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วันแรก
05.00 น.

07.55 น.
09.15 น.

เที่ยง

คา่

ท่ า อากาศยานดอนเมื อ ง - สนามบิ น TAN SON NHAT – เมื อ งโฮจิ มิ น ท์ – พิ พิ ธ ภัณ ฑ์
สงคราม - เมืองดาลัท
พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประตู 2
เคาน์เตอร์ 1 สายการบินแอร์เอเชียเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอานวยความ
สะดวกในการเช็คอิน
เหินฟ้ าสู่ เมืองโฮจิมินท์ ประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบิน FD650
เดินทางถึง สนามบินTAN SON NHAT นครโฮจิมินท์ประเทศเวียดนาม หลังผ่านพิธีการตรวจคน
เข้าสู่ เมืองโฮจิมินห์ซิตี้ เดิมชื่อ ไซ่ง่อน ซึ่งเคยเป็ นเมืองหลวงของเวียดนามใต้ เป็ นเมืองท่าที่
ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม มีแม่น้ าไซ่ง่อนไหลผ่านยาว 80 ก.ม. เป็ นเมืองเศรษฐกิจ เจริญรุดหน้า
กว่าเมืองอื่นๆ ในประเทศเวียดนาม
นาท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สงคราม สร้างขึ้ นเพื่อเป็ น
การราลึ กถึ งการประกาศอิ สรภาพและการรวมชาติของ
ชาวเวี ย ดนาม ซึ่ ง แสดงให้เ ห็ น ถึ ง การท าสงครามกับ
มหาอานาจอย่างฝรัง่ เศสและสหรัฐอเมริกา โดยภายใน
พื้ นที่ ได้นาซากเครื่องบิ นทิ้ งระเบิ ด B52 มาจัดให้คนรุ่น
หลังได้เห็นถึงความโหดร้ายของสงคราม เมื่อเข้าไปด้าน
ใ นก็ มี ภาพถ่ ายของนั ก รบ ที่ ร่ ว ม กั น ชนะส งคราม
เครื่ องแบบทหารอเมริ กา และยังมี โรงภาพยนตร์ขนาด
เล็กๆ ซึ่งฉายภาพช่องท้ายๆของสงครามเวียดนามสาหรับ
ที่ นี้ชาวเวียดนามออกเสี ยงว่า บ่ าว ตาง ญี่ ติ๊ คเตรี๋ ยนต
ร า ง ห์ ( BAO TANG DITICH CHIEN TRANH พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
สงคราม หรือ พิพิธภัณฑ์อนุ สรณ์สงครามสถาน)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ เมืองดาลัท มีระยะทางประมาณ 300กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
6 ชัว่ โมง 30นาที เมืองดาลัทเป็ นเมืองที่ แสนโรแมนติก ซึ่ งได้ชื่อว่าเป็ น หุบเขาแห่งความรัก
สัมผัสบรรยากาศที่แสนโรแมนติก โอบล้อมไปด้วยขุนเขา แมกไม้นานาพันธ์ และทะเลสาบ ด้วย
เนิ นเขาเขียวขจีสลับซับซ้อน ทะเลสาบในสายหมอกบางๆและป่ าสนอันหอมกรุ่นดาลัทได้ชื่อว่า
เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่โรแมนติกที่สุดในเวียดนาม มีอุณหภูมิตลอดทั้งปี 15-25 องศา (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 7 ชัว่ โมง)
บริการอาหารค ่า ณ ภัตาคาร
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หลังจากรับประทานอาหารนาท่านเดินเล่นตลาดไนท์เมืองดาลัท ให้ท่านได้เลือกซื้ อสินค้าพื้ นเมือง
ของที่ระลึก และชิมอาหารพื้ นเมืองตามอัธยาศัย
VIETSOV PETRO HOTEL / MAI VANG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
เมืองดาลัท – CRAZYHOUSE – พระราชวังฤดูรอ้ นของจักรพรรดิ - นั ่งกระเช้าไฟฟ้ า
๊ ม – หุบเขาแห่งความรัก - น้ าตก DATANLA - เมืองมุยเน่
วัดตักลั
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางชม CRAZY HOUSE บ้านหน้าตาแปลกประหลาด โดยศิลปิ นชาวเวียดนาม ซึ่งมี
ชื่อเสียงโด่งดัง ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูป จากนั้นเดินทางสู่ พระราชวังฤดูรอ้ นของ
จักรพรรดิ ของจักรพรรดิเบ๋าได่ ซึ่งเป็ นจักรพรรดิองค์สุดท้ายของเวียดนาม ซึ่งสถานที่แห่งนี้
เป็ นพระราชวัง สุ ด ท้า ย ที่ ส ร้า งขึ้ นในสมัย เลื อ งอ านาจของฝรัง่ เศส ก่ อ นที่ จ ะเกิ ด สงคราม
เวียดนาม จึงทาให้จกั รพรรดิเบ๋าได่ตอ้ งย้ายไปอยูท่ ี่ฝรัง่ เศส แล้วไม่กลับมาเหยียบแผ่นดินบ้าน
๊ ม วัด
เกิดอีกเลย จากนั้ นนาท่านนั ง่ กระเช้าไฟฟ้ า ชมวิวเมืองดาลัทจากที่สูง ขึ้ นไปชม วัดตักลั
พุทธในนิ กายเซน แบบญี่ปุ่น ตั้งอยู่บนเทื อกเขาเฟื องฮว่าง ภายในวัดมีสิ่งก่อสร้างที่ สวยงาม
สะอาด เป็ นระเบียบ ทัศนี ยภาพโดยรอบ ล้อมรอบไปด้วยดอกไม้ที่ผลิดอกบานสะพรัง่ นับได้ว่า
เป็ นวิหารที่นิยมและงดงามที่สุดในเมืองดาลัด
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดิ นทางสู่ หุ บเขาแห่ งความรัก อยู่ทางทิ ศเหนื อ ของทะเลสาบมาฮวาง หรื อที่ ชาว
เวียดนามเรียกกันว่าทุ งหลุงติงห์เฉี ยว เป็ นผื นป่ าที่ จกั รพรรดิเบ๋ าได๋เคยทรงเข้ามาล่าสัตว์ใน
สมัยก่อน มีลกั ษณะเป็ นหุบเขามีทะเลสาบอยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยเนิ นเขาเตี้ ย ๆ ที่ปกคลุม
ด้วยต้นสน ก่อนจะเดินขึ้ นไปยังทะเลสาบด้านบนจะเป็ นสวนสนุ กมีเครื่องเล่นมากมาย มีบริการ
ขี่มา้ และถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก หรือจะเลือกปั ่นจักรยานน้ าในทะเลสาบ ส่วนด้านบนเป็ นร้านขาย
ของที่ระลึก และมุมสงบสาหรับพักผ่อน

