทียบเท่า
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ดาลัด-พระราชวังฤดูร้อน-นัง่ กระเช้ าไฟฟ้า-น ้าตกดาทันลา
(นัง่ รถราง) - สวนดอกไม้ เมืองหนาว- มุยเน่







PEACE RESORT MUI
NE หรื อเทียบเท่า
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ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลาธาร
FAIRYSTREAM-โฮจิมินห์







SEN VIET HOTEL /
HOANG PHU GIA
HOTEL หรื อเทียบเท่า

4

โฮจิมินห์-อุโมงค์ก๋จู ี-โบสถ์นอร์ ทเทรอดาม-ศาลาไปรษณีย์กลาง-วัด
เทียนหาว-ช้ อปปิ ง้ ตลาดเบนถัน-กรุงเทพฯ







-

กาหนดการเดินทาง
~1~

ราคาเด็กเสริมเตียง ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
พักผู้ใหญ่ 2ท่าน+1เด็ก พักผู้ใหญ่2ท่าน+1เด็ก
ท่านละ
ท่านละ

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่
ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

13-16 กันยายน 2561

13,900.-

13,900.-

12,900.-

3,500.-

27-30 กันยายน 2561

13,900.-

13,900.-

12,900.-

3,500.-

13-16 ตุลาคม 2561
*วันคล้ ายวันสวรรคต ร.9*

14,900.-

14,900.-

13,900.-

4,500.-

(FD650 07.45-09.15 // FD 659 21.35-23.10)

วันแรก

กรุ งเทพฯ-นครโฮจิมินห์ -ช้ อปปิ ้ งตลาดราตรี ดาลัท

(-/เที่ยง/เย็น)

04.30 น.

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารรับรองผู้โดยสารระหว่างประเทศ (ชัน้ 3) ประตู 6 เคาน์เตอร์ สาย
การบินนกแอร์ เจ้ าหน้ าที่บริษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวกด้ านเอกสารแก่ทา่ น...
07.35 น.
ออกเดินทางสูน่ ครโฮจิมินห์ (นครไซง่อน) ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เที่ยวบินที่ DD 3210 หรื อ
09.05 น.
เดินทางถึง สนามบินเตินเซินเญิ ้ตนครโฮจิมินห์ เมืองใหญ่อนั ดับหนึง่ ของประเทศเวียดนาม ซึง่ ตังอยู
้ ต่ รงบริ เวณ
ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น ้าโขงอันเป็ นศูนย์กลางทางด้ านเศรษฐกิจของประเทศ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ า
เมืองและ ศุลกากรแล้ ว นาท่านออกเดินทางโดยรถโค้ ชปรับอากาศสูเ่ มือง ดาลัด
**************************************************************************************
04.30 น.
คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารรับรองผู้โดยสารระหว่างประเทศ (ชัน้ 3) ประตู 2 สายการบินแอร์
เอเชีย เจ้ าหน้ าที่บริษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวกด้ านเอกสารแก่ทา่ น...
07.45 น.
ออกเดินทางสูน่ ครโฮจิมินห์ (นครไซง่อน) ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เที่ยวบินที่ FD 650
09.15 น.
เดินทางถึง สนามบินเตินเซินเญิต้ นครโฮจิมินห์ เมืองใหญ่อนั ดับหนึ่ง
ของประเทศเวียดนาม ซึ่งตังอยู
้ ่ตรงบริ เวณดินดอนสามเหลี่ยมปาก
แม่นา้ โขงอันเป็ นศูนย์กลางทางด้ านเศรษฐกิจของประเทศ หลังผ่าน
พิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและ ศุลกากรแล้ ว นาท่านออกเดินทางโดยรถ
โค้ ชปรับอากาศสูเ่ มือง ดาลัด
สนามบินเตินเซิ นเญิ ต้ นครโฮจิ มินห์ ถือกาเนิดขึน้ เมื่ อต้ นทศวรรษที่ 1930 (พ.ศ. 2473-2482) โดยรัฐ บาลภายใต้ อาณัติของ

