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SUPER PRO HOCHIMINH 3

โฮจิมินห์ – มุยเน่ – ดาลัด – กู๋จี 4 วัน 3 คืน
นั่งรถจิบ๊ ตะลุยทะเลทราย
** อิ่มอร่ อยกับ “INTERNATIONAL BUFFET” ระดับไฮคลาส!!!**

เดือน
ตุลาคม 2559
พฤศจิกายน 2559
ธันวาคม 2559

กาหนดการเดินทาง
วันที
1-4 / 7-10 / 8-11 /12-15 / 14-17 / 15-18 / 20-23 /
28-31 / 29 ต.ค. – 1 พ.ย. 59
4-7 / 5-8 / 11-14 / 12-15 / 18-21 / 19-22 / 25-28 /
26-29 พ.ย. 59
1-4 / 2-5 / 8-11 / 16-19 / 17-20 / 23-26 / 24-27 /
28-31 ธ.ค.59

ราคา
11,500 บาท
11,500 บาท
11,500 บาท
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มกราคม 2560
กุมภาพันธ์ 2560
มีนาคม 2560

6-9 / 7-10 / 13-16 / 14-17 / 20-23 / 21-24 / 27-30 /
28-31 ม.ค. 60
3-6 / 4-7 / 9-12 / 11-14 / 17-20 / 18-21 / 24-27 /
25-28 ก.พ. 60
3-6 / 4-7 / 10-13 / 11-14 / 17-20 / 18-21 / 24-27 /
25-28 มี.ค. 60

11,500 บาท
11,500 บาท
11,500 บาท

รายละเอียดโปรแกรม
วันที่หนึ่ง
กรุงเทพฯ – นครโฮจิมินห์ – วัดเทียนโหว –ศาลาว่าการนครโฮจิมินห์ – โบสถ์เนอร์เธอร์ดาม –
กรมไปรษณียก์ ลาง – พิพิธภัณฑ์สงคราม - พิเศษ!! อิ่มอร่ อยแบบบุฟเฟ่ ต์ นานาชาติ
05.00 น.
07.35 น.
09.05 น.