จากนั้ นเดินทางสู่ สวนดอกไม้ สัมผัสดอกไม้เมืองหนาว ที่อวดโฉม รูปทรง และสีสนั แปลกตา
ล้วนแต่เป็ นสายพันธุท์ ี่มาจากยุโรปเป็ นส่วนใหญ่
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นาท่านเดินทางสู่ น้ าตกDATANLA ซึ่งเป็ นน้ าตกที่ขนาดไม่ใหญ่มาก แต่สวยงาม และพิเศษทุก
ท่านจะได้นัง่ ROLLER COASTER ลงไปชมน้ าตก ท่านจะได้รบั ประสบการณ์แปลกใหม่ที่ไม่ควร
พลาด นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองมุยเน่ มีระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทาง
4 ชัว่ โมง)
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร
TIEN DUONG RESORT / THAI HOA RESORT หรือระดับเทียบเท่า
เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง - FAIRY STREAM – ท่าเรือมุยเน่ –
โฮจิมินท์ – ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ าไซง่อน พร้อมชมการแสดงพื้ นบ้านบนเรือ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายขาว กองภูเขาทรายสีขาวสุดขอบ
ฟ้ าเหมื อนทะเลทราย
ซาฮารา ให้ท่านได้อิสระกับ การ
ถ่ า ยรู ป หรื อ เลื อ กใช้บ ริ ก ารกิ จ กรรม ราคานี้ ไม่ ร วมค่ า
กิ จกรรมต่างๆอาทิ เช่ น บริการสไลด์เอดร์บนทะเลทราย
หรือนั่งรถจิ๊บชมวิวบนยอดภูเขาทะเลทราย รถ1คันนั่งได้ 5
ท่าน (ค่าใช้จ่าย 1,500บาท )
จากนั้ นนาท่านชม ทะเลทรายแดง ที่เกิดจากการรวมตัวของ
ทรายสี แ ดงจากสนิ ม เหล็ ก จนเป็ นบริ เ วณกว้า ง ให้ท่ า นได้
เพลิดเพลินกับการถ่ายรูป
นาท่านเดินทางสู่ ซุนเทียน หรือภาษาอักฤษเรียกว่า FAIRY STREAM มีลกั ษณะคล้ายแพะเมือง
ผีหรือเสาหินนาน้อยของเมืองไทย แต่แปลกตรงที่มีลาธารระหว่างกลาง ให้ท่านได้ถอดรองเท้า
เดินลุยอย่างสนุ กสนาน แถมได้ชมวิวสวยๆสองข้างทาง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ ท่าเรือมุยเน่ บริเวณจุดชมวิว ทุกท่านจะได้พบกับ เรือกระด้งหรือเรือประมงของชาว
เวียดนามที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะนับร้อยๆลาสุดลูกหูลกู ตาให้ท่านได้ถ่ายถาพที่สวยงาม
นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองโฮจิมินท์ มีระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 4 ชัว่ โมง)
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จากนั้ นนาท่านลงเรือ Bê n Nghé Cruise ล่องเรือไปตามแม่น้ าไซง่อน ตลอดเส้นทางท่านจะได้
อิ่มอร่อยไปอาหารคา่ สไตล์เวียดนามและเพลิดเพลินไปกับดนตรีสดแนวโฟล์กและการเต้นรา
พื้ นเมืองที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมและมรดกที่เป็ นเอกลักษณ์ของเวียดนาม
พิเศษ !! บริการอาหารค ่า บนเรือล่องแม่น้ าไซง่อน
HOANG PHU GIA HOTEL / SEN VIET HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

