(GHSGN008)

เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่
อุโมงค์กู๋จี
4วัน 3คืน
โดยสายการบินนกแอร์ DD
เริ่มเพียง

12,900.-

GO1-SGN FD03
1. เที่ยวชม เมือ งโฮจิมินห์ ชมเมือ งในรูปแบบของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสและสวนกลางเมือง
2. เที่ยวชม อุโมงค์กู๋จี จุดยุทธศาสตร์สําคัญสมัยสงครามเวียดนาม
3. เที่ยวชมเมือ งดาลัด เมือ งที่แสนโรแมนติก ที่ได้รับสมยานาม ว่า หุบเขาแห่งความรัก
4. สัมผัสมนต์ขลังแห่งทะเลทรายตะวันออก “มุยเน่”
5. ช้อ ปปิ้งสินค้าพื้นเมือ งหลากหลายชนิด ที่ตลาดเบนถัน
6. สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติคยามค่ําคืนด้วยการ ล่อ งเรือ แม่น้ําไซ่ง่อ น
7. พิเศษ!! อาหารพื้นเมือ งเวียดนาม, บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
8. FREE WIFI ON BUS

กําหนดการเดินทาง
วันที่ 12-15 กรกฎาคม 2561
วันที่ 02-05 , 16-19 , 23-26 สิงหาคม 2561
วันที่ 09-12, 11-14 สิงหาคม 2561
วันที่ 10-13 สิงหาคม 2561
วันที่ 30 สิงหาคม - 02กันยายน 2561
วันที่ 06-09 , 20-23 กันยายน 2561
วันที่ 04-07 , 11-14 ตุลาคม 2561
วันที 12-15 , 18-21 , 19-22 ตุลาคม 2561
วันที่ 20-23 ตุลาคม 2561
วันที่ 25-28 ตุลาคม 2561

12,900.12,900.13,900.14,900.12,900.12,900.12,900.13,900.15,900.13,900.-
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เส้นทางการเดินทาง
กรุงเทพ

เช้า

เที่ยง

ค่ํา

✈

O

O

1.

กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์- ชมโบสถ์นอร์ ท เธอดาม-ชมที่ทํา การไปรษณีย์ดาลัด

2.

ดาลัด-Datalla Water Fall(นั่งรถราง)-กระเช้าไฟฟ้า-ชมวังฤดู
ร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋- สวนดอกไม้เมืองหนาว-มุยเน่

3.

มุยเน่- Sand Dune-Fair ly Stream-ทะเลทรายขาว-ทะเลทราย
แดง-นครโฮจิมินห์

O

O

O

4.

นครโฮจิมินห์- อุโมงค์กู๋จี- วัดเทียนเฮา-ช้ อปปิ้ง ตลาดเบนถัน -ดอน
เมือง

O

O

✈

O

O

O

NGOC PHAT HOTEL 3*
HOTEL หรือเที่ยบเท่า
TIEN DAT RESORT 3*
HOTEL หรือเที่ยบเท่า
LE DUY HOTEL 3* หรือ
เที่ยบเท่า

โปรแกรมการเดิน ทาง
วันที่ 1:

04.30 น.
07.35 น.
09.15 น.

ช่วงเช้า :

กลาง

ช่วงบ่าย :

