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สนามบินดอนเมือง-นครโฮจิมินท์-พิพิธภัณฑ์สงคราม-เมืองดาลัท
พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น2อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์สาย
การบินนกแอร์หรือเคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชียเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและ
อานวยความสะดวกในการเช็คอิน
เหินฟ้าสู่ เมืองโฮจิมินท์ ประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบิน FD650
เดินทางถึง สนามบิน TAN SON NHAT นครโฮจิมินท์ประเทศเวียดนาม หลังผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้าเมือง กรุงโฮจิมินห์ซิตี้ เดิมชื่อ ไซ่ง่อน ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามใต้ เป็นเมือง
ท่าที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม มีแม่น้าไซ่ง่อนไหลผ่านยาว 80 ก.ม. เป็นเมืองเศรษฐกิจ เจริญ
รุดหน้ากว่าเมืองอื่นๆ ในประเทศเวียดนาม
นาท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สงคราม สร้างขึ้นเพื่อเป็นการราลึกถึงการประกาศอิสรภาพและ
การรวมชาติของชาวเวียดนาม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการทาสงครามกับมหาอานาจอย่างฝรั่งเศสและ
สหรัฐอเมริกา โดยภายในพื้นที่ได้นาซากเครื่องบินทิ้งระเบิด B52 มาจัดให้คนรุ่ นหลังได้เห็นถึง
ความโหดร้ายของสงคราม เมื่อเข้าไปด้านในก็มีภาพถ่ายของนักรบที่ร่วมกันชนะสงคราม
เครื่องแบบทหารอเมริกา และยังมีโรงภาพยนตร์ขนาดเล็กๆ ซึ่งฉายภาพช่องท้ายๆของสงคราม
เวียดนามสาหรับที่นี้ชาวเวียดนามออกเสียงว่า บ่าว ตาง ญี่ ติ๊คเตรี๋ยนตรางห์ (BAO TANG
DITICH CHIEN TRANH พิพิธภัณฑ์สงคราม หรือ พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สงครามสถาน)
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ เมืองดาลัท มีระยะทางประมาณ 300กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 6
ชั่วโมง 30นาที เมืองดาลัทเป็นเมืองที่แสนโรแมนติก ซึ่งได้ชื่ อว่าเป็น หุบเขาแห่งความรัก สัมผัส
บรรยากาศที่แสนโรแมนติก โอบล้อมไปด้วยขุนเขา แมกไม้นานาพันธ์ และทะเลสาบ ด้วยเนินเขา
เขียวขจีสลับซับซ้อน ทะเลสาบในสายหมอกบางๆและป่าสนอันหอมกรุ่นดาลัทได้ชื่อว่าเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่โรแมนติกที่สุดในเวียดนาม มีอุณหภูมิตลอดทั้งปี 15-25 องศา
 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
หลังจากรับประทานอาหารนาท่านเดินเล่นตลาดไนท์เมืองดาลัท
ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า
พื้นเมือง ของที่ระลึก และชิมอาหารพื้นเมืองตามอัธยาศัย
พักที่ MAI VANG HOTEL / VIETSO PETRO HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
เมืองดาลัท – CRAZYHOUSE – พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ - นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม – หุบเขาแห่ง
ความรัก - น้้าตก DATANLA - เมืองมุยเน่
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
นาท่านเดินทางชม CRAZY HOUSE บ้านหน้าตาแปลกประหลาด โดยศิลปินชาวเวียดนาม ซึ่งมี
ชื่อเสียงโด่งดัง ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูป
จากนั้นเดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ ของจักรพรรดิเบ๋าได่ ซึ่งเป็นจักรพรรดิองค์
สุดท้ายของเวียดนาม ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นพระราชวังสุดท้าย ที่สร้างขึ้นในสมัยเลืองอานาจของ