คา่
พักที่

วันที่สี่
เช้า

เมืองโฮจิมินห์ - ทาเนียบรัฐบาล - วัดเทียนหาว – โบสถ์นอร์ทเธอร์ดมั – ไปรษณียก์ ลาง
ตลาดเบ๋นถั ่น - สนามบินดอนเมือง
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเที่ยวชม ทาเนียบรัฐบาล ตั้งอยูบ่ ริเวณใจกลางเมืองโฮจิมินห์ ทาเนี ยบของอดีต
ประธานาธิ บดี ปั จจุ บันเปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์ดว้ ย อาคารทันสมัยหลังใหญ่นี้รายรอบด้วยสวน
ขนาดใหญ่ต้งั อยูใ่ นบริเวณที่เคยเป็ น ทาเนี ยบของผูว้ า่ การชาวฝรัง่ เศสที่เรียกว่า ทาเนี ยบนโรดม
(Norodom Palace) ทาเนี ยบนี้ ถู กทิ้ งระเบิ ดโดยทหารอากาศเวียตนามใต้และได้มีก ารสร้า ง
อ า ค า ร ใ ห ม่ ที่ รู ้ จั ก กั น ใ น ชื่ อ ท า เ นี ย บ อิ ส ร ภ า พ
(Independence Palace) ขึ้ นแทนที่ โ ครงสร้า งเก่ า ถู ก
ทาลาย อาคารปั จจุบันออกแบบโดยโงเวียดทู (Ngo Viet
Thu) สถาปนิ ก ชาวเวี ย ตนามผู ้ส าเร็ จ การศึ ก ษาจาก
ฝรัง่ เศส และสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2509 ก่อนจะ
สิ้ นสุดลงในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2518 เมื่อกองกาลัง
คอมมิ ว นิ ส ต์ไ ด้เ คลื่ อ นขบวนรถถั ง เข้า ชนประตู เ หล็ ก
ด้านหน้าของ ทาเนี ยบและโค่นรัฐบาลเวียตนามใต้ลงทุก
วันนี้ ที่ทาเนี ยบเดิมถูกเปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมได้ โดย
ทุ กสิ่ งทุ กอย่างถู กทิ้ งไว้ให้เสมื อนสภาพเดิ มในวันที่ 30
เมษายน พ.ศ. 2509 โดยชั้นล่างเป็ นห้องจัดเลี้ ยง ห้อง
โถงใหญ่ซึ่งรัฐบาลเวียตนามใต้ประกาศยอมแพ้และห้อง
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เล็กถูกใช้สาหรับการ บรรยายสรุปประจาวันทางทหาร ในระหว่างช่วงก่อนที่รฐั บาลเวียตนามใต้
จะถูกโค่น ส่วนชั้นที่ สองเป็ นห้องรับรองของประธานาธิ บดี ตรันวันเฮื อง และห้องรับรองของ
ประธานาธิ บดีเที ยว ซึ่ งเพียบพร้อมด้วยห้องนอน ห้องรับประทานอาหาร และห้องสวดมนต์
แบบคาทอลิ ค ชั้น สามเป็ นห้อ งรับ รองของภริ ย าประธานาธิ บ ดี และชั้น ที่ สี่ เ ป็ นห้อ งฉาย
ภาพยนตร์ส่วนตัวและลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ซึ่ งจากที่ นี่จะสมารถเห็นทิ วทัศน์ อันงดงามของ