กรุงเทพฯ–โฮจิมินห์-ชมโบสถ์นอร์ทเธอดาม-ชมที่ทํา การไปรษณีย์-ดาลัด
(ทานอาหารเที่ยงที่ Buffet Hoang Yen)
พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองอาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ Nok Airโดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้
การต้อนรับ
ออกเดินทางสู่ นครโฮจิมินห์ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD3210
เดินทางถึงสนามบินตัน เซิน นึก นครโฮจิมินห์หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
นําท่านเข้าสู่ใจกลางมหานครโฮจิมินห์ชมเมืองในรูปแบบของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสและสวนกลางเมืองชม
ความสวยงามต่าง ๆที่ฝรั่งเศสเป็นผู้ทุ่มงบประมาณเนรมิตเมื่อครั้งที่คิดว่าจะได้เป็นผู้ครอบครองเมืองแห่งนี้
แล้วชมโบสถ์นอร์ทเธอดามได้จําลองมาจากโบสถ์นอเธอร์ดามในฝรั่งเศสมาสร้างไว้ที่นี่ หรือเรียกอีกอย่าง
ว่า “โบสถ์พระแม่มารี”บริเวณกลางเมือง บนถนน Han Thuyen ได้รับการก่อสร้างตั้งแต่ปีพ.ศ. 2420 ใช้
ระยะเวลาการสร้าง 6 ปีโบสถ์นี้ไม่มีการประดับด้วยกระจกสีเหมือนโบสถ์คริสต์ที่อื่นเพราะได้รับความเสียหาย
จากสงครามโลกครั้งที่ 2 สําหรับโบสถ์แห่งนี้ได้รับการยกย่องว่ามีความงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งใน เวียตนาม
โดยในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากมายลักษณะของตัวโบสถ์เป็นรูปแบบของสมัยอาณานิคม มี
หอคอยคู่ สี่เหลี่ยมอยู่ด้านบนสูง 40 เมตร เป็นเอกลักษณ์ที่งดงามของโบสถ์แห่งนี้ด้านหน้าโบสถ์มีรูปปั้น
ขนาดใหญ่สีขาวเด่นเป็นสง่า ของพระแม่มารีนักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาชมกันมาก เพราะเป็นเสมือนสัญลักษณ์
ร่วมอันหมายถึงการเข้ามาของตะวันตก และเป็นสัญลักษณ์ที่สําคัญอย่างหนึ่งของโฮจิมินห์ ,ต่อ มาชมที่ทาํ
การไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดและสวยที่สุดของเวียดนาม เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างตะวันออกกับ
ตะวันตกได้อย่างลงตัว
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร( Buffet Hoang Yen )
ออกเดินทางสู่เมืองดาลัดเมือ งดาลัด ตั้งอยู่ทางเหนือจากนครโฮจิมินห์ เป็นเมืองที่มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี
เพราะเป็นที่ราบสูงขนาดใหญ่ อยู่เหนือกว่าระดับน้ําทะเลกว่า 1500 เมตร ทําให้อากาศโดยเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่
เพียง 18-20 องศาเซลเซียส ในสมัยก่อนชาวฝรั่งเศสนิยมมาสร้างบ้านพักตากอากาศที่เมืองนี้เป็นจํานวนมาก
ทําให้ทั่วเมืองมีบ้านพักของราชการชาวฝรั่งเศสหลงเหลืออยู่จํานวนมาก นับเป็นเมืองที่มีเสน่ห์อย่างยิ่ง
สําหรับนักท่องเที่ยว โดยใช้เวลาประมาณ 7-8 ช.ม.
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ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
(หลังรับประทานอาหารค่ํา อิสระตามอัธยาศัย) ท่านสามารถช้อปปิ้งที่ถนนคนเดินเมืองดาลัด
นํา คณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม NGOC PHAT HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือ เทียบเท่าพัก 1 คืนที่ดาลัด

วันที่ 2:

เมืองดาลัด-Datalla Water Fall (นั่งรถราง)-กระเช้า ไฟฟ้า –ชมวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋า
ได๋ -สวนดอกไม้เมืองหนาว -มุยเน่

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม
หลังรับประทานอาหารเช้า นําท่านเดินทางไปชม น้ําตก Datalla Water Fall
น้ําตกที่สวยที่สุดในดาลัด ซึ่งอยู่นอกเมืองไปทางทิศใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร
น้ําตกดาตันลาเป็นน้ําตกที่ไม่ใหญ่มากแต่มีความสวยงาม เนื่องจากสภาพแวดล้อมต่างๆที่เกื้อหนุนทําให้มี
นักท่องเที่ยว
แวะมาเที่ยวชมกันเป็นจํานวนมากโดยท่านจะได้สนุกกับการนั่งรถรางลงไปดูน้ําตกท่านจะรู้สึกตื่นเต้น
ประทับใจ