เที่ยง

ค่า

คณะพร้ อมกันที่ ท่าอากาศดอนเมือง ชัน้ 3 ประตู 6-7 เคาน์เตอร์ สายการนกแอร์ (DD) โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ
คอยอานวยความสะดวกแก่ทา่ น
ออกเดินทางสู่ นครโฮจิมินห์ เที่ยวบินที่ DD3210 พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัยบนเครื่ อง
ถึง สนามบินเตินเซินเยิด๊ นครโฮจิมินห์ นครหลวงแห่งเวียดนามใต้ หรื ออีกชื่อหนึ่งคือ นครไซง่ อน หลังผ่านพิธี
การตรวจคนเข้ าเมือง (เวลาท้ องถิ่นที่เวียดนาม เวลาเดียวกับประเทศไทย) นาท่านเที่ยวชม วัดเทียนโหว วัดจีน
ในเขตไชน่าทาวน์ ถือเป็ นวัดเก่าแก่อายุเกือบ 300 ปี เลยทีเดียว ซึง่ วัดแห่งนี ้เป็ นวัดจีนอันเป็ นที่เคารพบูชาของชาว
เวียดนามเชื ้อสายจีน สร้ างขึ ้นเพื่ออุทิศใหกับแม่พระผู้ค้ มุ ครองผู้คนให้ รอดพ้ นจากอันตรายจากมหาสมุทร นอกจากนี ้
วัดเทียนโหวยังโดดเด่นไปด้ วยรูปเคารพเจ้ าแม่ทบั ทิม เทพเจ้ ากวนอู และรูปเคารพเทวรูปอื่นๆ อีกหลายองค์
 รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ผ่านชม ศาลาว่ าการนครโฮจิมินห์ ซึง่ ถึงเป็ นศาลาว่าการเมืองที่สวยที่สดุ
ในนครโฮจิมินห์ ประทับใจกับความสวยงามด้ วยสถาปั ตยกรรมที่ลงตัว
และสวยงาม นมัสการอนุสาวรี ย์ลุงโฮ หรื อโฮจิ มินห์ ผ้ ูประกาศอิสรภาพ
ให้ กับประเทศเวียดนามจาก สหรั ฐอเมริ กา และ ฝรั่ งเศสและทาการรวม
ประเทศให้ เป็ นหนึ่งเดียว ชมสถาปั ตยกรรมแบบฝรั่งเศสที่สวยงามยิ่งและ
ยังคงหลงเหลืออยู่ในนครแห่งนี ้คือ โบสถ์ นอร์ เธอร์ ดาม ที่คบู่ ่าวสาวชาว
เวี ย ดนามมัก จะถ่ า ยรู ป กั น ที่ นี่ และที่ ท าการ กรมไปรษณี ย์ ก ลาง ที่
ปั จจุบนั ยังเปิ ดใช้ งานปกติ เดินทางชมความงดงามของนครโฮจิมินห์ เมืองหลวงแห่งประวัติศาสตร์ เวียดนามใต้ ชม
สถาปั ตยกรรมที่เก่าแก่และสวยงามตามสไตล์ฝรั่ งเศส นครโฮจิมินห์นัน้ เดินเคยชื่อว่า นครไซง่อน ต่อมาภายหลัง
ได้ มาเป็ นเป็ น โฮจิมินห์ ภายหลังจากเสร็ จสิ ้นสงครามระหว่างเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ โดยเป็ นชื่อเป็ นโฮจิ
มินห์ตามชื่อผู้นาคนสาคัญและผู้ประกาศอิสรภาพให้ กบั ประเทศเวียดนาม โดยเมืองแห่ง
นี ไ้ ด้ จัด วางผัง เมื อ งแบบฝรั่ ง เศส และตึก รามบ้ า นช่ อ งต่า ง ๆ ก็ เ ป็ น สโตล์ กอธิ ค ซะ
ส่วนมากจากนันน
้ าชม พิพิธภัณฑ์ สงคราม สัมผัสบรรยากาศของชีวิตชาวเวียดนามให้
ภาวะสงคราม ซึ่งที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้ได้ รวบรวมรู ปถ่ายของสงคราม บาดแผล และความ
เจ็บปวดของชาวเวียดนามที่ต้องมีชีวิตอยู่ท่ามกลางกระสุนปื น และชี วิตที่ต้องหลบ ๆ
ซ่อน มาตลอดเวลานับสิบ ๆ ปี ภายในพิพิธภัณฑ์ จะมี อาวุธ ยุทโธปกรณ์ ที่ใช้ ในสมัย
สงครามมากมาย
 รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร **พิเศษ!! อิ่มอร่ อยแบบบุฟเฟ่ ต์ นานาชาติ ณ SAIGON PALACE
HOTEL**
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 นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั SEN VIET HOTEL ระดับ 3 ดาว หรื อเทียบเท่า

วันที่สอง

โฮจิมินห์ - จังหวัดฟานเทียด เมืองมุยเน่ – ลาธารนางฟ้ า (Fairly Stream) – ทะเลทรายแดง (Red
Sand Dunce) – ทะเลทรายขาว (White Sand Dunce)