เที่ยง

ค่้า
วันที่ 3
เช้า

เที่ยง

ฝรั่งเศส ก่อนที่จะเกิดสงครามเวียดนาม จึงทาให้จักรพรรดิเบ๋าได่ต้องย้ายไปอยู่ที่ฝรั่งเศส แล้วไม่
กลับมาเหยียบแผ่นดินบ้านเกิดอีกเลย
จากนั้นนาท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวเมืองดาลัทจากที่สูง ขึ้นไปชม วัดตั๊กลัม วัดพุทธในนิกาย
เซน แบบญี่ปุ่น ตั้งอยู่บนเทือกเขาเฟืองฮว่าง ภายในวัดมีสิ่งก่อสร้างที่สวยงาม สะอาด เป็น
ระเบียบ ทัศนียภาพโดยรอบ ล้อมรอบไปด้วยดอกไม้ที่ผลิดอกบานสะพรั่ง นับได้ว่าเป็นวิหารที่
นิยมและงดงามที่สุดในเมืองดาลัด จากนั้นเดินทางสู่ สวนดอกไม้ สัมผัสดอกไม้เมืองหนาว ที่
อวดโฉม รูปทรง และสีสันแปลกตา ล้วนแต่เป็นสายพันธุ์ที่มาจากยุโรปเป็นส่วนใหญ่
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสูหุ่ บเขาแห่งความรักอยู่ทางทิศเหนือของทะเลสาบมาฮวางหรือที่ชาวเวียดนามเรียก
กันว่าทุงหลุงติงห์เฉียวเป็นผืนป่าที่จักรพรรดิเบ๋าได๋เคยทรงเข้ามาล่าสัตว์ในสมัยก่อมีนลักษณะเป็นหุบ
เขามีทะเลสาบอยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยเนินเขาเตี้ย ๆ ที่ปกคลุมด้วยต้นสน ก่อนจะเดินขึ้นไปยัง
ทะเลสาบด้านบนจะเป็นสวนสนุกมีเครื่องเล่นมากมายมีบริการขี่ม้าและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก หรือจะ
เลือกปั่นจักรยานน้าในทะเลสาบ
ส่วนด้านบนเป็นร้านขายของที่ระลึและมุ
ก มสงบสาหรับพักผ่อน
นาท่านเดินทางสูน้่ ้าตกDATANLA ซึ่งเป็นน้าตกที่ขนาดไม่ใหญ่มากแต่สวยงามและพิเศษทุกท่านจะ
ได้นั่งROLLER COASTER ลงไปชมน้าตกท่านจะได้รับประสบการณ์แปลกใหม่ที่ไม่ควรพลาด
นาท่าน
ออกเดินทางสูเมื
่ องมุยเน่มีระยะทางประมาณ180 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง4 ชั่วโมง
 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ TIEN DUONG RESORT / THAI HOA RESORT ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง - FAIRY STREAM – ท่าเรือมุยเน่ – โฮจิมินท์ – ล่องเรือดินเนอร์
แม่น้าไซง่อน พร้อมชมการแสดงพื้นบ้านบนเรือ
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายขาว กองภูเขาทรายสีขาวสุดขอบฟ้าเหมือนทะเลทราย ซาฮารา
ให้ท่านได้อิสระกับการถ่ายรูปหรือเลือกใช้บริการกิจกรรม ราคานี้ไม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆอาทิเช่น
บริการสไล ด์เอดร์บนทะเลทราย (ค่าใช้จ่าย 150 บาท) ขับรถATVตะลุยทราย แบบนั่ง 2ท่าน
(ค่าใช้จ่าย 310 บาท)แบบนั่ง 4ท่าน (ค่าใช้จ่าย 620 บาท)หรือนั่งรถจิ๊บชมวิวบนยอดภูเขา
ทะเลทราย รถ1คันนั่งได้ 5 ท่าน (ค่าใช้จ่าย 1,200บาท )
จากนั้นนาท่านชม ทะเลทรายแดง ที่เกิดจากการรวมตัวข องทรายสีแดงจากสนิมเหล็กจนเป็น
บริเวณกว้าง ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูป นาท่านเดินทางสู่ ซุนเทียน หรือภาษาอักฤษ
เรียกว่า FAIRY STREAM มีลักษณะคล้ายแพะเมืองผีหรือเสาหินนาน้อยของเมืองไทย แต่แปลก
ตรงที่มีลาธารระหว่างกลาง ให้ท่านได้ถอดรองเท้าเดินลุยอย่างสนุกสนาน แถมได้ชมวิวสวยๆสอง
ข้างทาง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ ท่าเรือมุยเน่ บริเวณจุดชมวิว ทุกท่านจะได้พบกับเรือกระด้งหรือเรือประมงของชาว
เวียดนามที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะนับร้อยๆลาสุดลูกหูลูกตาให้ท่านได้ถ่ายถาพที่สวยงาม นาท่าน

