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เที่ยวครบโฮจิมินท์ซิต้ ี เมืองเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม
ผจญภัยในทะเลทรายเวียดนามที่ มุยแน
ชมความงามของแกรนด์แคนย่อนเวียดนาม
สัมผัสความโรแมนติกที่เมืองดาลัท
ช้อปปิ้ งในตลาดเบ๋นถั ่น
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เดินทางเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2559
ราคาเริ่ม 12,900 บาท พักระดับ 3 ดาว
พักมุยแน 1 คืน//ดาลัท 1 คืน//โฮจิมินห์ 1 คืน
โดยสายการบิน NOK AIR, AIR ASIA
วันแรก
05.30 น.

สนามบินดอนเมือง-นครโฮจิมินท์-พิพิธภัณฑ์สงคราม-เมืองดาลัท
พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมืองชั้น2อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ
เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์หรือเคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่ของ
บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
(07.30/07.45)เหิรฟ้ าสู่เมืองโฮจิมินท์ประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบิน
นกแอร์ DD3210 (07.35-09.05) หรือ
แอร์เอเชีย FD650 (07.45-09.15)
(09.05/09.15) เดินทางถึง สนามบินTAN SON NHAT นครโฮจิมินท์ประเทศเวียดนาม หลังผ่านพิธี
การตรวจคนเข้าเมือง กรุ งโฮจิมินห์ซิตี้ เดิมชื่อ ไซ่ ง่อน ซึ่ งเคยเป็ นเมืองหลวงของ
เวียดนามใต้ เป็ นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม มีแม่น้ าไซ่ง่อนไหลผ่านยาว 80
ก.ม. เป็ นเมืองเศรษฐกิจ เจริญรุดหน้ากว่าเมืองอื่นๆ ในประเทศเวียดนาม
นาท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สงครามสร้างขึ้ นเพื่อเป็ นการราลึก
ถึ งการประกาศอิสรภาพและการรวมชาติของชาวเวียดนาม ซึ่ ง
แสดงให้เห็นถึ งการทาสงครามกับมหาอานาจอย่างฝรัง่ เศสและ
สหรัฐอเมริกา โดยภายในพื้ นที่ได้นาซากเครื่องบินทิ้ งระเบิด B52
มาจัดให้คนรุ่นหลังได้เห็นถึ งความโหดร้ายของสงคราม เมื่อเข้า
ไปด้านในก็มีภาพถ่ายของนักรบที่ร่วมกันชนะสงคราม เครื่องแบบทหารอเมริกา และ
ยังมีโรงภาพยนตร์ขนาดเล็กๆ ซึ่งฉายภาพช่องท้ายๆของสงครามเวียดนามสาหรับ
ที่นี้ชาวเวียดนามออกเสียงว่า บ่าว ตาง ญี่ ติ๊คเตรี๋ยนตรางห์ (BAO TANG DITICH
CHIEN TRANH พิพิธภัณฑ์สงคราม หรือ พิพิธภัณฑ์อนุ สรณ์สงครามสถาน)
11.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่เมืองดาลัทมีระยะทางประมาณ 300กิโลเมตร ใช้เวลา
เดินทาง 6 ชัว่ โมง 30นาที เมืองดาลัทเป็ นเมืองที่แสนโรแมนติก ซึ่งได้ชื่อว่าเป็ น หุบ
เขาแห่งความรัก สัมผัสบรรยากาศที่ แสนโรแมนติก โอบล้อมไปด้วยขุนเขา แมกไม้
นานาพันธ์ และทะเลสาบ ด้วยเนิ นเขาเขียวขจีสลับซับซ้อน ทะเลสาบในสายหมอก
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บางๆและป่ าสนอันหอมกรุ่นดาลัทได้ชื่อว่าเป็ นแหล่งท่องเที่ ยวที่ โรแมนติกที่ สุดใน