ฝรั่งเศสได้ สร้ างสนามบินขนาดเล็กขึ ้นในหมูบ่ ้ านเตินเซินเญิ ้ต จึงเป็ นที่ร้ ูจกั ในชื่อว่า สนามบินเตินเซินเญิ ้ต
~2~

-------------------------------------------------------------------------------------------------เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื ้อที่ 1)

นาท่านเดินทางสู่เมืองดาลัด อยู่ในจังหวัดลามดง ดาลัดเป็ นอีกหนึ่งเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงอันและโรแมนติ กที่สุดของ

เวียดนาม เนื่องจากตังอยู
้ ่บนที่สูงจากระดับนา้ ทะเลประมาณ 1,500 เมตร ทาให้ อากาศเย็นสบายตลอดทังปี
้ แม้ กระทังในฤดู
้
ร้ อน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 14-25 องศาเซสเซียส แวดล้ อมด้ วยขุนเขา ไร่กาแฟ และสวนดอกไม้ อาคารบ้ านเรื อนต่างๆปลูก
สร้ างรูปแบบสถาปั ตยกรรมฝรั่งเศส เนื่องจากในสมัยอาณานิคม Alexandra Yersin ได้ ค้นพบเมืองดาลัดและเห็นว่าบรรยากาศ
ค่อนข้ างดี ทางฝรั่งเศสจึงได้ เข้ ามาพัฒนาและสร้ างเมืองดาลัด เพื่อให้ เป็ นเมืองตากอากาศสาหรับชาวฝรั่งเศส จนได้ รับการ
ขนานนามว่า “เมืองแห่งปารี สตะวันออก”
--------------------------------------------------------------------------------------------------เย็น
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื ้อที่ 2)
นาท่าน ช้ อปปิ ้งตลาดไนท์ บาร์ ซ่า ของเมื องดาลัด ให้ ท่านได้ เลื อกซื ้อสิ นค้ านานาชนิด อาทิ ดอกไม้ , เสื อ้ กันหนาว,ผลไม้ ฤดู

หนาวทังสดและแห้
้
ง, ผักนานาชนิด, ขนมพื ้นเมือง, กาแฟและชา เป็ นต้ น
ที่พก
ั

PLAZA DALAT HOTEL 3STAR หรือเทียบเท่ า
----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่สอง ดาลัด-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้ าไฟฟ้า-นา้ ตกดาทันลา
(นั่งรถราง) –
สวนดอกไม้ เมืองหนาว- มุยเน่
(เช้ า/เที่ยง/เย็น)
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ห้ องอาหารโรงแรม (มื ้อที่ 3)

นาท่านเข้ าชม พระราชวังฤดูร้อน วังที่ประทับของกษัตริ ย์เบ๋าได๋ จักรพรรดิองค์สดุ ท้ าย
ของประเทศเวียดนาม ในยามที่พระองค์เด็จแปรพระราชฐานมา ณ เมืองดาลัด ที่นี่นบั ว่า
เป็ นพระราชวังหลังสุดท้ ายที่สร้ างขึ ้นในสมัยฝรั่งเศสเรื องอานาจอีกด้ วย
นาท่านสู่ สถานีกระเช้ าไฟฟ้า “เคเบิลคาร์ ” ที่ทนั สมัยที่สุดในประเทศเวียดนามขึ ้นสู่จุด
ชมวิว ให้ เวลาท่านได้ ชมและถ่ายรูปวิวเมืองดาลัดในมุมมองที่สดุ พิเศษไว้ เป็ นที่ระลึก
~3~

