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สุดเลิฟ...เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด
4 วัน 3 คืน
เดินทาง มกราคม - มีนาคม 2563
เมืองมุยเน่ | ทะเลทรายแดง | ทะเลทรายขาว | เมืองดาลัด | นา้ ตกดาลันตา
สวนดอกไม้เมืองหนาว | นครโฮจิมนิ ห์ | ล่องเรือแม่นา้ ไซ่ง่อน
ราคาเริ่มต้นเพียง
1

9,999.-

สุดเลิฟ..เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน 3 คืน โดย DD

[GQ1SGN-DD003]

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1 : กรุ งเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - โฮจิมินห์ (สนามบินเตินเซินเญิ ต้ ) - เมืองมุยเน่ - ทะเลทรายแดง - ทะเลทรายขาว ลาธารนางฟ้า (DD3210 : 07.35-09.05)
วันที่ 2 : เมืองมุยเน่ - เมืองดาลัด - นา้ ตกดาตันลา (นั่งรถราง) - พระราชวังฤดูรอ้ นของกษัตริยเ์ บ๋าได๋ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าเตวียนลัม
- วัดตั๊กลัม - บ้านเพีย้ น - ถนนคนเดินเมืองดาลัด
วันที่ 3 : เมืองดาลัด - สวนดอกไม้เมืองหนาว - นครโฮจิมินห์ - ถนนคนเดิน - ล่องเรือรับประทานอาหารค่า
วันที่ 4 : นครโฮจิ มินห์ - ทาเนี ยบอิส รภาพ - โบสถ์นอร์ทเธอดาม - ที่ทาการไปรษณี ยก์ ลาง - วัดเที ยนเฮา - ตลาดเบนถัน สนามบินเตินเซินเญิต้ - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (DD3219 : 20.45-22.25)
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กรุ งเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - โฮจิมินห์ (สนามบินเตินเซินเญิต้ ) - เมืองมุยเน่ วันที่ 1
ทะเลทรายแดง - ทะเลทรายขาว - ลาธารนางฟ้ า (DD3210 : 07.35-09.05)
04.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 (อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ) ประตู 7 เคาน์เตอร์ 6 โดยมี
เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE
07.35 น. ออกเดินทางสู่ นครโฮจิมินห์ โดยสายการบิน NOK AIR เที่ยวบินที่ DD3210
09.05 น. เดินทางถึง สนามบินเตินเซินเญิต้ นครโฮจิมินห์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
ต่อมานาท่านเดินทางสู่ เมืองมุยเน่ (ระยะทางประมาณ 220 กิโลเมตร / ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)
จังหวัดฟานเทียดเป็ นเมืองตากอากาศและยังเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามมีช่ือเสียงของประเทศ
เวี ยดนาม ทั้งชายทะเลที่ สวยงามและท่านยังจะได้สัม ผัสมนต์เสน่หแ์ ห่ง ทะเลทรายตะวันออกระหว่างการ
เดินทางท่านจะได้ช่ืนชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายแดง (Red Sand Dune) ที่เกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีแดงจาก
สนิมเหล็กจนเป็ นบริเวณกว้าง เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปและกิจกรรมต่างๆ
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วันที่ 2

นาท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) สมญานามซาฮาร่าแห่งเวียดนาม เป็ นทะเลทรายที่มี
ขนาดใหญ่ท่ีสดุ ของประเทศ เม็ดทรายสีขาวละเอียดคล้ายกลับทะเลทรายที่ซาฮาร่า ท่านสามารถเพลิดเพลินกับ
ทัศนียภาพที่สวยงาม นอกจากนัน้ การนั่งรถจิป๊ ชมทะเลทรายก็เป็ นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นา่ สนใจอีกด้วย
ราคานีไ้ ม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น
- บริการสไลด์เดอร์บนทะเลทราย (150 บาท)
- ขับรถ ATV 40 นาที 2,000 บาท/คัน นั่งได้ 1-2 คน
- นั่งรถจิ๊บชมวิวบนยอดภูเขาทะเลทรายรถ 1 คันนั่งได้ 5 ท่าน (ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,200 บาท)
นาท่านชม ลาธารนางฟ้ า (Fairly Stream) ธารนา้ สีแดงทางธรรมชาติ ชมความงดงามของชัน้ ดิน ที่สงู ลดลั่น
กัน สลับกับสีสนั ของดินทรายที่สวยงาม และทะเลที่แสนสงบ
(เนื่ องจากต้องเดินเท้าเปล่าผ่ านลาธารน้าเพื่อชมบรรยากาศ ดังนั้ นท่านควรเลือกสวมใส่ รองเท้าที่
สะดวกแก่การเดิน)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาคณะเข้าสู่ทพ
ี่ ักโรงแรม Peace Resort (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า พักทีม่ ุยเน่ 1 คืน