ถนนเลหย่วน (Le Duan Boulevard) ได้เป็ นอย่างดี ด้านหลังทาเนี ยบเป็ นสาธารณะกงเวียด
วันฮวา (Cong Vien Van Hoa) ซึ่งเป็ นพื้ นที่สีเขียวร่มรื่นสบายตา ด้านหน้าถนนเลหย่วน ถูกกั้น
ไว้ดว้ ยสวนสาธารณะใหญ่แห่งหนึ่ งที่ร่มครึ้ มด้วยไม้ใหญ่ บริเวณด้านหนึ่ งใกล้กบั ถนนไทวันลุง
(Thai Van Lung) สานักงานของโครงการอพยพอย่างมีระเบียบของอเมริกนั (American Orderly
Departure Program) ซึ่ งตั้งอยู่ในปี พ.ศ. 2523 เพื่อให้ความช่วยเหลื อเด็ กลูกครึ่ งอเมริ กัน เอเชีย และผูล้ ี้ ภัยทางการเมืองอยูบ่ ริเวณใกล้ๆ
นาท่านเดินทางผ่า นย่าน ไชน่าทาวน์ ชมวิธีชีวิตความเป็ นอยู่ ของชาวจีนในเวียดนาม นา
ท่านชม วัดเทียนหาว วัดจีนในเขตไชน่ าทาวน์ ที่สร้างอุทิศให้กบั แม่พระผูค้ ุม้ ครองชาวเรือหรือ
เทพีเทียนหาวโดยชาวพุทธกวางตุง้ ในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 ชาวเวียดนามเชื่อว่าเทพองค์คน
ที่มีกอ้ นเมฆเป็ นยานพาหนะเพื่อช่วยคุม้ ครองผูค้ นให้รอดพ้นจากอันตรายจากมหาสมุทรทั้งปวง
พิเศษ !! บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร BUFFET PALACE
นาท่านสู่ โบสถ์นอร์ทเทอดาม ใช้เป็ นหอสวดมนต์สาหรับ
ชาวเวียดนามและชาวต่างประเทศที่ เป็ นคริสต์ศาสนิ กชน
ทั้ ง นี้ มี ท้ั ง ผู ้ที่ ม าท่ อ งเที่ ย วหรื อ ได้เ ดิ น ทางมาท างานใน
เวี ย ดนามอี ก ด้ว ย โบสถ์ ฯ ได้อ อกแบบมาจากประเทศ
ฝรัง่ เศสและเริ่มทาการก่อสร้างเมื่อวันที่ 7 เดื อนตุ ลาคม
พ.ศ. 2420 แล้ว เสร็ จ เมื่ อ วัน ที่ 11 เดื อ นพ.ศ. 2423
เมษายน ความยาวของโบสถ์ 133 เมตร กว้าง 35 เมตร
และสูง 21 เมตร เฉพาะหอระฆังทั้งสองหอที่อยู่ หน้าโบสถ์
นั้ นต่างสูงถึ ง 57 เมตร ค่าใช้จ่ายในขณะนั้ นเป็ นเงิ นฝรัง่
ทั้ง หมด 2.5 ล้า น โบสถ์ ฯ แห่ง นี้ ถื อ เป็ นสถาปั ตยกรรม
ตะวันตกที่สวยงามยิง่ ในนครโฮจิมินห์อีกแห่ง
น าท่ า นชม ไปรษณี ย ์ก ลาง ที่ ย ั ง คงความงดงามตาม
สถาปั ตยกรรมดั้งเดิม ท่านสามารถส่งไปรษณียก์ ลับมายังประเทศไทยเพื่อเป็ นของที่ละลึกได้
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เย็น
21.35 น.
23.10 น.