กลางวัน

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําท่านนั่ง กระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึ้นชมทิวทัศน์ที่สวยงามของดาลัทจากมุมสูงสําหรับกระเช้าไฟฟ้าแห่งนี้
เป็นระบบกระเช้าที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนามและมีความปลอดภัยสูงเพื่อชมความงดงามของ
ทะเลสาบพาราไดซ์หรือ เตวียนลัม(Tuyen Lam Lake)ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองดาลัด
ประมาณ 5 กิโลเมตร ทะเลสาบพาราไดซ์ หรือ
ตู้เหยีนลัม เป็นสถานที่ที่เหมาะในการมาพักผ่อนสามารถมองเห็นทะเลสาบสีเขียวมรกตกับทิว
สนที่ยืนต้นตระหง่านปกคลุมทุกขุนเขาการนั่งเคเบิ้ลคาร์ สามารถมองเห็นเมืองดาลัดได้ทั้งเมือง เห็นป่าอัน
งดงามชมวังฤดูร้อ นของกษัตริย์เบ๋าได๋ตั้งอยู่นอกเมืองไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร
พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได่ จักรพรรดิองค์สุดท้ายของเวียดนามได้รับการออกแบบและปลุกสร้าง
อยู่ใต้ร่มเงาของทิวสนใหญ่ซึ่งพระราชวังแห่งนี้ใช้เวลาการก่อสร้างถึง 5 ปีโดยเริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2476
ซึง่ ภายในตัวตึกมีห้องภาพของพระเจ้าเบ๋าได่ พระมเหสี พระโอรส ธิดาและมีห้องสําหรับทรงงาน ในปี พ.ศ.
1975 พระเจ้าเบ๋าได่ เสด็จออกจากประเทศเวียดนามไปพํานักยังประเทศฝรั่งเศสพระราชวังแห่งนี้จึง
กลายเป็นที่พักของเจ้าหน้าที่พรรคคอมมิวนิสต์ ต่อจากนั้น จากนั้นนําท่านชมสวนดอกไม้เมือ งหนาวดาลัด
สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิเบ๋าได๋ บนเนื้อที่กว้างใหญ่ สืบเนื่องจากเมืองดาลั ด ได้รับ สมญานามว่า เป็นเมืองแห่ง
ดอกไม้ สวนแห่งนี้จึงเป็นสถานที่ ที่รวบรวมพรรณไม้ต่างๆของเมืองดาลั ดไว้อย่างมากมาย ทั้งไม้ดอก ไม้
ประดับ ไม้ยืนต้น เป็นต้น ซึ่งดอกไม้ส่วนใหญ่ในเวียดนาม จะส่งออกจากเมืองดาลัดทั้งสิ้นต่อมานําท่าน
เดินทางสู่จังหวัดฟานเทียดระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง
จังหวัดฟานเทียดเป็นเมืองตากอากาศและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามมีชื่อเสียงของประเทศ
เวียดนาม ทั้งชายทะเลที่สวยงามและท่านยังจะได้สม
ั ผัสมนต์เสน่ห์แห่งทะเลทรายตะวันออกระหว่างการ
เดินทางท่านจะได้ชื่นชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม TIEN DAT RESORT (ระดับ 3 ดาว) หรือ เทียบเท่า พักที่มุยเน่ 1 คืน
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วันที่ 3:

มุยเน่ - Sand Dune - Fairly Stream – ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง
-นครโฮจิมินห์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม
นําท่านชม Sand Dune-Fairly Streamธารน้ําสีแดงทางธรรมชาติ ชมความงดงามของชั้นดิน ที่สูงลดลั่น
กัน สลับกับสีสันของดินทรายที่สวยงาม และทะเลที่แสนสงบ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายมุยเน่Red
and White sand dunces ภูเขาทรายสีเหลืองทองอันกว้างใหญ่สุดสายตา สัมผัสกับความงดงามและ
บรรยากาศชายทะเลบนยอดภูเขาทะเลทรายชึ่ งมีทะเลทรายขาว กองภูเขาทรายสีขาวสุดขอบฟ้าเหมือน
ทะเลทรายซาฮารา อิสระให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกและจากนั้นไปชมทะเลทรายแดง ที่เกิดจากการรวมตัวกัน
ของทรายสีแดงจากสนิมเหล็กจนเป็นบริเวณกว้าง เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปสุดท้ายก่อนทานอาหารกลางวัน
นําท่านไปสัมผัสวิถีของชาวประมงกันที่ฟานเถียตฮาร์เบอร์ ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ําคาตี เป็นจุดศูนย์รวมของ
เหล่าเรือประมงนับร้อยๆลําสุดลุกหูลูกตา
**ราคานี้ไม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆอาทิเช่น บริการสไลด์เดอร์บนทะเลทราย(150 บาท)ขับรถATV
ตะลุยทราย
แบบนั่ง2ท่าน (ค่าใช้จ่ายประมาณ 310 บาท) / แบบนั่ง 4ค่าใช้จ่าย ท่าน(ค่าใช้จ่าย 620 บาท)
หรือ นั่งรถจิ๊บชมวิวบนยอดภูเขาทะเลทรายรถ1คันนั่งได้ 5 ท่าน (ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,200บาท
)**