เวียดนาม มีอุณหภูมิตลอดทั้งปี 15-25 องศา
บริการอาหารเย็น ณ ภัตาคารหลังจากรับประทานอาหารนาท่านเดินเล่นตลาดไนท์เมือง
ดาลัท เลือกซื้ อสินค้าพื้ นเมือง และชิมอาหารพื้ นเมือง
MAI VANG HOTEL / VIETSOVPETRO HOTEL ระดับ3ดาว หรือระดับเดียวกัน
๊ มเมืองดาลัท—CRAZYHOUSE-พระราชวังฤดูรอ้ นของจักรพรรดิ-นั ่งกระเช้าไฟฟ้ า-วัดตักลั
หุบเขาแห่งความรัก-น้ าตกDATANLA-เมืองมุยแน
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางชม CRAZY HOUSE บ้านหน้าตาแปลก
ประหลาด โดยศิลปิ นชาวเวียดนาม ซึ่ งมีชื่อเสียงโด่งดัง ให้
ท่ า นได้ เ พลิ ด เพลิ น กั บ การถ่ า ยรู ป จากนั้ นเดิ น ทางสู่
พระราชวังฤดูรอ้ นของจักรพรรดิ ของจักรพรรดิเบ๋าได่ ซึ่ง
เป็ นจักรพรรดิ อ งค์สุดท้ายของเวีย ดนาม ซึ่ งสถานที่ แ ห่ง นี้
เป็ นพระราชวัง สุ ดท้า ย ที่ ส ร้า งขึ้ นในสมัย เลื อ งอ านาจของฝรัง่ เศส ก่ อ นที่ จ ะเกิ ด
สงครามเวียดนาม จึงทาให้จกั รพรรดิเบ๋าได่ตอ้ งย้ายไปอยู่ที่ฝรัง่ เศส แล้วไม่กลับมา
เหยียบแผ่นดินบ้านเกิดอีกเลย จากนั้นนาท่านนั ่งกระเช้าไฟฟ้ า ชมวิวเมืองดาลัท
๊ ม วัดพุ ทธในนิ ก ายเซน แบบญี่ ปุ่ น ตั้ง อยู่บ นเทื อ กเขา
จากที่ สูง ขึ้ นไปชมวัด ตักลั
เฟื องฮว่าง ภายในวัดมีสิ่งก่อสร้างที่สวยงาม สะอาด เป็ นระเบียบ ทัศนี ยภาพโดยรอบ
ล้อมรอบไปด้วยดอกไม้ที่ผลิดอกบานสะพรัง่ นั บได้ว่าเป็ นวิหารที่ นิยมและงดงาม
ที่สุดในเมืองดาลัด จากนั้นเดินทางสู่สวนดอกไม้ สัมผัสดอกไม้เมืองหนาว ที่ อวด
โฉม รูปทรง และสีสนั แปลกตา ล้วนแต่เป็ นสายพันธุท์ ี่มาจากยุโรปเป็ นส่วนใหญ่
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังรับประทานอาหาร จากนั้ นเดินทางสู่หุบเขาแห่งความรักอยู่ทางทิศเหนื อของ
ทะเลสาบมาฮวาง หรื อที่ ชาวเวี ยดนามเรี ย กกัน ว่า ทุ ง หลุ ง ติ งห์เ ฉี ยว เป็ นผื น ป่ าที่
จักรพรรดิเบ๋าได๋เคยทรงเข้ามาล่าสัตว์ในสมัยก่อน มีลกั ษณะเป็ นหุบเขามีทะเลสาบ
อยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยเนิ นเขาเตี้ ย ๆ ที่ปกคลุมด้วยต้นสน ก่อนจะเดินขึ้ นไปยัง
ทะเลสาบด้านบนจะเป็ นสวนสนุ กมีเครื่องเล่นมากมาย มีบริการขี่มา้ และถ่ายภาพ
เป็ นที่ระลึก หรือจะเลือกปั ่นจักรยานน้ าในทะเลสาบ ส่วนด้านบนเป็ นร้านขายของที่
ระลึก และมุมสงบสาหรับพักผ่อน
นาท่านเดินทางสู่น้ าตกDATANLAซึ่งเป็ นน้ าตกที่ขนาดไม่ใหญ่มาก แต่สวยงาม และ
พิเศษทุกท่านจะได้นัง่ ROLLER COASTER ลงไปชมน้ าตก ท่านจะได้รบั ประสบการณ์
แปลกใหม่ที่ไม่ควรพลาด
จากนั้ นนาท่านออกเดินทางสู่ เมืองมุยแน มีระยะทางประมาณ 180กิโลเมตร ใช้
เวลาเดินทาง 4 ชัว่ โมง
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บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
THAO HA HOTEL / DOI DUONG HOTEL ระดับ3ดาว หรือระดับเดียวกัน