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ตลาดเบ๋นถั ่น ซึ่งตั้งอยูใ่ จกลางเมืองโอจิมินห์ เป็ นตลาดที่มีขนาดใหญ่
และมีอายุเกือบร้อยปี ที่นี้มีสินค้าสารพัดชนิ ดทั้งสินค้าพื้ นเมือง สินค้านาเข้าของที่ระลึก อาหาร
เครื่องดื่ม ต่างๆ
บริการอาหารเย็นด้วยขนมปั ง BANH MI (ขนมปั งสไตล์เวียดนามบริการบนรถ)
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน TAN SON NHAT
นาท่านเหินฟ้ ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD659
ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ
*************************************************

** หากท่านที่ตอ้ งออกตั ๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการออกตั ๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
10 – 13 พฤษภาคม 2561
17 – 20 พฤษภาคม 2561
24 – 27 พฤษภาคม 2561
14 – 17 มิถุนายน 2561
21 – 24 มิถุนายน 2561
28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561
07 – 10 กรกฎาคม 2561
14 – 17 กรกฎาคม 2561
27 – 30 กรกฎาคม 2561
04 – 07 สิงหาคม 2561
16 – 19 สิงหาคม 2561
25 – 28 สิงหาคม 2561
06 – 09 กันยายน 2561

ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว ราคาไม่
ห้องละ
เพิ่ม
รวมตั ๋ว
(เด็กอายุต ่ากว่า11 (เด็กอายุต ่ากว่า11
2-3 ท่าน
ปี )
ปี )
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
15,888
11,888
12,888
11,888
12,888

11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
15,888
11,888
12,888
11,888
12,888

11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
15,888
11,888
12,888
11,888
12,888

3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
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9,888
9,588
9,888

V281810

13 – 16 กันยายน 2561
20 – 23 กันยายน 2561
04 – 07 ตุลาคม 2561
06 – 09 ตุลาคม 2561
18 - 21 ตุลาคม 2561
20 – 23 ตุลาคม 2561
25 – 28 ตุลาคม 2561
26 – 29 ตุลาคม 2561
02 – 05 พฤศจิกายน 2561
08 – 11 พฤศจิกายน 2561
09 – 12 พฤศจิกายน 2561
16 – 19 พฤศจิกายน 2561
23 – 26 พฤศจิกายน 2561
24 – 27 พฤศจิกายน 2561
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561
05 – 08 ธันวาคม 2561
07 – 10 ธันวาคม 2561
13 – 16 ธันวาคม 2561
14 – 17 ธันวาคม 2561
20 – 23 ธันวาคม 2561
21 – 24 ธันวาคม 2561
27 – 30 ธันวาคม 2561
28 – 31 ธันวาคม 2561
29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562
31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2562
12 – 15 มกราคม 2561
18 – 21 มกราคม 2561

12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
15,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
13,888
13,888
12,888
14,888
14,888
12,888
12,888
12,888
12,888
14,888
16,888
16,888
16,888
15,888
12,888
12,888

12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
15,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
13,888
13,888
12,888
14,888
14,888
12,888
12,888
12,888
12,888
14,888
16,888
16,888
16,888
15,888
12,888
12,888

12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
15,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
13,888
13,888
12,888
14,888
14,888
12,888
12,888
12,888
12,888
14,888
16,888
16,888
16,888
15,888
12,888
12,888