นาท่านเข้ าชม สวนดอกไม้ เมืองหนาว ชมและถ่ายรูปกับหมู่มวลไม้ ดอกเมือ งหนาวนานา
พันธุ์ ที่อวดโฉม รู ปทรง และสีสนั อันสุดตระการตาตลอดทังปี
้ ในบรรยากาศที่แสนโรแมนติ
กของเมืองดาลัด
นาท่าน นั่งรถราง (Roller Coaster) ผ่านผื นป่ าอันร่ มรื่ นเขียวชอุ่มลงสู่หุบเขาเบื ้องล่าง
เพื่ อชมและสัม ผัส กับความสวยงามของ นา้ ตกดาทันลา (Thac Datanla) นา้ ตกขนาดไม่ใหญ่ ม ากแต่มี ชื่ อเสี ยง อี กหนึ่งใน
สถานที่ทอ่ งเที่ยวยอดนิยมที่ไม่ควรพลาด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื ้อที่ 4)
นาท่านเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศมุง่ หน้ าสูเ่ มืองมุยเน่ เมืองชายหาดริมทะเล (ระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตร ใช้ เวลา
ในการเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง)ระหว่างทางท่านจะได้ ชื่นชมธรรมชาติที่สวยงาม
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เย็น
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื ้อที่ 5)
จากนันน
้ าท่านเข้ าสูท่ ี่พกั  PEACE RESORT MUI NE (3STAR) หรื อเทียบเท่า
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่สาม
ฟานเทียด(มุยเน่) – นัง่ รถจิ๊บชมทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง –
ชมลาธารFAIRYSTREAM
โฮจิมินห์
(เช้ า/กลางวัน/เย็น)
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ห้ องอาหารโรงแรม (มื ้อที่ 6)

จากนันน
้ าทุกท่านสู่ ทะเลทรายขาว ซึง่ อยูห่ ่างจากทะเลทรายแดงประมาณ 15 กม. โดยจะ

ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที ซึ่งทะเลทรายขาวเป็ นเนินทรายสีขาวที่มีแหล่งน ้าจืดหรื อ
โอเอซิสอยูใ่ กล้ ๆ เป็ นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่นกั ท่องเที่ ยวนิยมไปถ่ายรูป และเป็ นจุดหนึ่งที่ถ่าย
ภาพยนตร์ ไ ทยเรื่ อ ง “เราสอง สามคน” ไม่ ไ กลกั น มี แ หล่ ง น า้ จื ด (โอเอซิ ส ) ส าหรั บ ให้
นักท่องเที่ยวใช้ พกั ผ่อน ถ่ายรูป และชมวิว ที่ทา่ นจะได้ เพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายไม่
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ว่าจะเป็ น เช่ารถจี๊ป หรื อรถ ATV ตะลุยเนินทราย หรื อสนุกสนานกับการเล่นแซนด์ดนู ลื่นไถลจากเนินทรายสูงกว่า 40 เมตร
(รวมค่าเช่ารถจิ๊บทะเลทรายขาว)
นาท่านชมและสัม ผัส ความงดงามของทะเลทรายแดง ซึ่ง เป็ นเนิ น ทรายกว้ างใหญ่ สี ช มพูที่ มี ชื่ อ เสี ย งมากของเมื อ งมุย เน่
ทะเลทรายแดงอยู่ริมทะเลห่างจากตัวเมืองมุยเน่ประมาณ 5 กม. บริ เวณด้ านหน้ าทะเลที่ติดกับชายฝั่ งทะเลมี ร้านอาหารและ
ตอนเย็นๆ จะมีเด็กๆนาแผ่นพลาสติกให้ นกั ท่องเที่ยวได้ เล่นสไลด์บนเนินทราย
จากนันเราไปเดิ
้
นลุยน ้ากันที่ ซุยเตียน หรื อ Fairly Stream เป็ นธารน ้าสีแดง ขอแนะนาว่า

