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วันแรก

กรุงเทพฯ • โฮจิมินห์ ซิตี้ • ฟานเทียด(มุยเน่ ) • ทะเลทรายขาว • ทะเลทรายแดง • ลาธารนางฟ้ า (-/กลางวัน/เย็น)

04.30 น.

พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 เคาน์ เตอร์ สายการบินไทยแอร์ เอเชียประตู 2 Thai AirAsia
(FD) โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน (รับชุ ดของแถมที่หัวหน้ าทัวร์ ณ วันเดินทางค่ ะ)
ออกเดินทางสู่ นครโฮจิมินท์ โดยเที่ยวบิน FD 656

07.30 น.

09.15 น.

เที่ยง
จากนั้น

เดินทางถึง สนามบิน Tan Son Nhat นครโฮจิมินห์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว (เวลาท้ องถิ่น
ที่เวียดนาม เท่ ากับประเทศไทย) นาท่านเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศเดินทางเข้าสู่ ตวั เมืองนครโฮจิมินห์
นาท่านออกเดินทางสู่ มุยเน่ จังหวัดฟานเทียด (PhanThiet) ระยะทางประมาณ 250 ก.ม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
4 ชม.) ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติ วิถีชีวิตของชาวเวียดนาม ชาวบ้านจะประกอบอาชีพ ทาไร่ ทาสวน เป็ น
วิถิชีวิตที่เรี ยบง่าย สิ่ งที่ท่านจะได้สัมผัสคือ การจราจรที่คบั คัง่ เต็มไปด้วยจักรยานยนต์ ในเมืองโฮจิมินห์ซิต้ ีที่มีมาก
ที่สุดในโลก ประมาณ 7 ล้านคัน สิ่ งแรกที่จะติดตราตรึ งใจและคงอยู่ในโสตประสาทคุณมิรู้ลืมคือ "เสี ยงแตรรถ"
หลังจากนั้นเมื่อเดินทางถึงจังหวัดฟานเทียด หรื อเรี ยกอีก ชื่อว่า “มุยเน่”บรรยากาศคล้าย เกาะช้างในเมืองไทย
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชมและสัมผัส ความยิง่ ใหญ่เม็ดทรายละเอียดสี ขาวมองของ ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) แถมฟรีค่ารถจิ๊ฟ
หรื อที่เรี ยกว่าทะเลทรายขาวทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามหรื อ ซาฮาร่ า แห่งเวียดนาม
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ค่า

นาท่ า นชมความงดงามของ ทะเลทรายแดง ( Red Sand Dune) สถานที่ ท่ องเที่ ย วที่ มี ชื่ อเสี ย งมากและอยู่ใกล้
ชายทะเลเม็ดทรายละเอียดสี แดงละเอียดราวกับแป้ ง เนิ นทรายจะเปลี่ยนรู ปร่ างไปตามแรงลมที่พดั ผ่าน เที่ยวชม
ทะเลทราย พาชม ลาธารนางฟ้ า Fairy Stream ลาธารน้ าสายเล็กๆที่ไหลลัดเลาะผ่านโตรกหน้าผาไปยังทะเล ดินใน
บริ เวณลาธารที่น้ าไหลผ่านไปมีลกั ษณะเนื้อละเอียดเป็ นดินสี แดงอมส้ม ตัดกับเมฆขาว
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูอาหาร SEA FOOD
นาท่านเข้าสู่ ที่พกั TIENDAT MUINE / BLUE BAY หรื อเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว ของมาตรฐานเวียดนาม
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็ นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็ นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)
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วันที่สอง

ดาลัด • น้าตกดาตันลา • นั่งรถ ROLLER COASTER • สวนดอกไม้ เมืองหนาว • นั่งรถม้ า • จัตุรัสลามเวียน • ทะเลสาบ
ซวนฮวาง • ช้ อปปิ้ งตลาดไนท์ บาร์ ซ่า
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