ค่้า
วันที่ 4
เช้า

เดินทางกลับสู่ เมืองโฮจิมินท์ มีระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5
ชั่วโมง
จากนั้นนาท่านลงเรือ Bên Nghé Cruise ล่องเรือไปตามแม่น้าไซง่อน ตลอดเส้นทางท่านจะได้
อิ่มอร่อยไปกับบุฟเฟต์อาหารค่าสไตล์เวียดนามและเพลิดเพลินไปกับดนตรีสดแนวโฟล์กและการ
เต้นราพื้นเมืองที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมและมรดกที่เป็นเอกลักษณ์ของเวียดนาม
 พิเศษ !! บริการอาหารค่้า บนเรือล่องแม่น้าไซง่อน
พักที่ HOANG PHU GIA HOTEL / SEN VIET HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
โฮจิมินห์ - ท้าเนียบรัฐบาล - วัดเทียนหาว – โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม – ไปรษณีย์กลาง ตลาดเบ๋นถั่น - สนามบิน
ดอนเมือง
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
จากนั้นนาท่านเที่ยวชม ท้าเนียบรัฐบาล ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองโฮจิมินห์ ทาเนียบของอดีต
ประธานาธิบดี ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วย อาคารทันสมัยหลังใหญ่นี้ รายรอบด้วยสวนขนาด
ใหญ่ตั้งอยู่ในบริเวณที่เคยเป็น ทาเนียบของผู้ว่าการชาวฝรั่งเศสที่เรียกว่า ทาเนียบนโรดม
(Norodom Palace) ทาเนียบนี้ถูกทิ้งระเบิดโดยทหารอากาศเวียตนามใต้และได้มีการสร้าง
อาคารใหม่ ที่รู้จักกันในชื่อ ทาเนียบอิสรภาพ (Independence Palace) ขึ้นแทนที่โครงสร้างเก่า
ถูกทาลาย อาคารปัจจุบันออกแบบโดยโงเวียดทู (Ngo Viet Thu) สถาปนิกชาวเวียตนามผู้สาเร็จ
การศึกษาจากฝรั่งเศส และสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2509 ก่อนจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30
เมษายน พ.ศ. 2518 เมื่อกองกาลังคอมมิวนิสต์ได้เคลื่อนขบวนรถถังเข้าชนประตูเหล็ กด้านหน้า
ของ ทาเนียบและโค่นรัฐบาลเวียตนามใต้ลงทุกวันนี้ที่ทาเนียบเดิมถูกเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชม
ได้ โดยทุกสิ่งทุกอย่างถูกทิ้งไว้ให้เสมือนสภาพเดิมในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2509 โดยชั้นล่าง
เป็นห้องจัดเลี้ยง ห้องโถงใหญ่ซึ่งรัฐบาลเวียตนามใต้ประกาศยอมแพ้และห้ องเล็กถูกใช้สาหรับ
การ บรรยายสรุปประจาวันทางทหาร ในระหว่างช่วงก่อนที่รัฐบาลเวียตนามใต้จะถูกโค่น ส่วนชั้น
ที่สองเป็นห้องรับรองของประธานาธิบดีตรันวันเฮือง และห้องรับรองของประธานาธิบดีเทียว ซึ่ง
เพียบพร้อมด้วยห้องนอน ห้องรับประทานอาหาร และห้องสวดมนต์แบบคาทอลิค ชั้นสามเป็น
ห้องรับรองของภริยาประธานาธิบดี และชั้นที่สี่เป็นห้องฉายภาพยนตร์ส่วนตัวและลานจอด
เฮลิคอปเตอร์ ซึ่งจากที่นี่จะสมารถเห็นทิวทัศน์อันงดงามของถนนเลหย่วน (Le Duan Boulevard)
ได้เป็นอย่างดี ด้านหลังทาเนียบเป็นสาธารณะกงเวียดวันฮวา (Cong Vien Van Hoa) ซึ่งเป็น
พื้นที่สีเขียวร่มรื่นสบายตา ด้านหน้าถนนเลหย่วน ถูกกั้นไว้ด้วยสวนสาธารณะใหญ่แห่งหนึ่งที่ร่ม
ครึ้มด้วยไม้ใหญ่ บริเวณด้านหนึ่งใกล้กับถนนไทวันลุง (Thai Van Lung) สานักงานของโครงการ
อพยพอย่างมีระเบียบของอเมริกัน (American Orderly Departure Program) ซึ่งตั้งอยู่ในปี พ.ศ.
2523 เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กลูกครึ่งอเมริกัน-เอเชีย และผู้ลี้ภัยทางการเมืองอยู่บริเวณใกล้ๆ
นาท่านเดินทางผ่านย่าน ไชน่าทาวน์ ชมวิธีชีวิตความเป็นอยู่ ของชาวจีนในเวียดนาม นาท่าน
ชม วัดเทียนหาว วัดจีนในเขตไชน่าทาวน์ที่สร้างอุทิศให้กับแม่พร ะผู้คุ้มครองชาวเรือหรือเทพี
เทียนหาวโดยชาวพุทธกวางตุ้งในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 ชาวเวียดนามเชื่อว่าเทพองค์คนที่มี

เที่ยง

21.35 น.
23.05 น.