หากใครจะมาเที่ยวที่นี่ให้ ใส่ร้องเท้ าแตะ จะสะดวกที่สดุ โดยการเดินทวนลาธารขึ ้นไปเรื่ อย ๆ
เหยี ย บทรายในล าคลองชวนให้ นึก ถึง สมัย เด็กๆ ซุ ยเตี ยน เกิ ด จากการกัด เซาะของน า้ ที่
ระยะเวลาผ่านมานานมากจึงเกิดเป็ นร่องน ้าและเกิดรอยกัดเซาะที่มีสีสนั จากทรายที่สวยงาม
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื ้อที่ 7)
หลังอาหาร นาท่านเดินทางกลับสูน
่ ครโฮจิมินห์ โดยรถโค้ ชปรับอากาศ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เย็น
บริการอาหาร ณ บนเรื อ พร้ อมล่องเรื อแม่น ้าไซ่ง่อน (มื ้อที่ 8)
ชมบรรยากาศยามค่าคืนชมทิวทัศน์และแสงสีตลอดสองฟากฝั่ งลาน ้าไซง่อน
จากนันน
้ าท่านเข้ าสูท่ ี่พกั  HOANG PHU GIA HOTEL 3STAR หรื อเทียบเท่า
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่สี่

โฮจิมินห์-อุโมงค์ก๋จู ี-โบสถ์นอร์ ทเทรอดาม-ศาลาไปรษณีย์กลาง-วัดเทียนหาว-ช้ อปปิ ง้ ตลาดเบนถันกรุงเทพฯ
(เช้ า/กลางวัน/-)

เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ห้ องอาหารโรงแรม (มื ้อที่ 9)
นาท่านเดินทางสู่ หมูบ
่ ้ านกู๋จี ชม อุโมงค์ก่จู ี อุโมงค์ของชาวเวียดกงที่ขดุ ขึ ้นขนาดพอดีกบั ตัวในสมัยที่
ทาสงครามกับทหารเวียดนามใต้ และกองทัพอเมริกัน รวมถึงกองทหารพันธมิตรจากนานาประเทศที่ชาว
เวียดนามจะต้ องใช้ ชีวิตอยู่ภายใต้ อุโมงค์นี ้ ซึ่งในอดีตเคย มีชาวเวียดนามอาศัยอยู่ภายใต้ อุโมงค์นี ้ถึง
80,000 คน ในระหว่างการเกิดสงครามและยังเคยใช้ เป็ นที่บญ
ั ชาการทางทหารและเป็ นหลุมหลบภัย ซึ่ง
มีความยาวกว่า 200 กิโลเมตรและอุโมงค์นี ้ยังสามารถทะลุออกแม่น ้าไซ่ง่อนได้ ด้วย พร้ อมชมภาพถ่าย
และวีดีโอของเหตุการณ์จริงในช่วงของสงคราม
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื ้อที่ 10) เต็มอิ่มกับ อาหาร BUFFET VIETNAM
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นาท่านชม โบสถ์ นอร์ ทเธอดาม เป็ นโบสถ์คาทอลิกที่ใหญ่ ที่สุดของเวียดนาม ซึ่งก่อสร้ างตังแต่
้ ปีพ.ศ.

2420 ซึ่งใช้ เวลาสร้ างกว่า 6 ปี โบสถ์แห่งนี ้ได้ รับการยกย่องว่ามี ความงดงามที่ สุดแห่งหนึ่งในเวียดนาม
โดยในแต่ละวันมีนกั ท่องเที่ยวมาเยือนมากมาย ลักษณะของตัวโบสถ์เป็ นรูปแบบของสมัยอาณานิคม มี
หอคอยคู่สี่เหลี่ยมอยู่ด้านหน้ าสูง 40 เมตร เป็ นเอกลักษณ์ ที่แสนสง่างามของโบสถ์แห่งนี ้
ด้ านหน้ าโบสถ์มีรูปปั น้ ขนาดใหญ่สีขาวเด่นเป็ นสง่าของพระแม่มารี
นาท่านชมความงดงามทางสถาปั ตยกรรมของ