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางกลับสู่เมือ งโฮจิมินท์ มีระยะทางประมาณ 200กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5
ชั่วโมง

ค่ํา

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารบนเรือ พร้อ มชมโชว์การแสดง

นําคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม LE DUY HOTEL(ระดับ 3 ดาว) หรือ เทียบเท่า พักที่โฮจิมินห์ 1 คืน

วันที่ 4:

นครโฮจิมินห์ – อุโมงค์กู๋จี – ย่า นไชน่า ทาวน์ – วัดเทียนเฮา - ช็อปปิ้ง ณ ตลาดเบนถัน กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้า นําท่านเดินทางสู่ อําเภอกู๋จี ซึ่งอยู่ห่างจากโฮจิมินห์ประมาณ 40 กิโลเมตร นําท่านชม
อุโมงค์กู๋จี
ของชาวเวียดกงที่ขุดขึ้นพอดีตัวในสมัยที่ทาํ สงครามกับกองทัพอเมริกันรวมถึงกองทหารพันธมิตรจากนานา
ประเทศ มีทางขึ้นลงนับไม่ถ้วน ยากแก่การหาทางเข้าออกเพราะมีการพรางตาในหลายรูปแบบ ซึ่งชาว
เวียดนามจะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ ระหว่างการทําสงคราม และยังเคยใช้เป็น ที่บัญชาการทางทหาร
และเป็นหลุมหลบภัย ซึ่งมีความยาวกว่า 270 กิโลเมตร ประกอบไปด้วยห้องนอน ห้องบัญชาการ ห้องประชุม
สนามฝึกทหาร เรียกได้ว่าป็นเมืองใต้ดิน.....
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับสู่นครโฮจิมินห์
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บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

กลางวัน

นําท่านผ่านชมย่านไชน่าทาวน์ ให้ท่านได้สม
ั ผัส และชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในเวียดนาม จากนั้น
ชมวัดเทียนเฮา วัดจีนในเขตไชน่าทาวน์ ที่สร้างอุทิศให้กับแม่พระผู้คุ้มครองชาวเรือหรือเทพีเทียนหาวโดย
ชาวพุทธกวางตุ้งในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 ชาวเวียดนามเชื่อว่าเทพีองค์นี้มีก้อนเมฆเป็นพาหนะ เพื่อช่วย
คุ้มครองผู้คนให้รอดพ้นจากอันตรายจากมหาสมุทรทั้งปวงให้ท่านนมัสการเจ้าแม่เทียนเฮาด้วยธูปวง ซึ่งเมื่อ
จุดแล้วสามารถอยู่ได้นานถึง 7 วันต่อมานําท่านผ่อนคลายกับการช็อปปิ้งณตลาดเบนถัน ตลาดพื้นเมืองอัน
พลุกพล่านของนครโฮจิมินห์ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าของฝากของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมือง อาทิ
เครื่องเทศและอาหารแห้งหมูยอ ผักผลไม้สดไม้แกะสลักเรือสําเภาไม้และผ้าปักนานาชนิด

ค่ํา

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร / สมควรแก่เวลานําท่านออกเดินทางสู่สนามบิน ตัน เซิน นึก เพื่อ
เดินทางสู่สนามบินดอนเมือง

20.45น.

ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่DD 3219 SGN-DMK

22.15 น.

คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อ มด้วยความประทับใจ

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตสุดวิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์
และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ***
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน , รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ทุ ก ครั้ ง ก่ อ นทํ า การออกตั๋ ว เนื่ อ งจากสาย
การบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
หมายเหตุ : สําหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ ไ ด้ เ ดิ น ทางกั บ บิ ด า มารดา ต้ อ งมี จ ดหมาย ยิ น ย อมให้ บุ ต รเดิ น ทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือน หรือ 180
วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่ํา 6 หน้า
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โปรแกรม : เวียดนามใต้-ดาลัด-มุยเน่

4 วัน 3 คืน บิน FD (GO1SGNDD003)