07.00 น.
จากนั้น

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมือง ดาลัด ระยะทางประมาณ 180 ก.ม.(ประมาณ 4 ชม.) ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศ
รอบๆขุนเขา ไปเรื่ อยๆซึ่งท่านจะเห็นไร่ แก้วมังกรไร่ กาแฟซึ่ งเส้นทางที่นาท่านไปจะผ่านเขาหลายลูกเป็ นเส้นทางที่
สะดวกสบาย เมื่อเดินทางถึง ดาลัด ซึ่งเป็ นเมืองที่ถูกกล่าวขานว่าเป็ นเมืองแห่ ง “ปารี สตะวันออก” เมืองแห่งดอกไม้
เมืองแห่ งดอกไม้ผลิ เมืองแห่ งความรัก “ ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศอันหนาวเย็น เพราะเมืองนี้ อยู่บนเขาสู งถึง
1500 เมตรจากระดับน้ าทะเล เลยได้เป็ นสถานที่พกั ร้อนของชาวฝรั่งเศส ตั้งแต่สมัยอาณานิ คมฝรั่งเศสเป็ น 100 ปี
แล้ว ท่ า นจะได้สั ม ผัส กับ ธรรมชาติ สวยงามและชมสถาปั ตยกรรมแบบทั้งสมัย เก่ า และสมัยใหม่ ลอ้ มรอบด้วย
ทิวทัศน์สนเป็ นหมู่บา้ นที่เต็มไปด้วยสี สันสวยงาม หลายหลากสี เหมือนลูกกวาด เป็ นเมืองแห่ งโรแมนติค เหมาะ
สาหรับคู่รัก หรื อท่านที่ตอ้ งการไปพักในเมืองที่สงบ บรรยากาศดีๆ เมืองดาลัดอากาศจะหนาวตลอดทั้งปี โดยเฉพาะ
ช่วงเดือน ตุลาคม – มีนาคม และจะมีการจัดเทศกาลดอกไม้ ทุกๆเดือน ธันวาคมของทุกปี บางเดือนท่านจะเห็นดอก
ซากุระที่เมืองดาลัด
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ น้าตกDATANLA ซึ่ งเป็ นน้ าตกที่ขนาดไม่ใหญ่มากแต่สวยงาม และสนุกสนานกับกิจกรรมสุ ด
พิเศษ!! ทุกท่ านจะได้ นั่ง ROLLER COASTER ลงไปชมน้ าตกท่านจะได้รับประสบการณ์แปลกใหม่ที่ไม่ควรพลาด

เที่ยง
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จากนั้น

นาท่านเที่ยวชม สวนดอกไม้ เมืองหนาวดาลัด ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของทะเลสาบชวนฮวางบนถนนฟูดงเตียนหวุง ดาลัด
ได้รับการขนานนามว่าเป็ นเมืองแห่ งดอกไม้ ที่นี่จะมีดอกไม้บานสะพรั่งตลอดปี สวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งนี้ สร้าง
ขึ้นในปี พ.ศ. 2409 เพื่อให้ปรึ กษาด้านการเกษตรกรทางภาคใต้ ต่อมาได้ทาการรวมรวบพรรณไม้มากมายทั้งไม้ดอก
ไม้ประดับ ไม้ตน้ และกล้วยไม้พนั ธุ์ต่าง ๆ ซึ่ งกล้วยไม้ตดั ดอกจานวนมากถูกส่ งออกจากดาลัด นอกจากดอกไม้
พืชผักเมืองหนาวก้อสามารถปลูกได้ดีไม่แพ้กนั ทาให้ดาลัดเป็ นแหล่งผลิตพืชผักเมืองหนาวของประเทศ

จากนั้น

นาท่านนั่งรถม้ าชมเมืองดาลัด ณ จัตุรัสลามเวียน ลานคนเดินที่มีพ้ืนที่รวม 72,000 ตารางเมตร เป็ นศูนย์กลางของ
วัยรุ่ นหรื อจุดนัดพบของคนเวียดนามที่จะมาทากิจกรรมต่างๆร่ วมกัน จุดเด่นของลานแห่งนี้ คือมีสถาปัตยกรรมเด่น
ๆ 2 อย่างคือ The Giant Wild Sunflowers ตั้งตระหง่านอยู่ โดยสร้างเป็ นโดมดอกทานตะวัน โดยด้านล่างจะมี
ห้าง BIG C เปิ ดให้บริ การอยู่ และโดมที่ สองคือ The Giant Artichoke สร้ างเป็ นโดมดอกอาร์ ติก โชคซึ่ ง เป็ น
ดอกไม้ประจาเมื องดาลัด ซึ่ งภายในจะเป็ นร้ านกาแฟน่ ารั กๆที่ มีชื่อว่า Doha Café และท่านยังสามารถมองเห็น
ทะเลสาบซวนฮวาง (Xuan Huong Lake) ได้จากมุมนี้อีกด้วย
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ค่า