ไปรษณีย์กลางโฮจิมินห์ ซึ่งเป็ นไปรษณีย์
ที่ใหญ่สดุ ของเวียดนาม ออกแบบและก่อสร้ างในสไตล์ฝรั่งเศสเป็ นศิลปะแบบโกธิคที่ได้ รับ
การก่ อ สร้ างขึ น้ เมื่ อ ปี พ.ศ. 2439 และส าเร็ จ เสร็ จ สิ น้ ลงในปี พ.ศ. 2444 ผู้ ออกแบบ
ไปรษณี ย์ แ ห่ ง นี ค้ ื อ Gustave Eiffel สถาปนิ ก ระดับ โลกไปรษณี ย์ ก ลางแห่ ง นี ไ้ ด้ รั บ การ
ออกแบบตกแต่งอย่างงดงามด้ วยกระจกสี มีความโอ่โถงและอ่อนช้ อยทว่ามัน่ คง จนทาให้ นกั
ออกแบบมากมายต้ องมาศึกษาเรี ยนรู้เกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งอาคารแห่งนี ้
จากนัน้ ผ่านชม อนุส าวรี ย์ท่านประธานโฮจิมิ นห์

ซึ่งตังอยู
้ ่หน้ าศาลาว่าการ ก่อสร้ างด้ วย
สถาปั ตยกรรมแบบฝรั่งเศสด้ วยเช่นกัน นาท่านผ่านชม ย่านไชน่าทาวน์ ให้ ท่านได้ สมั ผัส และ
ชมชีวิตความเป็ นอยู่ของชาวจีนในเวียดนาม บริ เวณอนุสาวรี ย์มีลกั ษณะเป็ นลานกว้ าง มีการ
จัดสวน ม้ านัง่ ประดับด้ วยน ้าพุสวยงาม โดยบริ เวณนี ้มีชื่อว่า จตุรัสโฮจิมินห์ (Tran Nguyen Hai Statue) ถือเป็ นสัญลักษณ์ของ
นครโฮจิมินห์ ที่ใช้ เป็ นจุดตังหลั
้ กและจุดนัง่ เล่นพักผ่อนที่สาคัญของชาวเมืองโฮจิมินห์เลยก็ว่า
ได้
จากนันชม
้ วัดเทียนเฮา วัดจีนในเขตไชน่าทาวน์ ที่สร้ างอุทิศให้ กบั แม่พระผู้ค้ มุ ครองชาวเรื อ

หรื อเทพีเทียนหาว โดยชาวพุทธกวางตุ้งในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 ชาวเวียดนามเชื่อว่าเทพี
องค์นีม้ ี ก้อนเมฆเป็ นพาหนะ เพื่ อช่วยคุ้ม ครองผู้ค นให้ รอดพ้ นจากอันตรายจากมหาสมุทรทัง้ ปวง ให้ ท่านนมัสการเจ้ าแม่
เทียนเฮาด้ วยธูปวง ซึ่งเมื่อจุดแล้ วสามารถอยู่ได้ นานถึง 7 วัน หลังจากนันน
้ าท่านช้ อปปิ ง้ ที่ ตลาดเบนถันตลาดสินค้ าพื ้นเมือง
เช่น รองเท้ า คริ สตัล กระเป๋ า ของที่ระลึก สิ่งของเครื่ องใช้ ตา่ ง ๆ มากมาย อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวก
ในการช้ อปปิ ้ ง
สมควรแก่เวลานาท่านออกเดินทางสูส
่ นามบิน ตัน เซินยัต เพื่อเดินทางสูส่ นามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

20.45น.
22.25 น.

ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 3219
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจมิร้ ูลืม
**************************************************************************************
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21.35 น.
23.10 น.

ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 659
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจมิร้ ูลืม
........................................................................................