เมืองมุยแน-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง- FAIRY STREAM-ท่าเรือมุยแน-โฮจิมินท์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายขาว กองภูเขาทรายสีขาวสุดขอบฟ้ าเหมือนทะเลทราย
ซาฮารา ให้ท่านได้อิสระกับ การถ่ายรูปหรือเลือกใช้บริการกิจ กรรม ราคานี้ไม่รวม
ค่ากิ จกรรมต่ างๆอาทิ เ ช่ น บริการสไลด์เ อดร์บนทะเลทราย(ค่า ใช้จ่า ย 150
บาท)ขับรถATVตะลุยทราย แบบนั่ง2ท่าน (ค่าใช้จ่าย 310 บาท)แบบนั่ง 4ท่าน
(ค่าใช้จ่าย 620 บาท)หรือนั่งรถจิ๊บชมวิ วบนยอดภูเขาทะเลทราย รถ1คันนั่งได้
6ท่าน (ค่าใช้จ่าย 1,200บาท ) จากนั้นนาท่านชม ทะเลทรายแดง ที่เกิดจากการ
รวมตัวของทรายสีแดงจากสนิ มเหล็กจนเป็ นบริเวณกว้าง ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ
การถ่ายรูปนาท่านเดินทางสู่ซุนเทียน หรือภาษาอักฤษเรียกว่า FAIRY STREAMมี
ลักษณะคล้ายแพะเมืองผี หรือเสาหินนาน้อยของเมืองไทย แต่แปลกตรงที่ มีลาธาร
ระหว่างกลาง ให้ท่านได้ถอดรองเท้าเดินลุยอย่างสนุ กสนาน แถมได้ชมวิวสวยๆสอง
ข้างทาง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ นนาท่านเดินทางไปถ่ายรูปเรือกระด้งหรือเรือประมงของชาวเวียดนามที่เป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะ นับร้อยๆลาสุดลูกหูลูกตาบริเวณจุดชมวิว ที่ ท่าเรือมุยแนหลังจาก
ถ่ายรูปเสร็จ จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่เมืองโฮจิมินท์ มีระยะทางประมาณ 200
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 5 ชัว่ โมง
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
HOANG PHU GIA HOTELระดับ3ดาว หรือระดับเดียวกัน
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วันที่สี่