เช้ า

 รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางโดยรถโค้ ชปรับอากาศสู่ จังหวัดฟานเทียด เมืองมุยเน่ ใช้ เวลาประมาณ 4 ชม. ระยะทางประมาณ
250 กิโลเมตร จังหวัดฟานเทียด เป็ นเมือ งตากอากาศและยังเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามมีชื่อเสียงของ
ประเทศเวียดนาม ทังชายทะเลที
้
่สวยงาม ท่านจะได้ สมั ผัสมนต์เสน่ห์แห่งทะเลทรายตะวันออก ระหว่างการเดินทาง
ท่านจะได้ ชื่นชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม
 รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาชม ลาธารนางฟ้ า (Fairly Stream) ธารน ้าสีแดงทางธรรมชาติ ลักษณะคล้ ายๆ แกรนด์
แคนยอน ที่ถกู สร้ างโดยธรรมชาติ ชมความงดงามของชันดิ
้ น ที่สงู ลดลัน่ กัน สลับกับสีสนั ของ
ดินทรายที่สวยงาม ท่ามกลางบรรยากาศที่แสนสงบ ความยาวกว่า 2 กม.จากนันเดิ
้ นทางสู่
ทะเลทรายแดง (Red Sand Dunce) เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากและอยู่ใกล้
ชายทะเล เม็ดทรายสีแดงละเอียดราวกับแป้ง เนินทรายจะเปลี่ยนรู ปร่ างไปตามแรงลมที่พดั
ผ่านมา ชมและสัมผัสความยิ่งใหญ่ เม็ดทรายละเอียดสีขาวของ ทะเลทรายขาว (White
Sand Dunce) หรื อที่เรี ยกว่า “ซาฮาร่ า แห่งเวียดนาม” ทะเลทรายขาวที่ใหญ่ที่สดุ ของเวียดนาม ชมความงามของ
ภูเขาทรายสีเหลือ งทองอันกว้ า งใหญ่ สุดสายตา สัม ผัสกับ ความงดงามและบรรยากาศชายทะเลบนยอดภูเขา
ทะเลทราย แถมฟรี !! ค่ ารถจิ๊ฟ และท่านสามารถเล่นสไลด์เดอร์ บนสันทราย หรื อ ขับรถ ATV ขึ ้นไปบนยอดภูเขา
ทรายได้ (ค่ าบริการสไลด์ เดอร์ และรถ ATV ไม่ รวมอยู่ในรายการ)
 รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั THAO HA MUINE HOTEL ระดับ 3 ดาว หรื อเทียบเท่า

เที่ยง

ค่า

วันที่สาม

มุยเน่ - เมืองตากอากาศดาลัด – พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ เป๋าได๋ – CRAZY HOUSE – สวน
พฤกษศาสตร์ ดาลัด – หุบเขาแห่ งความรัก – ตลาดพืน้ เมืองดาลัด

เช้ า

 รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

เที่ยง

เดินทางสู่ เมืองดาลัด ใช้ เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง ซึง่ ได้ ชื่อว่าเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่โรแมนติคที่สดุ ใน
เวียดนาม เป็ นเมืองเล็กๆบนขุนเขา แวดล้ อมไปด้ วยป่ าเขา ไร่ กาแฟและสวนดอกไม้ ดาลัดอยู่สงู จากระดับน ้าทะเล
1,475 เมตร ดาลัดถูกค้ นพบโดยชาวฝรั่งเศสที่ชื่อว่า ALEXANDRA YERSIN สมัยฝรั่งเศสปกครองเวียดนาม ทาง
ข้ าหลวงฝรั่งเศสจึงสร้ างและพัฒนาเมืองดาลัดให้ เป็ นเมืองตากอากาศบนขุนเขาของชาวฝรั่งเศสในสมัยนัน้ เพื่อใช้ ใน
การพักผ่อน จากการตรากตราทางานหนักในประเทศอาณานิคม ซึง่ ต่อจากนันเมื
้ องดาลัดได้ รับการขนานนามให้ เป็ น
“เมืองแห่งฤดูผลิชั่วนิรันดร์ ” ซึ่งเป็ นสมญานามที่เหมาะสมที่สดุ เพราะแม้ ในฤดูร้อนของดาลัด อุณหภูมิในตัวเมือง
ดาลัดจะอยูร่ ะหว่าง 15-24 องศาเซลเซียสเท่านัน้
 รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ า นชม พระราชวั ง ฤดู ร้ อนของจั ก รพรรดิ เบ๋ า ได๋ พระเจ้ า เบ๋ า ได๋ เ ป็ น
จักรพรรดิองค์สดุ ท้ ายของประเทศเวียดนาม พระราชวังแห่งนี ้ก่อสร้ างตามศิลปะ
แบบฝรั่งเศส ในปี ค.ศ. ใช้ ระยะเวลาในการก่อสร้ าง 5 ปี 1933 เป็ นสถานที่พกั ผ่อน
ของพระองค์และครอบครัวตังอยู
้ ่เนินเขาห่างจากตัวเมืองประมาณ 4 กม. นาท่าน
ชมห้ องพัก, ห้ องทางาน เครื่ องชาม และวัตถุโบราณต่างๆ ที่เก็บพบได้ ในทะเล
เมืองหวุงเต่า ภายในมีห้องพร้ อมพระฉายาลักษณ์ของพระเจ้ าเบ๋าได๋พร้ อมสมเด็จ
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ค่า