      SPIRIT OF VIETNAM     
**ราคาตัว๋ , ภาษีสนามบิน หรื อ ค่าทัวร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า**
ข้ อควรควรทราบ : สาหรับท่านที่ต้องออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขายก่อน
ทาการออก ตัว๋ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรื อเวลาบิน โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

อัตราค่าบริการรวม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินและภาษีสนามบิน ไป-กลับ พร้ อมคณะชันทั
้ ศนาจรตามรายการ
ค่าน ้าหนักสัมภาระในการเดินทาง 20 กิโลกรัม / 1 ท่าน
ค่าที่พกั ตามระบุในรายการพักห้ องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรื อเทียบเท่า
ค่าอาหารตามที่ระบุอยูใ่ นรายการ
ค่าจ้ างหัวหน้ าทัวร์ ไทย และไกด์ท้องถิ่นเวียดนาม
ค่ารถรับ-ส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ ง ๆ ที่ระบุอยูใ่ นรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินท่านละ กรณีเสียชีวิต 1,000,000// กรณีรักษาพยาบาล 500,000 ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
อัตราค่าบริการไม่รวม
 กรณีอยู่ตอ่ ต้ องเสียค่าเปลี่ยนแปลงหรื อต้ องซื ้อตัว๋ เดี่ยวทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขสายการบิน
ค่าน ้าหนักสัมภาระน ้าหนักเกินจาก 20 กิโลกรัม / 1 ท่าน ตามที่ระบุไว้
ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว นอกจากรายการที่ระบุ เช่น มินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์ เน็ท ค่าทิปยกกระเป๋ า ค่าทิปพนักงานเสิร์ฟ
ต่างๆ ฯลฯ
ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
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ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าวีซา่ ต่างชาติและค่าแจ้ งเข้ า -ออกประเทศ ของคนต่างด้ าว หรื อเอกสารอื่นๆที่พงึ ใช้ ประกอบส่วนตัว
ค่ารถรับ-ส่ง นอกสถานที่ นอกเหนือที่ระบุไว้ ตามรายการ
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
ค่าทิปที่ระบุไว้ ชัดเจน สาหรับ หัวหน้ าทัวร์ +ไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถ
ท่านละ 150 บาท/วัน/ท่าน ( 150*4 วัน = 600 บาท/ท่าน)
**เด็กจ่ายทิปเท่ากับผู้ใหญ่**

กรุณาแจ้ งรายละเอียด
กรุณาระบุลกั ษณะห้ องที่คณ
ุ ต้ องการเพื่อความสะดวกสบายของตัวท่านเอง TWIN (ห้ อง 2 เตียง) // DOUBLE (ห้ อง 1 เตียง
ใหญ่) // SINGLE (ห้ องเตียงเดี่ยว) // TRIPLE (ห้ อง 2 เตียง +1 เตียงเสริม)
หากไม่มีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็ นเตียง Twin ให้ กบั ผู้เข้ าพัก
หากท่านไม่ทานอาหารมื ้อใดมื ้อหนึง่ ไม่สามารถคืนเงินได้
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเมนูอาหาร ในกรณีที่มีผ้ เู ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน
 กรุณาแจ้ งการไม่ทานอาหารบางประเภท ก่อนเดินทางอย่างน้ อย 1อาทิตย์ หากท่านแจ้ งช้ า อาจทาให้ ทางบริษัทฯไม่
สามารถเตรี ยมการให้ ทา่ นได้ ทนั ต้ องขออภัยในความไม่สะดวก
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทาง เลื่อนหรื อโยกย้ ายวันเดินทาง ได้ หลังจากทาการออกตัว๋ โดยสารแล้ ว
เงื่อนไขการจองทัวร์
1.ชาระมัดจาท่านละ 8,000 บาทหรื อตามที่บริ ษัทฯระบุ โดยโอนเข้ าบัญชี ตามเอกสารเรี ยกเก็บเงิน
(ขอสงวนสิทธิ์งดรับเช็ค ทุกกรณี) (หากไม่ชาระตามกาหนดขอสงวนสิทธิ์ที่จะตัดสิทธิ์การจองโดยไม่มีเงื่อนไข)
2.ส่งหลักฐานการชาระเงิน ทางไลน์ อีเมลล์ หรื อ แอฟพลิเคชัน่ อื่นๆ ตามช่องทางที่ท่านสะดวก
3.ส่งเอกสารหน้ าพาสปอร์ ต ที่มองเห็นข้ อมูลชัดเจน ในช่องทางที่สะดวก ให้ กบั ทางเจ้ าหน้ าที่บริษัทฯ
4.ค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ กรุณาชาระก่อนการเดินทาง 20-30 วัน หรื อตามวันที่บริษัทกาหนดในเอกสารเรี ยกเก็บเงิน