 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ให้ ท่านได้ ลมิ้ ลองไวน์ แดงเมืองดาลัด ท่ านละ 1 แก้ ว
หลังอาหารนาท่าน ช้ อปปิ้ งตลาดไนท์ บาร์ ซ่าของเมืองดาลัด ให้ท่านได้เลือกซื้อสิ นค้านานาชนิด อาทิ ดอกไม้, เสื้ อ
กันหนาว,ผลไม้ฤดูหนาวทั้งสดและแห้ง, ผักนานาชนิด, ขนมพื้นเมือง, กาแฟและชา เป็ นต้น
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าที่พกั KING HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว ของมาตรฐานเวียดนาม
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็ นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็ นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

วันที่สาม

นั่งกระเช้ า • วัดตั๊กลัม • Crazy house • พระราชวังฤดูร้อน • ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย • สวนแห่ งแสงที่ดาลัด • ช้ อปปิ้ ง
ตลาดไนท์ บาร์ ซ่า
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

07.00 น.

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่าน นั่งกระเช้ าไฟฟ้ า ชมวิวทิวทัศน์เมืองดาลัดจากมุมสู งและนาท่านไหว้พระที่วัดตั๊กลัม(Truc Lam)วัดพุทธใน
นิกายเซน (ZEN) แบบญี่ปุ่น ภายในวัดตกแต่งสวยงามด้วยสวนดอกไม้

จากนั้น

นาท่านเข้าชม บ้ านเพีย้ น (Crazy House)บ้านสไตล์แปลกๆที่ออกแบบโดยฝี มือลูกสาวประธานาธิบดีคนที่ 2 ของ
เวียดนาม ซึ่งเรี ยนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรั่งเศสโดยได้แรงบันดาลใจจากนิยายเรื่ องดัง “Alice in Wonderland”
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จากนั้น

เที่ยง

นาท่านเที่ยวชม พระราชวังฤดูร้อนบ๋ าวได๋ (DinhBao Dai)ของจักรพรรดิ องค์สุดท้ายของเวียดนามประทับ ของ
กษัตริ ยเ์ บ๋ าได๋ จกั รพรรดิองค์สุดท้ายของประเทศเวียดนามในยามที่พระองค์เสด็จแปรพระราชฐานมา ณ เมืองดาลัด
ที่นี่นบั ว่าเป็ นพระราชวังหลังสุ ดท้ายที่สร้างขึ้นในสมัยฝรั่งเศสเรื องอานาจอีกด้วย
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเที่ยวชม ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย ที่เบ่งบานอยูเ่ ต็มพื้นที่ ซึ่งถือว่าสวนไฮเดรนเยียแห่งนี้ เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับ
ต้นๆที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยี่ยมชมได้เป็ นอย่างดี และให้ท่านเพลิดเพลินเก็บภาพความประทับใจตาม
อัธยาศัย และถ่ายรู ปชุดชิคกับ บันไดสวรรค์ ที่เป็ นจุดยอดนิยมที่นกั ท่องเที่ยวชอบมาถ่ายรู ปเช็คอินกันอีกด้วย
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จากนั้น

น าท่ า นชมความสวยงามของ
สวนแห่ ง แสงที่ ด าลัด (Lumiere
Light Garden) ตอนนี้ ดาลัดเพิ่ง
จะปรากฎตั ว ในรู ปแบบการ
แสดงแสงที่ ท ั น สมัย ที่ สุ ด แห่ ง
หนึ่ ง Lumiere Dalat สวนแห่ ง
แสง ได้รู้จกั ที่เป็ น “หอศิลป์ ศูนย์
รวมความบัน เทิ ง ” แห่ ง แรกใน
เวียดนามที่มีพ้ืนที่รวมกว่า 2,000
ตารางเมตร ผู ้เ ข้า ร่ ว มสามารถ
โต้ต อบโดยตรงและสั ม ผัส กั บ
กิจกรรมในแต่ละห้องและสามารถบันทึกคลิปหรื อถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก โดยมีหอ้ งต่างๆ เช่น การผจญภัยในจักรวาล ,
ห้องหลอกลวงความจริ ง, บ้านบอลยักษ์ใหญ่ , เขาวงกตแสง ,หันหลังกลับด้วยตะเกียงวิเศษ ฯลฯ จุดหมายปลายทาง
ที่ไม่ควรพลาดสาหรับผูม้ าเยือนเมืองดาลัด
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เย็น