พระราชินี และพระราชโอรสพระราชธิดา ปั จจุบนั เปิ ดให้ นกั ท่องเที่ยวเช่าเพื่อพักแรม ถึงเวลานาท่านเที่ยวชม CRAZY
HOUSE (HANG NGA GUEST HOUSE & ART GALLERY) เป็ นบ้ านต้ นไม้ ที่สร้ างรูปร่ างลักษณะที่แปลกตา เป็ น
ทรงบ้ านที่สร้ างด้ วยรูปทรงประหลาด ซึง่ สร้ างตามแนวคิด ALICE IN WONDERFUL LAND สมควรแก่เวลานาทุก
เยี่ยมชม สวนพฤกษศาสตร์ ดาลัด (DALAT FLOWER GARDEN) สร้ างขึ ้นโดยจักรพรรดิเบ๋าได๋ บนเนื ้อที่กว้ างใหญ่
สืบเนื่องจากเมืองดาลัด ได้ รับ สมญานามว่า เป็ นเมืองแห่งดอกไม้ สวนแห่งนี ้จึงเป็ นสถานที่ ที่รวบรวมพรรณไม้ ตา่ งๆ
ของเมืองดาลัดไว้ อย่างมากมาย ทังไม้
้ ดอก ไม้ ประดับ ไม้ ยืนต้ น เป็ นต้ น ซึ่งดอกไม้ ส่วนใหญ่ในเวียดนาม จะส่งออก
จากเมืองดาลัดทังสิ
้ ้น นำท่ำนเดินทำงไปชม หุบเขาแห่งความรัก (VOLLEY OF LOVE) เมื่อก่อนเชื่อกันว่ำ เป็ น
บริเวณที่บรรดำจักรพรรดิโปรดปรำนมำล่ำสัตว์ในช่วงฤดูที่อำกำศดีๆ ปั จจุบนั นี้ กลำยเป็ น หุบเขำแห่งควำมรักซึ่ง
ชื่อนี้ ได้มำจำกนั กศึกษำจำกมหำวิทยำลัยดำลัด ที่นิยมมำพลอดรักกันที่ นี่ ที่ มีลักษณะเป็ นสวนสวย ถูกประดับ
ตกแต่งด้วยมวลดอกไม้นำนำชนิ ด ตั้งอยู่ท่ำมกลำงหุบเขำและทะเลสำบ ทิ วทัศน์ สวยงำมมำก เหมำะแก่กำร
ถ่ำยรูปเป็ นที่ระลึกกับบรรยำกำศธรรมชำติที่สรรสร้ำงมำอย่ำงวิจิตรบรรจง นำท่ำน เลือกซื้ อของฝำกพื้ นเมืองที่
ตลาดพื้ นเมืองดาลัด อยูใ่ จกลำงเมืองเป็ นที่ชุมนุ มชนกลุ่มน้อยเผ่ำต่ำงๆ ที่แต่งกำยด้วยชุดประจำเผ่ำ นำผลผลิต
จำกหมู่บำ้ นมำขำย มีสินค้ำพื้ นเมืองหลำกหลำยชนิ ดที่น่ำเลือกซื้ อหำ ตัวอย่ำงเช่น ดอกไม้, ผลไม้ฤดูหนำวทั้งสด
และแห้ง, ผักนำนำชนิ ด, ชำอทิโชก, ขนมพื้ นเมือง, กำแฟและชำชนิ ดอื่นๆมำกมำย เป็ นต้น ให้ทุกท่ำนได้เลือกซื้ อ
ฝำกกลับบ้ำน
 รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั SAMMY DALAT HOTEL ระดับ 3 ดาว หรื อเทียบเท่า