โฮจิ มิ น ห์-ท าเนี ย บรัฐ บาล -วั ด เที ย นหาว -โบสถ์น อร์ท เธอร์ดัม -ไปรษณี ย ์
กลาง-ตลาดแบ๋นถั ่น-สนามบินดอนเมือง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเที่ยวชม ทาเนียบรัฐบาลตั้งอยูบ่ ริเวณ
ใ จ ก ล า ง เ มื อ ง โ ฮ จิ มิ น ห์ ท า เ นี ย บ ข อ ง อ ดี ต
ประธานาธิบดี ปั จจุบนั เปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์ดว้ ย อาคาร
ทันสมัยหลังใหญ่นี้รายรอบด้วยสวนขนาดใหญ่ต้งั อยู่
ในบริเวณที่เคยเป็ น ทาเนี ยบของผูว้ ่าการชาวฝรัง่ เศส
ที่ เ รี ย กว่ า ท าเนี ย บนโรดม (Norodom
Palace)
ทาเนี ยบนี้ ถูกทิ้ งระเบิดโดยทหารอากาศเวียตนามใต้และได้มีการสร้างอาคารใหม่ ที่
รูจ้ กั กันในชื่อ ทาเนี ยบอิสรภาพ (Independence Palace) ขึ้ นแทนที่โครงสร้างเก่าถูก
ทาลาย อาคารปั จจุบนั ออกแบบโดยโงเวียดทู (Ngo Viet Thu) สถาปนิ กชาวเวียตนาม
ผูส้ าเร็จการศึกษาจากฝรัง่ เศส และสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2509 ก่อนจะสิ้ นสุด
ลงในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2518 เมื่อกองกาลังคอมมิวนิ สต์ได้เคลื่อนขบวนรถถัง
เข้าชนประตูเหล็กด้านหน้าของ ทาเนี ยบและโค่นรัฐบาลเวียตนามใต้ลงทุ กวันนี้ ที่
ทาเนี ยบเดิมถูกเปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมได้ โดยทุกสิ่งทุกอย่างถูกทิ้ งไว้ให้เสมือน
สภาพเดิมในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2509 โดยชั้นล่างเป็ นห้องจัดเลี้ ยง ห้องโถง
ใหญ่ซึ่งรัฐบาลเวียตนามใต้ประกาศยอมแพ้และห้องเล็กถูกใช้สาหรับการ บรรยาย
สรุปประจาวันทางทหาร ในระหว่างช่วงก่อนที่รฐั บาลเวียตนามใต้จะถูกโค่น ส่วนชั้น
ที่ ส องเป็ นห้อ งรั บ รองของประธานาธิ บ ดี ต รั น วั น เฮื อ ง และห้อ งรั บ รองของ
ประธานาธิบดีเที ยว ซึ่ งเพียบพร้อมด้วยห้องนอน ห้องรับประทานอาหาร และห้อง
สวดมนต์แบบคาทอลิค ชั้นสามเป็ นห้องรับรองของภริยาประธานาธิบดี และชั้นที่ สี่
เป็ นห้องฉายภาพยนตร์ส่วนตัวและลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งจากที่นี่จะสมารถเห็น
ทิวทัศน์อนั งดงามของถนนเลหย่วน (Le Duan Boulevard) ได้เป็ นอย่างดี ด้านหลัง
ทาเนี ยบเป็ นสาธารณะกงเวียดวันฮวา (Cong Vien Van Hoa) ซึ่งเป็ นพื้ นที่สีเขียวร่ม
รื่นสบายตา ด้านหน้าถนนเลหย่วน ถูกกั้นไว้ดว้ ยสวนสาธารณะใหญ่แห่งหนึ่ งที่ ร่ม
ครึ้ มด้วยไม้ใหญ่ บริเวณด้านหนึ่ งใกล้กบั ถนนไทวันลุง (Thai Van Lung) สานักงาน
ของโครงการอพยพอย่างมีระเบี ยบของอเมริกัน (American Orderly Departure
Program) ซึ่ งตั้งอยู่ในปี พ.ศ. 2523 เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กลูกครึ่งอเมริกัน เอเชีย และผูล้ ี้ ภัยทางการเมืองอยูบ่ ริเวณใกล้ๆ นั้ นจากนั้นนาท่านเดินทางผ่าน ย่าน
ไชน่ าทาวน์ ชมวิธีชีวิตความเป็ นอยู่ ของชาวจีนในเวียดนาม นาท่านชมวัดเทียน
หาว วัดจีนในเขตไชน่ าทาวน์ ที่สร้างอุทิศให้กับแม่พระผู ค้ ุ ม้ ครองชาวเรือหรือเทพี
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เที่ยง
บ่าย

18.00น.

เทียนหาวโดยชาวพุทธกวางตุง้ ในช่ วงปลายศตวรรษที่ 18 ชาวเวียดนามเชื่อว่าเทพ
องค์คนที่ มีกอ้ นเมฆเป็ นยานพาหนะเพื่อช่วยคุ ม้ ครองผูค้ นให้รอดพ้นจากอันตราย
จากมหาสมุทรทั้งปวง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(BUFFET อาหารเวียดนาม)
นาท่ า นสู่ โ บสถ์น อร์ทเทอดามใช้เ ป็ นหอสวดมนต์ส าหรับ ชาวเวี ย ดนามและชาว
ต่างประเทศที่ เ ป็ นคริ ส ต์ศาสนิ ก ชน ทั้ง นี้ มี ท้ังผู ้ที่มาท่ อ งเที่ ย วหรื อได้เ ดิ น ทางมา
ทางานในเวียดนามอีกด้วย โบสถ์ ฯ ได้ออกแบบมาจากประเทศฝรัง่ เศสและเริ่มทา
การก่อสร้างเมื่อวันที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2420 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 11 เดือนพ.ศ.
2423 เมษายน ความยาวของโบสถ์ 133 เมตร กว้าง 35 เมตร และสูง 21 เมตร
เฉพาะหอระฆังทั้งสองหอที่อยูห่ น้าโบสถ์น้ันต่างสูงถึง 57 เมตร ค่าใช้จ่ายในขณะนั้น
เป็ นเงิ น ฝรั ่ง ทั้ ง หมด 2.5 ล้า น โบสถ์ ฯ แห่ ง นี้ ถื อ เป็ น
สถาปั ตยกรรมตะวันตกที่ สวยงามยิ่งในนครโฮจิมินห์อีกแห่ง
จ า ก นั้ น ช ม ไ ป ร ษ ณี ย์ ก ล า ง ที่ ยั ง คงความงดงามตาม
สถาปั ตยกรรมดั้งเดิม ท่านสามารถส่งไปรษณียก์ ลับมายังประเทศ
ไทยเพื่อเป็ นของที่ละลึกได้
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ตลาดเบ๋นถั ่น ซึ่งตั้งอยูใ่ จกลางเมืองโอจิมินห์ เป็ นตลาดที่มี
ขนาดใหญ่ และมี อายุเกื อบร้อยปี ที่ นี้มี สินค้าสารพัดชนิ ดทั้งสินค้าพื้ นเมื อง สิ นค้า
นาเข้า ของที่ระลึก อาหาร เครื่องดื่ม ต่างๆ อิสระอาหารมื้ อเย็น

ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสูส่ นามบิน TAN SON NHAT
(20.45/21.35)เดินทางสูส่ นามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยเที่ยวบิน
นกแอร์ DD3219 (20.45-22.15) หรือ
แอร์เอเชีย FD659 (21.35-23.05)
ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
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อัตราค่าบริการ

กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ พักเดี่ยว ราคาไม่
ห้องละ
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
เพิ่ม รวมตั ๋ว
2-3 ท่าน (เด็กอายุต ่ากว่า11ปี ) (เด็กอายุต ่ากว่า11
ปี )

10 - 13 พฤศจิกายน 2559
ขาไป FD650 (07.45 – 09.15)
ขากลับ FD659 (21.35 – 23.05)

12,900

12,900

12,900

3,000

9,900

12,900

12,900

12,900

3,000

9,900

12,900

12,900

12,900

3,000

9,900

12,900

12,900

12,900

3,000

9,900

13,900

13,900

13,900

3,000

9,900

13,900

13,900

13,900

3,000

9,900

14,900

14,900

14,900

3,000

9,900

14,900

14,900

14,900

3,000

9,900

14,900

14,900

14,900

3,000

9,900

17 – 20 พฤศจิกายน 2559
ขาไป DD3210 (07.35 – 09.05)
ขากลับ DD3219 (20.45 – 22.15)

24 - 27 พฤศจิกายน 2559
ขาไป FD650 (07.45 – 09.15)
ขากลับ FD659 (21.35 – 23.05)

25 – 28 พฤศจิกายน 2559
ขาไป DD3210 (07.35 – 09.05)
ขากลับ DD3219 (20.45 – 22.15)

1 – 4 ธันวาคม 2559
ขาไป DD3210 (07.35 – 09.05)
ขากลับ DD3219 (20.45 – 22.15)

1 - 4 ธันวาคม 2559
ขาไป FD650 (07.45 – 09.15)
ขากลับ FD659 (21.35 – 23.05)

2 – 5 ธันวาคม 2559
ขาไป DD3210 (07.35 – 09.05)
ขากลับ DD3219 (20.45 – 22.15)

3 - 6 ธันวาคม 2559
ขาไป FD650 (07.45 – 09.15)
ขากลับ FD659 (21.35 – 23.05)

8 – 11 ธันวาคม 2559
ขาไป DD3210 (07.35 – 09.05)
ขากลับ DD3219 (20.45 – 22.15)
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8 - 11 ธันวาคม 2559
ขาไป FD650 (07.45 – 09.15)
ขากลับ FD659 (21.35 – 23.05)

14,900

14,900

14,900

3,000

9,900

14,900

14,900

14,900

3,000

9,900

14,900

14,900

14,900

3,000

9,900

13,900

13,900

13,900

3,000

9,900

12,900

12,900

12,900

3,000

9,900

13,900

13,900

13,900

3,000

9,900

13,900

13,900

13,900

3,000

9,900

14,900

14,900

14,900

3,000

9,900

15,900

15,900

15,900

4,000 10,900

15,900

15,900

15,900

4,000 10,900

15,900

15,900

15,900

4,000 10,900

9 – 12 ธันวาคม 2559
ขาไป DD3210 (07.35 – 09.05)
ขากลับ DD3219 (20.45 – 22.15)