 บริการอาหารเย็น แบบ BBQ BUFFET

หลังอาหารนาท่าน ช้ อปปิ้ งตลาดไนท์ บาร์ ซ่า ให้ท่านได้เลือกซื้อสิ นค้านานาชนิด อาทิ ดอกไม้, เสื้ อกันหนาว,ผลไม้
ฤดูหนาวทั้งสดและแห้ง, ผักนานาชนิด, ขนมพื้นเมือง, กาแฟและชา เป็ นต้น
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าที่พกั KING HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว ของมาตรฐานเวียดนามวันที่สี่
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็ นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็ นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

วันที่สี่

โฮจิมินห์ • โบสถ์ นอร์ ธเธอดัม • ที่ทาการไปรษณีย์กลาง • ตลาดเบนถัน • กรุงเทพฯ (เช้ า/กลางวัน/เย็น:บั๋นหมี่)

07.00 น.

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านออกเดินทางกลับสู่ นครโฮจิมินห์ โดยรถโค้ชปรับอากาศจากดาลัด สู่ นครโฮจิมินท์
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม โบสถ์ นอร์ ธเธอดัม อายุกว่า100 ปี ก่อสร้างแบบNEO-ROMAN นับเป็ นสถาปั ตยกรรมที่สมบูรณ์ แ บบ
ที่สุดแห่ งหนึ่ งของโฮจิมินห์ซิต้ ีชมความงดงามของสถาปั ตยกรรมตะวันตกปั จจุบนั ใช้เป็ นหอสวดมนต์สาหรับผูท้ ี่
เป็ นคริ สต์ศาสนิ กชนเชิ ญท่านถ่ายภาพไว้เป็ นที่ระลึก นาท่านชมที่ทาการไปรษณีย์กลางที่มีลกั ษณะสถาปั ตยกรรม
แบบโคโลเนียล

เที่ยง
จากนั้น
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จากนั้น
เย็น

21.35 น.
23.05 น.

นาท่านช้อปปิ้ งที่ ตลาดเบนถัน ตลาดสิ นค้าพื้นเมืองเช่น รองเท้า คริ สตัล กระเป๋ า ของที่ระลึกสิ่ งของเครื่ องใช้ต่าง ๆ
มากมาย
 บริการขนมปังเวียดนาม ขนมปังบัน๋ หมี่น้ นั ถือกาเนิดในเวียดนาม แต่โด่งดังเป็ นที่รู้จกั ไปทัว่ โลก โดยเฉพาะที่
ประเทศฝรั่งเศสชาติที่เคยเป็ น “เจ้าเข้าครอง” ของเวียดนาม ในอดีต บาแก็ตต์ หรื อขนมปั งฝรั่งเศส ต้นคิดเป็ นของ
คนฝรั่งเศสก็จริ ง แต่คิดขึ้นเพราะใน “อูนิออง อินโดชิ นัวส์” อินโดจีนของฝรั่งเศส เพื่อเป็ นเสบียงให้กบั ทหารที่
ปฏิบตั ิหน้าที่ในอาณานิ คมแห่ งนี้ ตามคาบอกเล่าของ “เอริ กา ปี เตอร์ ส” นักประวัติศาสตร์ อาหารระดับด๊อกเตอร์ชา
วอเมริ กนั
ได้ เวลาสมควรนาท่ านเดินสู่ สนามบินTan Son Nhat
ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 659
เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
......................................................................................................

หมายเหตุ :
1. ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่ าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การเปลีย่ นแปลงไฟล์ ท
บินรวมถึงเวลาบิน , การประท้ วง,การนัดหยุดงาน,การก่ อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจาก
เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่ างประเทศ หรื อ สภาพอากาศแปรปรวน หรื อ เกิด
เหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ การปิ ดของสถานที่ท่องเที่ยวต่ างๆรวมถึงร้ านอาหารโดยมิได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ (ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ น
โปรแกรมตามความเหมาะสม)
2. อาหารท้ องถิ่น รู ปแบบ วัตถุดิบและรสชาติจะเป็ นไปตามรสนิยมของคนท้ องถิ่น ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในรสชาติของ
อาหาร
3. โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์ เป็ นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้ นเท่ านั้น ซึ่งอาจมีการเปลีย่ นแปลงแต่ โรงแรมที่เข้ าพักจะ
เป็ นโรงแรมระดับเทียบเท่ ากัน
4. ลูกค้ าจะต้ องปฎิบัติตามกฎระเบียบข้ อบังคับของสถานที่ท่องเที่ยวต่ างๆ เพื่อประโยชน์ ของท่ านเองและบุคคลอื่น
5. ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่ องเที่ยวเอง หรื อ ในกรณีที่กระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชารุดจากสายการบิน
6. รู ปภาพในโปรแกรมเป็ นรู ปภาพเพื่อใช้ ประกอบการโฆษณาเท่ านั้น