วันที่ส่ ี

ดาลัด - โฮจิมินห์ – อุโมงค์ ก๋ ูจี – ช้ อปปิ ้ งตลาดเบนถัน – กรุ งเทพฯ

เช้ า

 รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ นครโฮจิมินห์ โดยรถโคชปรับอากาศ โดยใช้ เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง
 รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ อุโมงค์ ก๋ จู ี ชมความน่าทึง่ ของอุโมงค์ใต้ ดินที่มีความยาวถึง 200 กิโลเมตรซึง่ ขุดโดยพวกเวียดกง
เพื่อหลบหนีการทาลายจากระเบิดเชื ้อเพลิง (นาปาล์ม) ของทหารอเมริ กนั ภายใน
อุโมงค์ใต้ ดินท่านจะได้ พบกับความน่าอัศจรรย์ในความอัจริยะของมนุษยชาติ โดย
ใต้ อโุ มงค์ถกู สร้ างเป็ นห้ องนอน, ห้ องบัญชาการ, ห้ องประชุม, สนามฝึ กทหาร ฯลฯ
เปรี ยบเสมือนเมืองๆ หนึง่ อุโมงค์แห่งนี ้ถูกเปิ ดเผยภายหลังสงครามเวียดนามสงบ
ลง ในสมัยสงคราม ทหารอเมริ กนั คิดว่าพวกเวียดกงมีไสยศาสตร์ สามารถหายตัว
ได้ เพราะเมื่อโผล่เข้ าโจมตีและหายตัวไปโจมตีได้ อีกที่หนึ่ง ปั จจุบนั ยังไม่สามารถ
หาทางลงที่แท้ จริ งของอุโมงค์ได้ เชิญท่ านทดสอบลงมุดอุโมงค์ จริง (แต่ ได้ ขยายไว้ ให้ นักท่ องเที่ยวเพื่อลง
ทดสอบ) นาท่านประลองฝี มือความแม่นยา ด้ วยปื นนานาชนิด เช่น M16, อาการ์ ฯลฯ (ค่ าใช้ จ่ายในการยิงปื น
ไม่ ได้ รวมอยู่ในโปรแกรม หากท่ านสนใจกรุ ณาติดต่ อหัวหน้ าทัวร์ ได้ ทนั ที)
จากนันให้
้ ทา่ นสนุกกับการเลือกซื ้อสินค้ านานาชนิด ทังของพื
้
้นเมือง และ ของที่
ระลึกต่างๆ อาทิ รองเท้ า กระเป๋ า เป้ กระเป๋ าเดินทาง นาฬิกา อาหาร เครื่ องเทศ
เครื่ องใช้ ไฟฟ้า เสื ้อผ้ า สิงของเครื่ องใช้ ตา่ งๆ ผลไม้ ตามฤดูกาล อาหารสด ดอกไม้
ฯลฯ ที่ตลาดการค้ าในกลางเมืองที่ใหญ่และสาคัญ ที่สดุ ในนครโฮจิมินห์ ณ
ตลาดเบนถัน สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน นกแอร์ เที่ยวบินที่ DD3219
ถึง ท่ าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจในการในบริ การ

เที่ยง

20.45 น.
22.25 น.
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อัตราค่ าบริการ
วันเดินทาง

1-4 ต.ค.59
7-10 ต.ค.59
8-11 ต.ค.59
12-15 ต.ค.59
14-17 ต.ค.59
15-18 ต.ค.59
20-23 ต.ค.59
28-31 ต.ค.59
29 ต.ค. – 1 พ.ย. 59
4-7 พ.ย.59
5-8 พ.ย.59
11-14 พ.ย.59
12-15 พ.ย.59
18-21 พ.ย.59
19-22 พ.ย.59
25-28 พ.ย.59
26-29 พ.ย. 59
1-4 ธ.ค.59
2-5 ธ.ค.59
8-11 ธ.ค.59
16-19 ธ.ค.59
17-20 ธ.ค.59
23-26 ธ.ค.59
24-27 ธ.ค.59
28-31 ธ.ค.59
6-9 ม.ค.60
7-10 ม.ค.60
13-16 ม.ค.60
14-17 ม.ค.60
20-23 ม.ค.60

ราคาผู้ใหญ่
ราคาเด็กเสริมเตียง
(พักห้ องละ 2-3 ท่ าน) (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)

ราคาเด็กไม่ เสริม
เตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)