10 - 13 ธันวาคม 2559
ขาไป FD650 (07.45 – 09.15)
ขากลับ FD659 (21.35 – 23.05)

15 – 18 ธันวาคม 2559
ขาไป DD3210 (07.35 – 09.05)
ขากลับ DD3219 (20.45 – 22.15)

15 - 18 ธันวาคม 2559
ขาไป FD650 (07.45 – 09.15)
ขากลับ FD659 (21.35 – 23.05)

16 – 19 ธันวาคม 2559
ขาไป DD3210 (07.35 – 09.05)
ขากลับ DD3219 (20.45 – 22.15)

22 - 25 ธันวาคม 2559
ขาไป FD650 (07.45 – 09.15)
ขากลับ FD659 (21.35 – 23.05)

23 – 26 ธันวาคม 2559
ขาไป DD3210 (07.35 – 09.05)
ขากลับ DD3219 (20.45 – 22.15)

29 ธ.ค. – 1 ม.ค. 2559
ขาไป DD3210 (07.35 – 09.05)
ขากลับ DD3219 (20.45 – 22.15)

29 ธ.ค. – 1 ม.ค. 2559
ขาไป FD650 (07.45 – 09.15)
ขากลับ FD659 (21.35 – 23.05)

30 ธ.ค.2559 – 2 ม.ค. 2560
ขาไป DD3210 (07.35 – 09.05)
ขากลับ DD3219 (20.45 – 22.15)
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30 ธ.ค.2559 – 2 ม.ค. 2560
ขาไป FD650 (07.45 – 09.15)
ขากลับ FD659 (21.35 – 23.05)

15,900

15,900

15,900

4,000 10,900

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
ท่านละ 400 บาท /ทริป/ต่อท่าน***
(ตัง้ แต่กรุป๊ เดือนตุลาคม 59 เป็ นต้นไป ค่าทิปเป็ น 500/ทริป/ท่าน)
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 20 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบ
จานวนดังกล่าว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ า รถรั บ -ส่ ง และน าเที่ ย วตาม
รายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตาม
รายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุ เทศก์คอยบริ การตลอด
การเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่ า ใช้จ่ า ยส่ ว นตัว นอกเหนื อ จากรายการที่ ร ะบุ เช่น ค่ า ท าหนั ง สื อ เดิ น ทาง ค่ า โทรศัพ ท์ ค่ า
โทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่
เพิ่มนอกเหนื อรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 400บาท/ทริป/ต่อท่าน (หลัง ต.ค.
59 เป็ น 500 บาท / ทริป / ต่อท่าน)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
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เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1.

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่
2. นั กท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่ เหลือทั้งหมดก่อนวันเดิ นทางอย่างน้อย
21 วัน กรณี นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึง
กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทาง
ในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00
น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุด
ทาการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณี ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วหรื อ เอเจนซี่ ต ้อ งการขอยกเลิ ก การเดิ น ทาง หรื อ เลื่ อ นการเดิ น ทาง
นั กท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็ น
เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์
อักษรทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นั กท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่ อ
ในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่ บริษัท
อย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐาน
ประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่
ต้องการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระ
แล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัท
จะหักค่าใช้จา่ ยที่ได้จา่ ยจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนาเที่ยวให้แก่
นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight
หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืน
เงินมัดจาหรือค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00
น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุด
ทาการของทางบริษัท
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5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน

เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน
ค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า
15 ท่ าน โดยจะแจ้งให้กับ นั กท่ อ งเที่ ยวหรื อ เอเจนซี่ ท ราบล่ วงหน้าอย่ างน้อ ย 7 วันก่อ นการ
เดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวี
ซ่า แต่หากทางนั กท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วม
เดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คา
นาหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยว
หรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงรายการการเดิ นทางตามความเหมาะสมเพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้
บริษัทจะคานึ งถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิ ดชอบใดๆ ต่อความเสี ยหายหรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ เพิ่มขึ้ นของ
นั กท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิ ดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุด
งาน การปฏิวตั ิ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า
เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา
ดังนั้ น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่าภาษี เชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการ
บิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท
เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
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ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100
มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อค
ปิ ดสนิ ท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือ
ได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋า
ใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่ มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น