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. แจ้ งขอยกเลิกทัวร์ ก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงินเต็มจานวนที่ทา่ นได้ ชาระมาแล้ ว
2. แจ้ งขอยกเลิกทัวร์ ก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 15-29 วัน คืนเงิน 50% ของจานวนที่ทา่ นได้ ชาระมาแล้ ว
3. แจ้ งยกเลิกทัวร์ ก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินที่ท่านชาระมาแล้ วทุกกรณี
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4. ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จากับสายการบิน หรื อกรุ๊ปที่ทีการ การันตีคา่ มัดจาที่พกั
โดยตรงหรื อโดยผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT
และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ทงหมดเนื
ั้
่องจากตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนันๆ
้
กรุ๊ปออกเดินทางได้
1. ยอดจองจานวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ออกเดินทาง (มีหวั หน้ าทัวร์ )
2. คณะจองจานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้ าทัวร์ )
เงื่อนไขการให้ บริการ
 เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง
เป็ นสาคัญ
 บริษัทฯ รับผู้ร่วมเดินทาง เฉพาะผู้มีจดุ ประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้
 หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ( บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบหากอายุการใช้ งานเหลือน้ อยกว่า 6
เดือนและไม่สามารถเดินทางได้ )
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, ภัย
ธรรมชาติอนั ไม่สามรถควบคุมได้
 บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ กรณีทา่ นถูกปฏิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้ าหน้ าที่กรม
แรงงานทังจากไทยและต่
้
างประเทศ ซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ และจะไม่คืนค่าใช้ จา่ ยค่าทัวร์ ที่ท่านได้ ชาระ
มาเรี ยบร้ อยแล้ ว
 เนื่องจากการซื ้อขายทัวร์ ในรูปแบบเหมาจ่าย บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบและไม่ทาการคืนค่าใช้ จา่ ยไดๆ หากท่านใช้ บริการจาก
ทางบริษัทฯไม่ครบรายการ เช่น ไม่ทานอาหารบางมื ้อ ไม่พกั ที่เดียวกับที่จดั ไว้ ไม่เที่ยวบางรายการ
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อเกิดอุบตั เิ หตุที่เกิดจากความประมาทของ
นักท่องเที่ยวเอง หรื อในกรณีที่กระเป๋ าเกิดสูญหายหรื อชารุดจากสายการบิน
 กรณีทา่ นไม่สามารถเดินทางพร้ อมคณะได้ ตัว๋ โดยสารทุกประเภท ไม่สามารถโยกย้ ายเลื่อนกาหนดเดินทางไปใช้ ในครัง้ อื่น
ได้
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 รายละเอียดทุกรายการในโปรแกรม ที่ระบุ อาจมีการสลับปรับเปลี่ยน รายการ อาหาร ที่พกั สถานที่ทอ่ งเที่ยว เพื่อปรับให้
เหมาะสมกับ เวลา สภาพอากาศ และสถานการณ์เฉพาะตรงนัน้ โดยมิได้ แจ้ งให้ ทา่ นทราบล่วงหน้ า เพื่อให้ ทกุ อย่างเป็ นไปด้ วย
ความเหมาะสมและรักษาไว้ ซงึ่ ผลประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่ าย
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัทฯ ทางบริษัทฯ จะ
ถือว่าท่าน ได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นนี ้แล้ วทังหมดแล้
้
ว
กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ ต ด้ วยตัวท่านเอง
พาสปอร์ ตต้ องมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
หากเกิดข้ อผิดพลาดไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบไดๆ
ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางให้ เข้ าใจก่อนนะคะ เพื่อผลประโยชน์ของท่าน
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