พักเดียว
เพิ่ม

11,500 บาท

3,000 บาท

11,500 บาท

3,000 บาท

11,500 บาท

3,000 บาท

11,500 บาท

3,000 บาท
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21-24 ม.ค.60
27-30 ม.ค.60
28-31 ม.ค. 60
3-6 ก.พ.60
4-7 ก.พ.60
9-12 ก.พ.60
11-14 ก.พ.60
17-20 ก.พ.60
18-21 ก.พ.60
24-27 ก.พ.60
25-28 ก.พ. 60
3-6 มี.ค.60
4-7 มี.ค.60
10-13 มี.ค.60
11-14 มี.ค.60
17-20 มี.ค.60
18-21 มี.ค.60
24-27 มี.ค.60
25-28 มี.ค. 60

11,500 บาท

3,000 บาท

11,500 บาท

3,000 บาท

ในกรณีท่ ผี ้ ูโดยสาร มีไฟล์ ทเดินทางภายในประเทศหรื อระหว่ างประเทศ ที่เกี่ยวข้ องกับวันเดินทางที่
ท่ านได้ ทาการจองไว้ กับทางบริษัทฯ กรุ ณาแจ้ งให้ กับทางเจ้ าหน้ าที่ทราบ ก่ อนการชาระเงินค่ าตั๋ว
ดังกล่ าว ถ้ าเกิดข้ อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
อัตรานีร้ วม







ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ด (Economy Class) ดอนเมือง–โฮจิมินห์–ดอนเมือง โดยสายการบิน นกแอร์ (DD)
ค่าที่พกั โรงแรมที่ระบุในรายการระดับ 3 ดาว หรื อเทียบเท่า รวมทังสิ
้ ้น 3 คืน (พัก 2-3 ท่าน/ห้ อง)
ค่าอาหารครบทุกมื ้อตลอดรายการ
ค่าโค้ ชปรับอากาศรถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ ตลอดรายการ
อัตราค่าเข้ าชมสถานที่ที่ระบุไว้ ในรายการ
ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบตั ิเหตุ จะคุ้มครองเป็ นจานวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล
500,000 บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผ้ เู อาประกันภัยอายุต่ากว่า 6 ปี หรื อ ระหว่าง 75-85 ปี
คุ้มครอง 50 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสงู กว่า 85 ปี
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็ นพิษ (โดยแพทย์จะต้ องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็ น
พิษเท่านัน”)
้
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 ค่าระวางน ้าหนัก 20 กิโลกรัม

อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 %
 ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 3 USD/วัน, พนักงานขับรถ 2 USD/วัน, พนักงานโรงแรม, ร้ านอาหาร, ทิปหัวหน้ าทัวร์ จากเมืองไทย 3 USD/
วัน (สาหรับหัวหน้ าทัวร์ ตามแต่ความพอใจในการให้ บริ การของลูกค้ าเป็ นสาคัญ) ฯลฯ
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว หรื อ ค่าใช้ จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในโปรแกรม เช่น ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มที่ สงั่ เพิ่ม,
ค่าน ้าหนักกระเป๋ าที่เกินกว่าทางสายการบินกาหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ า
เดินทางหรื อของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้ น
 ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาขึ ้น

เงื่อนไขการจองทัวร์
 งวดที่ 1 กรุณาวางเงินมัดจาในการสารองที่นงั่ ท่านละ 5,000 บาท (หลังจากที่ได้ ทาการจองภายใน 3 วัน) และที่นงั่ จะถูกยืนยันเมื่อ
ได้ รับค่ามัดจาแล้ วเท่านัน้
 งวดที่ 2 ชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือทังหมด
้
14 วันก่อนการเดินทาง

กรณียกเลิก
 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจา บริ ษัทฯจะคิดค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ ง ณ วันนัน้ ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ,
ค่าวีซา่ , ค่ามัดจาห้ องพัก เป็ นต้ น)
 ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจานวน บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรั บรอง บริ ษัทจะทาเรื่ อง ยื่นเอกสารไปยังสาย
การบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้ บริ การ เพื่อให้ พิจารณาอีกครัง้ ทังนี
้ ้ อาจจะต้ องใช้ ระยะเวลาในการดาเนินการ ซึ่งไม่สามารถ
แจ้ งได้ ว่าจะสามารถคืนเงินได้ ทงหมด
ั้
หรื อ บางส่วน เพราะ จะขึ ้นอยู่กบั การพิจารณาและตัดสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และ
ในทุกๆการให้ บริ การอื่นๆ เป็ นสาคัญ