เมืองมุยเน่ - เมืองดาลัด - นา้ ตกดาตันลา (นั่งรถราง) - พระราชวังฤดูร้อนของกษัตริยเ์ บ๋า
ได๋ - นั่งกระเช้าไฟฟ้ าเตวียนลัม - วัดตั๊กลัม - บ้านเพีย้ น - ถนนคนเดินเมืองดาลัด

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมืองดาลัด (ระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตร / ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ตัง้ อยู่ทาง
เหนื อ จากนครโฮจิ มิ น ห์ เป็ น เมื อ งที่ มี อ ากาศเย็ น ตลอดทั้ง ปี เพราะเป็ น ที่ ร าบสูง ขนาดใหญ่ อยู่เ หนื อ กว่ า
ระดับนา้ ทะเลกว่า 1,500 เมตร ทาให้อากาศโดยเฉลี่ยทัง้ ปี อยู่ท่ีเพียง 18-20 องศาเซลเซียส ในสมัยก่อนชาว
ฝรั่งเศสนิยมมาสร้างบ้านพักตากอากาศที่เมืองนีเ้ ป็ นจานวนมากทาให้ท่วั เมืองมีบา้ นพักของราชการชาวฝรั่งเศส
หลงเหลืออยูจ่ านวนมาก นับเป็ นเมืองที่มีเสน่หอ์ ย่างยิ่งสาหรับนักท่องเที่ยว
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นาท่านเดินทางไปชม น้าตกดาตันลา (Datanla Waterfall) นา้ ตกที่สวยที่สดุ ในดาลัด ซึ่งอยู่นอกเมืองไปทาง
ทิศใต้ประมาณ 5 กิโลเมตรนา้ ตกดาตันลาเป็ นนา้ ตกที่ไม่ใหญ่มากแต่มีความสวยงาม เนื่องจากสภาพแวดล้อม
ต่างๆที่เกือ้ หนุนทาให้มีนกั ท่องเที่ยวแวะมาเที่ยวชมกันเป็ นจานวนมาก โดยท่านจะได้สนุกกับการ นั่ งรถราง
(Roller Coaster) ลงไปดูนา้ ตกท่านจะรูส้ กึ ตื่นเต้นประทับใจ
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วันที่ 3

ชม พระราชวังฤดูร้อนของกษั ตริยเ์ บ๋าได๋ ตัง้ อยู่นอกเมืองไปทางทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร
พระราชวังฤดูรอ้ นของจักรพรรดิเบ๋าได่ จักรพรรดิองค์สดุ ท้ายของเวียดนามได้รบั การออกแบบและปลุกสร้างอยู่
ใต้ร่มเงาของทิวสนใหญ่ซ่ึงพระราชวังแห่งนีใ้ ช้เวลาการก่อสร้างถึง 5 ปี โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2476 ซึ่ง
ภายในตัวตึกมีหอ้ งภาพของพระเจ้าเบ๋าได่ พระมเหสี พระโอรส ธิดาและมีหอ้ งสาหรับทรงงาน ในปี พ.ศ. 1975
พระเจ้าเบ๋าได่ เสด็จออกจากประเทศเวียดนามไปพานักยังประเทศฝรั่งเศสพระราชวังแห่งนีจ้ ึงกลายเป็ นที่พกั
ของเจ้าหน้าที่พรรคคอมมิวนิสต์
นาท่าน นั่ งกระเช้ า เพื่อขึน้ ชมทิวทัศน์ท่ีสวยงามของดาลัดจากมุมสูงสาหรับกระเช้าไฟฟ้าแห่งนี ้ เป็ นระบบ
กระเช้าที่ทนั สมัยที่สดุ ของประเทศเวียดนามและมีความปลอดภัยสูงเพื่อชมความงดงามของทะเลสาบพาราไดซ์
หรือ เตวียนลัม (Tuyen Lam Lake) ตัง้ อยูท่ างตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองดาลัดประมาณ 5 กิโลเมตร ทะเลสาบ
พาราไดซ์ หรือ ตูเ้ หยีนลัม เป็ นสถานที่ท่ีเหมาะในการมาพักผ่อนสามารถมองเห็นทะเลสาบสีเขียวมรกตกับทิว
สนที่ยืนต้นตระหง่านปกคลุมทุกขุนเขาการนั่งเคเบิล้ คาร์ สามารถมองเห็นเมืองดาลัดได้ทงั้ เมือง
เพื่อเข้าไปเที่ยวชม วัดตั๊กลัม เป็ นวัดพุทธในนิกายเซนแบบญี่ปนุ่ ตัง้ อยู่บนเทือกเขาเฟื องฮว่าง ภายในบริเวณ
วัดนอกจากจะมีส่งิ ก่อสร้างที่สวยงาม สะอาดเป็ นระเบียบเรียบร้อยแล้ว ยังมีการจัดทัศนียภาพโดยรอบด้วยสวน
ดอกไม้ท่ีผลิดอกบานสะพรั่ง นับได้เป็ นวิหารซึ่งเป็ นที่นิยมและงดงามที่สดุ ในดาลัด
นาท่านเข้าชม บ้านเพีย้ น (Crazy House) บ้านสไตล์แปลกๆ ที่ออกแบบโดยฝี มือลูกสาวประธานาธิบดีคนที่ 2
ของเวี ย ดนาม ซึ่ง เรี ย นจบสถาปั ต ยกรรมมาจากฝรั่ งเศสได้แ รงบัน ดาลใจจากนิ ย ายเรื่ อ งดัง “Alice in
Wonderland”
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ท่านสามารถช้อปปิ ้งที่ ถนนคนเดินเมืองดาลัด เพื่อเลือกซือ้ เลือกหาของฝาก
นาคณะเข้าสู่ทพ
ี่ ักโรงแรม Dragon King Hotel (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่า พักทีด่ าลัด 1 คืน