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีมี

ห้องละ 2

พักกับ

เตียงพักกับ

ท่า น

ผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่

ท่า นล่ะ

1 ท่า น

1 ท่า น

ท่า นล่ะ

ท่า นล่ะ

เด็กทารก
อายุไม่เกิน
2 ปี
ท่า นล่ะ

Join

พักเดี่ยว

Land

เพิ่ม

1 ท่า น

ท่า นล่ะ

ท่า นล่ะ

12-15 กรกฎาคม 2561

12,900.-

12,900.-

12,900.-

3,000

9,900.-

3,500

02-05 สิงหาคม 2561

12,900.-

12,900.-

12,900.-

3,000

9,900.-

3,500

09-12 สิงหาคม 2561

13,900.-

13,900.-

13,900.-

3,000

10,900.-

3,500

10-13 สิงหาคม 2561

14,900.-

14,900.-

14,900.-

3,000

11,900.-

3,500

11-14 สิงหาคม 2561

13,900.-

13,900.-

13,900.-

3,000

10,900.-

3,500

16-19 สิงหาคม 2561

12,900.-

12,900.-

12,900.-

3,000

9,900.-

3,500

23-26 สิงหาคม 2561

12,900.-

12,900.-

12,900.-

3,000

9,900.-

3,500

30 สิงหาคม -

12,900.-

12,900.-

12,900.-

3,000

9,900.-

3,500

06-09 กันยายน 2561

12,900.-

12,900.-

12,900.-

3,000

9,900.-

3,500

20-23 กันยายน 2561

12,900.-

12,900.-

12,900.-

3,000

9,900.-

3,500

04-07 ตุลาคม 2561

12,900.-

12,900.-

12,900.-

3,000

9,900.-

3,500

11-14 ตุลาคม 2561

12,900.-

12,900.-

12,900.-

3,000

9,900.-

3,500

12-15 ตุลาคม 2561

13,900.-

13,900.-

13,900.-

3,000

10,900.-

3,500

18-21 ตุลาคม 2561

13,900.-

13,900.-

13,900.-

3,000

10,900.-

3,500

02กันยายน 2561
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19-22 ตุลาคม 2561

13,900.-

20-23 ตุลาคม 2561

15,900.-

25-28 ตุลาคม 2561

13,900.-

13,900.15,900.13,900.-

13,900.15,900.13,900.-

3,000

10,900.-

3,500

3,000

12,900.-

3,500

3,000

10,900.-

3,500

อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับ พร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจํานวนวัน และอยู่
ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ช ปรับ อากาศนําเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ท ่องเที่ยวตามรายการ
น้ําหนักกระเป๋าเดินทางที่สามารถโหลดได้ท ่านละ 1 ใบ (น้ําหนัก 30 กิโลกรัม)
ค่าประกันอุบ ัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบ ัติเหตุวงเงินท่านละ
200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับ ครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับ ทางบริษัท ได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบ ัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบ ัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัท ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิป มัคคุเทศก์)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,
ค่าน้ําหนักเกินจากทางสายการ
บินกําหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บ ป่วยจากโรคประจําตัว , ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหาย
ในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้อ งถิ่นและพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง 800 บาท/ท่าน
ค่าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท ี่สายการบินมีการปรับ ขึ้นราคา

เงื่อ นไขการจอง

1.

กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 10,000 บาทพร้อมกับ เตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อยภายใน 2-3 วัน

หลังจากทําการจองแล้ว

2.

การชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัท ฯจะเรียกเก็บ ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกําหนดเนื่องจากทางบริษัท

ต้องสํารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบินมิฉ ะนั้ นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดิ นทางโดยอัตโนมั ติ
กรณียกเลิกการเดินทาง

1.

แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด

2.

แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บ ค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท

3.

แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัท ฯขอสงวนสิท ธิ์ เก็บ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
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4.

สําหรับ ผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัท ฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ใน

การคืนค่ามัดจําทั้งหมด

5.

บริษ ัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้ง หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ ครบตามจํานวนที่บริษ ัทฯ

กําหนดไว้ ( 15ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัท ต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิด
จากการยกเลิกของท่าน

6.

กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับ รองแพทย์จากโรงพยาบาลรับ รองบริษัท ฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป

แต่ท ั้งนี้ท ่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือค่าธรรม
เนียมในการมัดจําตั๋ว ในกรณีท ี่ไม่สามารถเดินทางได้

7.

กรณีท ่านได้ช ําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล้ว ทางบริษัท ฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจําให้ แต่ท างบริษัท ขอสงวนสิท ธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็น

กรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ช ําระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัท ขอสงวนสิท ธิ์ ในการหัก
เก็บ ค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับ ท่านเป็นกรณีไป

8.

กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมือ งได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัท ของสงวนสิท ธิ์ใน

การ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้ง หมด
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