ก้อนเมฆเป็นยานพาหนะเพื่อช่วยคุ้มครองผู้คนให้รอดพ้นจากอันตรายจากมหาสมุทรทั้งปวง
 พิเศษ !! บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร BUFFET PALACE
นาท่านสู่ โบสถ์นอร์ทเทอดาม ใช้เป็นหอสวดมนต์สาหรับชาวเวียดนามและชาวต่างประเทศที่
เป็นคริสต์ศาสนิกชน ทั้งนี้ มีทั้งผู้ที่มาท่องเที่ยวหรือได้เดินทางมาทางานในเวียดนามอีกด้วย
โบสถ์ ฯ ได้ออกแบบมาจากประเทศฝรั่งเศสและเริ่มทาการก่อสร้างเมื่อวันที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ.
2420 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 11 เดือนพ.ศ. 2423 เมษายน ความยาวของโบสถ์ 133 เมตร กว้าง 35
เมตร และสูง 21 เมตร เฉพาะหอระฆังทั้งสองหอที่อยู่หน้าโบสถ์นั้นต่างสูงถึง 57 เมตร ค่าใช้จ่าย
ในขณะนั้นเป็นเงินฝรั่งทั้งหมด 2.5 ล้าน โบสถ์ ฯ แห่งนี้ถือเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกที่ สวยงาม
ยิ่งในนครโฮจิมินห์อีกแห่ง
นาท่านชม ไปรษณีย์กลาง ที่ยังคงความงดงามตามสถาปัตยกรรมดั้งเดิม ท่านสามารถส่ง
ไปรษณีย์กลับมายังประเทศไทยเพื่อเป็นของที่ละลึกได้
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ตลาดเบ๋นถั่น ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอจิมินห์ เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่
และมีอายุเกือบร้อยปี ที่นี้มีสินค้าสารพัดชนิดทั้งสินค้าพื้นเมือง สินค้านาเข้าของที่ระลึก อาหาร
เครื่องดื่ม ต่างๆ
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่สนามบิน TAN SON NHAT
เดินทางสู่สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยเที่ยวบิน FD659
ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

** หากท่านทีต่ อ้ งออกตั ๋วภายใน (เครือ่ งบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่ จ้าหน้าทีท่ ุกครั้งก่อนทําการออก
ตั ๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ ช้บริการ ***

อัตราค่าบริการ

กําหนดการเดินทาง

04 – 07 มกราคม 2561
11 – 14 มกราคม 2561
18 – 21 มกราคม 2561
25 – 28 มกราคม 2561
01 – 04 กุมภาพันธ์ 2561
08 – 11 กุมภาพันธ์ 2561
22 – 25 กุมภาพันธ์ 2561
08 – 11 มีนาคม 2561
15 – 18 มีนาคม 2561
22 – 25 มีนาคม 2561
29 มี.ค. – 01 เม.ย. 2561
06 – 09 เมษายน 2561
12 – 15 เมษายน 2561
13 – 16 เมษายน 2561
14 – 17 เมษายน 2561
15 – 18 เมษายน 2561
19 – 22 เมษายน 2561
28 เม.ย. – 01 พ.ค. 2561
10 – 13 พฤษภาคม 2561

ผูใ้ หญ่
ห้องละ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ พักเดี่ยว
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
2-3
เพิ่ม
(เด็กอายุตากว่
ํ ่ า11ปี )
(เด็กอายุตากว่
ํ ่ า11ปี )
ท่าน
11,888
11,888
11,888
3,000
11,888
11,888
11,888
3,000
11,888
11,888
11,888
3,000
11,888
11,888
11,888
3,000
11,888
11,888
11,888
3,000
11,888
11,888
11,888
3,000
12,888
12,888
12,888
3,000
11,888
11,888
11,888
3,000
11,888
11,888
11,888
3,000
11,888
11,888
11,888
3,000
11,888
11,888
11,888
3,000
12,888
12,888
12,888
3,000
14,888
14,888
14,888
3,000
16,888
16,888
16,888
3,500
15,888
15,888
15,888
3,500
12,888
12,888
12,888
3,000
11,888
11,888
11,888
3,000
13,888
13,888
13,888
3,000
11,888
11,888
11,888
3,000