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ ังบนเครื่องบิน
 ทางบริ ษัทได้ สารองที่นงั่ พร้ อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้ วยสาเหตุใด ทางบริ ษัทขอสงวน
สิทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ซึง่ มีคา่ ใช้ จ่าย ประมาณ 2,000–5,000 บาท แล้ วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
 หากตัว๋ เครื่ องบินทาการออกแล้ ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์เรี ยกเก็บ ค่าใช้ จ่ายตามที่เกิดขึ ้นจริ ง และ
รอ Refund จากทางสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3-6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย
 นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ ริ เวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผู้ที่จะนัง่ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่สายการบินกาหนด เช่น ต้ องเป็ น
ผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่างรวดเร็ วในกรณีที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉิ นได้ ( นา้ หนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ทู ี่มีปัญหาทางด้ านสุขภาพและร่ างกายและอานาจในการให้ ที่นงั่ Long leg ขึ ้นอยู่กบั ทางเจ้ าหน้ าที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
 เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single), ห้ องคู่ (Twin/Double)
และห้ องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้ องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่
อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม
 กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
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 โรงแรมในเวียดนามมีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า
ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ
้ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้ วย

การเดินทางเป็ นครอบครัว
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ(Wheelchair), เด็ก,
และผู้สงู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดิน ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกันท่านและครอบครัวต้ องให้ การ
ดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้

หมายเหตุ
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้ และจะไม่
รั บผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สูญเสียหรื อได้ รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรั บผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 เนื่องจากรายการทัวร์ นี ้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้ บริ การใดๆตามรายการ หรื อ ถูกปฏิเสธการเข้ าประเทศ
ไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 เมื่อท่านได้ ชาระเงินมัดจาหรื อทังหมด
้
ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อความเหมาะสม ทังนี
้ ้ทางบริ ษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัย
ของคณะผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
 ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ทา่ นถูกปฏิเสธเข้ าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้ าเมืองประเทศไทยและเวียดนาม
 สาหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ ถือ PASSPORT ไทย หรื อ PASSPORT ต่างด้ าว ผู้โดยสารต้ องรับผิดชอบเรื่ องเอกสาร (VISA) หรื อ การ
แจ้ งเข้ าแจ้ งออกประเทศไทยเอง ทางบริ ษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยปฏิ เสธในการ
เข้ าและออกจากประเทศ
 การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนันจะต้
้ องมีการเข้ าชมสินค้ าของทางรัฐบาล เพื่อเป็ นการส่งเสริ มการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ ร้ านยา
ร้ านไม้ ไผ่, ร้ านมะพร้ าว, ร้ านขนม เป็ นต้ น หากท่านใดไม่เข้ าร้ านดังกล่าวจะต้ องจ่ายค่าทัวร์ เพิ่ม ทางบริ ษัทฯ จะข อถื อว่าท่าน
รับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ ว
 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สาหรับ จานวนผู้เดินทาง 20 ท่านขึ ้นไป ออกเดินทางได้ แน่นอน ถ้ าจานวนผู้เดินทาง 15 - 20 ท่าน ทาง
บริ ษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหวั หน้ าทัวร์ จากเมืองไทยไปกับกรุ๊ปด้ วยแต่จะมี ไกด์ท้องถิ่น ที่พดู ภาษาไทยได้ คอยรับที่สนามบิน
เวียดนาม และ จะคอยบริ การทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศเวียดนามเป็ นอย่างดี แต่ถ้าต่ากว่า 15 ท่าน ทางบริ ษัท ของ
สงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุ๊ปนัน้

หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้ าที่เหลือไว้ ประทับตราไม่ น้อยกว่ า 2 หน้ า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่ างชาติ โปรดสอบถาม **