3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,000
3,000
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10,888
9,888
9,888
9,888
9,888
10,888
12,588
12,588
12,588
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** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
ท่านละ 600 บาท /ทริป/ต่อท่าน ส่วนของหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ***
ในกรณี ย กเลิ ก การเดิ น ทาง ต้อ งยกเลิ ก 30 วัน ท าการก่ อ นการเดิ น ทางเท่ า นั้ น
ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจาไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้ น เพราะว่าทางบริษัทได้
ทาการจ่ายค่าตั ๋วไปให้กบั การสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถว้ น
ก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 15 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 5,000.- บาทภายใน 1 วันทาการ หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจาทั้งหมด เนื่องจากทางบริษทั ฯ ได้ชาระค่าตั ๋วเครือ่ งบินเต็มใบให้กบั สายการ
บินเป็ นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน้ ามันที่ยงั มิได้ชาระ ค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ กรุณาชาระ 25 วันก่อนการ
เดินทาง
หมายเหตุ : ตั ๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
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อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ(กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 600บาท/ทริป/ต่อท่าน
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1.
นักท่องเที่ยวชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่ ภายใน 1 วันทาการ
2. นั กท่องเที่ยวชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 25 วัน กรณี นักท่องเที่ยวไม่
ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้
ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติ ดต่อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อี เมล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 11.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1.
กรณี ที่นักท่ องเที่ ยวต้องการขอยกเลิ กการเดิ นทาง หรื อเลื่ อนการเดิ นทาง นั กท่ องเที่ ยว(ผู ม้ ี ชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้ง
ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณี
ใดๆ
2.
กรณี นักท่องเที่ ยวต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นั กท่องเที่ ยว (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้อ ง
แฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็ นเอกสารการขอรับเงินคืนที่ บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อทาเรื่องขอรับเงิ น
ค่าบริการคืน โดยแนบหนั งสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงิน
ค่าบริ การต่างๆ และหน้าสมุ ดบัญชีธนาคารที่ ตอ้ งการให้นาเงิ นเข้าให้ครบถ้วน โดยมี เงื่ อนไขการคื นเงิ น
ค่าบริการดังนี้ (วันทาการนับวันจันทร์ถึงศุกร์)
2.1.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันทาการ คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระ
แล้ว
2.1.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันทาการ คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ ชาระ
แล้ว
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2.1.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วันทาการ ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนาเที่ ยว
ให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ Extra
Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าบริการ
ทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 11.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่ บางส่วน
หรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15
ท่าน โดยจะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า
และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระ
ค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่อ งเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทาง
เรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้าชื่อ
เลขที่ หนั งสื อเดิ น ทางและอื่ นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่ องบิ น ในกรณี ที่ นักท่ องเที่ ยวมิ ไ ด้ส่ง หน้า หนั ง สื อ
เดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่ เดินทางจริงของประเทศที่ เดิ นทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคานึ งถึ งคว าม
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนักท่องเที่ยวที่
มิได้เกิดจากความผิ ดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบัติเหตุ
ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ ยนแปลง หรือการบริการของสายการ
บิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
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7. อัตราค่าบริ การนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่างประเทศ ณ วันที่ ทางบริ ษัทเสนอราคา
ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าภาษี เชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิ น การเปลี่ยนแปลงเที่ ยวบิ น
ฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มี
เอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร
ต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถ
นาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้ น ถ้าสิ่งของ
ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบิน
เท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. IATA ได้กาหนดมาตรการเกี่ยวกับการนาแบตเตอรีส่ ารองขึ้ นไปบนเครือ่ งบินดังนี้
แบตเตอรี่สารองสามารถนาใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้ นเครื่องบินได้ในจานวนและปริมาณที่จากัด ได้แก่
3.1 แบตเตอรี่ สารองที่ มีความจุ ไฟฟ้ าน้อยกว่า 20,000 mAh หรื อน้อยกว่า 100 Wh สามารถนาขึ้ น
เครื่องได้ไม่มีการจากัดจานวน
3.2 แบตเตอรี่สารองที่ มีความจุไฟฟ้ า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนาขึ้ น
เครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน
3.3 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนาขึ้ นเครื่องในทุกกรณี
4. ห้ามนาแบตเตอรี่สารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี
*****************************************

โปรแกรมทัวร์ เวียดนาม DELIGHT SOUTH VIETNAM (FD) 4วัน 3คืน – รหัสทัวร์

V281810