เมืองดาลัด - สวนดอกไม้เมืองหนาว - นครโฮจิมินห์ - ถนนคนเดิน ล่องเรือรับประทานอาหารค่า

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ต่อจากนัน้ นาท่านชม สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด สร้างขึน้ โดยจักรพรรดิเบ๋าได๋ บนเนือ้ ที่กว้างใหญ่ สืบเนื่อง
จากเมืองดาลัด ได้รบั สมญานามว่า เป็ นเมืองแห่งดอกไม้ สวนแห่งนีจ้ ึงเป็ นสถานที่ ที่รวบรวมพรรณไม้ต่างๆ
ของเมืองดาลัดไว้อย่างมากมาย ทัง้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ยืนต้น เป็ นต้น ซึ่งดอกไม้ส่วนใหญ่ในเวียดนาม จะ
ส่งออกจากเมืองดาลัดทัง้ สิน้
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองโฮจิมินท์ (ระยะทางประมาณ 310 กิโลเมตร / ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง)
หรือชื่อเดิม ไซ่ง่อน เป็ นเมืองใหญ่ท่ีสุดของประเทศเวียดนาม ตัง้ อยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่นา้ โขง นครโฮจิ
มินห์เป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเวียดนาม
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จากนัน้ นาท่านสู่ ถนนคนเดิน ให้ทา่ นอิสระเดินเล่นและช้อปปิ ้งตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่าบนเรือ ล่องเรือชมบรรกาศพร้อมชมโชว์การแสดง
นาคณะเข้าสู่ทพ
ี่ ักโรงแรม Happy Life Hotel (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า พักทีโ่ ฮจิมินห์ 1 คืน

นครโฮจิ มิ น ห์ - ท าเนี ย บอิ ส รภาพ - โบสถ์นอร์ท เธอดาม - ที่ท าการไปรษณี ย ์ก ลาง วันที่ 4 วัดเทียนเฮา - ตลาดเบนถัน - สนามบินเตินเซินเญิต้ - กรุ งเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
(DD3219 : 20.45-22.25)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม ทาเนียบอิสรภาพ ตัง้ อยูใ่ นบริเวณที่เคยเป็ นทาเนียบของผูว้ า่ การชาวฝรั่งเศสที่เรียกว่า ทาเนียบ
นโรดม (Norodom Palace) ซึ่งมีอายุยอ้ นหลังไปถึงปี พ.ศ. 2411 หลังจากที่ขอ้ ตกลงเจนีวานาจุดจบมาสู่การ
ยึดครองของฝรั่งเศส โงดินห์เดียม ประธานาธิบดีของเวียดนามใต้ได้พานักอยูใ่ นทาเนียบแห่งนี ้ เป็ นอาคาร
ทันสมัยขนาดใหญ่ท่ีมีสวนใหญ่ลอ้ มรอบที่น่ีเคยเป็ นกองบัญชาการทางทหารสมัยสงครามเวียดนาม และเคย
เป็ นทาเนียบของอดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต้ ชมห้องต่างๆที่ได้รบั การตกแต่งไว้อย่างหรูหรา เช่น ห้องประชุม
เป็ นต้น ทาเนียบของอดีตประธานาธิบดี ปัจจุบนั เรียกกันว่า ทองยัด และเปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมได้ โดยทุก
สิ่งทุกอย่างถูกทิง้ ไว้ให้เสมือนสภาพเดิม