ราคาไม่
รวมตั ๋ว
9,588
9,588
9,588
9,588
9,588
9,588
9,888
9,588
9,588
9,588
9,588
9,888
10,888
11,888
11,588
9,888
9,588
10,588
9,588

17 – 20 พฤษภาคม 2561
24 – 27 พฤษภาคม 2561
14 – 17 มิถุนายน 2561
21 – 24 มิถุนายน 2561
28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561

11,888
11,888
11,888
11,888
11,888

11,888
11,888
11,888
11,888
11,888

11,888
11,888
11,888
11,888
11,888

3,000
3,000
3,000
3,000
3,000

9,588
9,588
9,588
9,588
9,588

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
ท่านละ 600 บาท /ทริป/ต่อท่าน***
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้น
ทางบริษัทจะไม่คืนมัดจําไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะว่าทางบริษัทได้ทาํ การจ่าย
ค่าตั ๋วไปให้กบั การสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถว้ นก่อนการ
จองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจํานวน 15 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวน
ดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนมัดจําทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ชาํ ระค่าตั ๋วเครื่องบินเต็มใบให้กบั สายการบินเป็ นที่

เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน้ าํ มันที่ยงั มิได้ชาํ ระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชําระ 21 วันก่อนการ
เดินทาง
หมายเหตุ : ตั ๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์
ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อ
รายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 600บาท/ทริป/ต่อท่าน
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
เงื่อนไขการชําระค่าบริการ

1.

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสํารองที่

นั ่ง
2.

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชําระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย
21 วัน กรณีนกั ท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาํ ระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณี
เช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดิ นทางในทัวร์
นั้นๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน
เวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1.
กรณีที่นกั ท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจ อง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์
อักษรทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
2.
กรณีนกั ท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ี
ชื่อในเอกสารการจอง ) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท
อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพร้อมหลักฐาน
ประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบั
ญชีธนาคารที่
ต้องการให้นาํ เงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการ ร้อยละ 100 ของค่าบริการที่
ชําระแล้ว
2.1.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาํ ระ
แล้ว

2.1.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาํ ระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จา่ ยที่ได้จา่ ยจริงจากค่าบริการที่ชาํ ระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการ
นําเที่ยวให้แก่นกั ท่องเที่ยว เช่น การสํารองที่นั ่งตั ๋วเครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมด
ั จําหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight
หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงิน
มัดจําหรือค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุด ทําการของ
ทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สําหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า- ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน
ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนกั ท่องเที่ย วร่วมเดินทางน้อย
กว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการ
เดินทางสําหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า
แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มจากกา รที่มีนกั ท่องเที่ยวร่วมเดินทาง
น้อยกว่าที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํา
นําหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั ๋วเครื่อ งบิน ในกรณีที่นกั ท่องเที่ยว
หรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้
งนี้
บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จา่ ยใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของ
นักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การ
ปฏิวตั ิ อุบตั ิ เหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือ
การบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั ๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน
การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํ นาจในการให้คาํ สัญญาใดๆ แทนบริษัท
เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทกํากับเท่านั้น
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100
มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อค
ปิ ดสนิท และสามารถนําออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้
ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาํ หนดจะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น

2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. IATA ได้กาํ หนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สาํ รองขึ้ นไปบนเครื่องบินดังนี้
แบตเตอรี่สาํ รองสามารถนําใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้ นเครื่องบินได้ในจํานวนและปริมาณที่จาํ กัด ได้แก่
3.1 แบตเตอรี่สาํ รองที่มีความจุไฟฟ้ าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนําขึ้ น
เครื่องได้ไม่มีการจํากัดจํานวน
3.2 แบตเตอรี่สาํ รองที่มีความจุไฟฟ้ า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําขึ้ น
เครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน
3.3 แบตเตอรี่สาํ รองที่มีความจุไฟฟ้ ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนําขึ้ นเครื่องในทุก
กรณี
4. ห้ามนําแบตเตอรี่สาํ รองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี
*****************************************