ชม โบสถ์นอร์ทเธอดาม ได้จาลองมาจากโบสถ์นอเธอร์ดามในฝรั่งเศสมาสร้างไว้ท่ีน่ี หรือเรียกอีกอย่างว่า
“โบสถ์พระแม่มารี”บริเวณกลางเมือง บนถนน Han Thuyen ได้รบั การก่อสร้างตัง้ แต่ปีพ.ศ. 2420 ใช้ระยะเวลา
การสร้าง 6 ปี โบสถ์นี ไ้ ม่มี ก ารประดับด้ว ยกระจกสี เหมื อนโบสถ์คริส ต์ท่ี อ่ื นเพราะได้รับ ความเสี ยหายจาก
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 สาหรับโบสถ์แห่งนีไ้ ด้รบั การยกย่องว่ามีความงดงามมากที่สดุ แห่งหนึ่งใน เวียดนามโดยใน
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แต่ละวันมีนักท่องเที่ ยวมาเยื อนมากมายลักษณะของตัวโบสถ์เป็ นรู ปแบบของสมัยอาณานิคม มีหอคอยคู่
สี่เหลี่ยมอยูด่ า้ นบนสูง 40 เมตร เป็ นเอกลักษณ์ท่ีงดงามของโบสถ์แห่งนีด้ า้ นหน้าโบสถ์มีรูปปั้นขนาดใหญ่สีขาว
เด่นเป็ นสง่า ของพระแม่มารีนกั ท่องเที่ยวนิยมเข้ามาชมกันมาก เพราะเป็ นเสมือนสัญลักษณ์ร่วมอันหมายถึง
การเข้ามาของตะวันตก และเป็ นสัญลักษณ์ท่ีสาคัญอย่างหนึ่งของโฮจิมินห์
ต่อมาชม ที่ทาการไปรษณี ยก์ ลาง ที่ใหญ่ท่ีสุดและสวยที่สุดของเวียดนาม เป็ นสถาปั ตยกรรมที่ผสมผสาน
ระหว่างตะวันออกกับตะวันตกได้อย่างลงตัว นาท่านผ่านชมย่านไชน่าทาวน์ ให้ท่านได้สมั ผัส และชมชีวิตความ
เป็ นอยูข่ องชาวจีนในเวียดนาม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( Ganh Bong Sen Buffet )
บ่าย
จากนัน้ ชม วัดเทียนเฮา วัดจีนในเขตไชน่าทาวน์ ที่สร้างอุทิศให้กบั แม่พระผูค้ มุ้ ครองชาวเรือหรือเทพีเทียนหาว
โดยชาวพุทธกวางตุง้ ในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 ชาวเวียดนามเชื่อว่าเทพีองค์นีม้ ีกอ้ นเมฆเป็ นพาหนะ เพื่อช่วย
คุม้ ครองผูค้ นให้รอดพ้นจากอันตรายจากมหาสมุทรทัง้ ปวงให้ท่านนมัสการเจ้าแม่เทีย นเฮาด้วยธูปวง ซึ่งเมื่อจุด
แล้วสามารถอยูไ่ ด้นานถึง 7 วัน
ต่อมานาท่านผ่อนคลายกับการช็อปปิ ้ง ณ ตลาดเบนถัน ตลาดพืน้ เมืองอันพลุกพล่านของนครโฮจิมินห์ อิสระ
ให้ทา่ นช้อปปิ ้งสินค้าของฝากของที่ระลึกและสินค้าพืน้ เมือง อาทิเครื่องเทศและอาหารแห้งหมูยอ ผักผลไม้สดไม้
แกะสลักเรือสาเภาไม้และผ้าปักนานาชนิด
สมควรแก่เวลานาท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเตินเซินเญิต้ เพื่อเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง
20.45 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK AIR เที่ยวบินที่ DD3219
22.25 น. คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ : สุดเลิฟ...เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด
4 วัน 3 คืน โดย DD
กาหนดการเดินทาง

วันที่ 26 - 29 ม.ค. 63
วันที่ 31 ม.ค. - 03 ก.พ. 63
วันที่ 06 - 09 ก.พ. 63
วันที่ 07 - 10 ก.พ. 63
วันที่ 09 - 12 ก.พ. 63
วันที่ 13 - 16 ก.พ. 63
วันที่ 14 - 17 ก.พ. 63
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ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

พักเดี่ยว
ท่านละ

10,999
10,999
9,999
10,999
9,999
9,999
9,999

10,999
10,999
9,999
10,999
9,999
9,999
9,999

10,999
10,999
9,999
10,999
9,999
9,999
9,999

10,999
10,999
9,999
10,999
9,999
9,999
9,999

4,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
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วันที่ 16 - 19 ก.พ. 63
3,500
9,999
9,999
9,999
9,999
วันที่ 20 - 23 ก.พ. 63
3,500
9,999
9,999
9,999
9,999
วันที่ 21 - 24 ก.พ. 63
3,500
9,999
9,999
9,999
9,999
วันที่ 23 - 26 ก.พ. 63
3,500
9,999
9,999
9,999
9,999
วันที่ 27 ก.พ. - 01 มี.ค. 63
3,500
9,999
9,999
9,999
9,999
วันที่ 05 - 08 มี.ค. 63
3,500
9,999
9,999
9,999
9,999
วันที่ 06 - 09 มี.ค. 63
3,500
9,999
9,999
9,999
9,999
วันที่ 08 - 11 มี.ค. 63
3,500
9,999
9,999
9,999
9,999
วันที่ 12 - 15 มี.ค. 63
3,500
9,999
9,999
9,999
9,999
วันที่ 13 - 16 มี.ค. 63
3,500
9,999
9,999
9,999
9,999
วันที่ 15 - 18 มี.ค. 63
3,500
9,999
9,999
9,999
9,999
วันที่ 19 - 22 มี.ค. 63
3,500
9,999
9,999
9,999
9,999
วันที่ 20 - 23 มี.ค. 63
3,500
9,999
9,999
9,999
9,999
วันที่ 22 - 25 มี.ค. 63
3,500
9,999
9,999
9,999
9,999
ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 3,000 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน
ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500บาท / ท่าน / ทริป
หัวหน้าทัวร์ทด่ี ูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
เงือ่ นไข
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทงั้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั สภาวะอากาศและเหตสุดวิสยั ต่างๆที่
ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า โดยทางบริษัทฯจะคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ ว่ มเดินทางเป็ นสาคัญ***
***หากท่านที่ตอ้ งออกตั๋วภายใน (เครือ่ งบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุ ครัง้ ก่อนทาการออกตั๋วเนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

หมายเหตุ
สาหรับผูเ้ ดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บตุ รเดินทางไปต่างประเทศ
จากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
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**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุ ณานาพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน หรือ
180 วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่า 6 หน้า

เงือ่ นไขการจอง
1. กรุ ณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุ ณาเตรียมเงิ นมัดจา 10,000 บาทพร้อมกับเตรียม
เอกสารส่งให้เรียบร้อยภายใน 2-3 วันหลังจากทาการจองแล้ว
2. การชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็ บก่อนเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้
เรียบร้อยก่อนกาหนดเนื่องจากทางบริษัทต้องสารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พกั และตั๋วเครื่องบินมิฉะนัน้ จะถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
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แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
สาหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็ นผูย้ ื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทัง้ หมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีทา่ นยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จานวนที่บริษัทฯกาหนดไว้ (15ท่านขึน้ ไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกันบริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซงึ่ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะทาการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทงั้ นีท้ า่ นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือค่าธรรมเนียมในการมัด
จาตั๋วในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
กรณีทา่ นได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจาให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหัก
ค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึน้ จริงเป็ นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครือ่ งบินไปแล้ว หรือได้ชาระค่าบริการในส่วนของทาง
เมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้ แล้วกับท่านเป็ นกรณี
ไป
กรณีผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่วา่ เหตุผลใดๆ ก็ตาม
ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
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อัตราค่าบริการนีร้ วม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัดพร้อมค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ขา้ งต้น
กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชัน้ ที่น่งั จากชัน้ ประหยัดเป็ นชัน้ ธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตร
สะสมไมล์ จะต้องดาเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชาระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทาที่เคาน์เตอร์
สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านัน้
2. ค่าที่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่านา้ หนักสัมภาระรวมในตั๋วเครือ่ งบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรัม / แอร์เอเซียเอกซ์ 20 กิโลกรัม / การบินไทย 30 กิโลกรัม
/ เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม] ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละ
สายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงิ นท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรือ่ งสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
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เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้านบาท]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุนอ้ ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.
2.
3.
4.
5.
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ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
ค่าภาษี นา้ มัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครือ่ งบิน
ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท / ทริป / ต่อท่าน
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
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