**ทั้งนี้ ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางทุกหน้ าอย่างถี่ถ้วน หากลูกค้าจ่ ายเงินมัดจาแล้ว
ทางบริษัทฯจะถือว่าลูกค้ายอมรับในเงื่อนไขทั้งหมด**
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อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว

ตารางวันเดินทางราคาทัวร์ เวียดนามใต้ โฮจิมนิ ห์ มุ่ยเน่ ดาลัด 4 วัน 3 คืน บิน FD
เริ่มเดินทาง

จานวน ไฟล์ ทบิน

จอยแลนด์

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มีเตียง

11,900

11,900

10,900

8,900

3,500

9,900

9,900

8,900

6,900

3,500

11,900

11,900

10,900

10,900

10,900

9,900

8,900

3,500

(ราคาไม่รวมตัว๋ )

พักเดี่ยว

05 - 08 มี.ค. 63

30+1

12 - 15 มี.ค. 63

30+1

26 - 29 มี.ค. 63

30+1

02 - 05 เม.ย. 63

30+1

FD650
FD659

12,900

12,900

11,900

11,900

11,900

10,900

9,900

3,500

13 - 16 เม.ย. 63

30+1

FD650
FD659

14,900

14,900

13,900

11,900

3,500

30+1

FD650
FD659

13,900

13,900

12,900

12,900

12,900

11,900

10,900

3,500

12,900

12,900

11,900

11,900

11,900

10,900

9,900

3,500

11,900

11,900

10,900

10,900

10,900

9,900

8,900

3,500

11,900

11,900

10,900

10,900

10,900

9,900

8,900

3,500

11,900

11,900

10,900

10,900

10,900

9,900

8,900

3,500

11,900

11,900

10,900

10,900

10,900

9,900

8,900

3,500

**สงกรานต์**

14 - 17 เม.ย. 63
**สงกรานต์**

15 - 18 เม.ย. 63

30+1

**สงกรานต์**

FD656
FD659
FD656
FD659
FD656
FD659

FD650
FD659

23 - 26 เม.ย. 63

30+1

FD650
FD659

07 - 10 พ.ค. 63

30+1

FD650
FD659

21 - 24 พ.ค. 63

30+1

FD650
FD659

28 - 31 พ.ค. 63

30+1

FD650
FD659

**ราคา INFANT (อายุไม่ ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่ านละ 3,000 บาท อัตรานีร้ วมรายการทัวร์ และตั๋วเครื่ องบินแล้ ว**
✓
✓
✓
✓
✓
✓

อัตราค่ าบริการรวม
ตั๋วเครื่ องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้ อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้ องเสี ยค่ าเปลีย่ นแปลงตั๋ว
ที่พกั โรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้ องละ 2-3 ท่ าน (กรณีมาไม่ ครบคู่และไม่ ต้องการเพิ่มเงินพักห้ องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิในการสลับมื้อหรื อเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
ค่ าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่ าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่ เกิน 20 กก.ต่ อ 1 ใบ
ค่ ารถโค้ ชรับ-ส่ งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

BT-VN03_FD_MAR-MAY_2020

✓ ค่ าไกด์ ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นาเที่ยวตามรายการ
✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
เงื่ อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารั กษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัติเหตุระหว่ างการ
เดินทาง ไม่ ค้ มุ ครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ ค้ มุ ครองโรคประจาตัวของผู้เดินทาง
✓ ภาษีน้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิ ทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่ อนวันเดินทาง)
✓ ค่ าบริการนั่งรถจิ๊บฟรีที่ทะเลทรายมุ่ยเน่
✓ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%
อัตราค่ าบริการไม่ รวม
 ค่ าทาหนังสื อเดินทางไทย และค่ าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติ
 ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรีดที่ไม่ ได้ ระบุไว้ ใน
รายการ
 ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่ างประเทศซึ่ง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ1,000บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่ าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ ะ)
 ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสิ นน้าใจของทุกท่ านค่ ะ(ไม่ รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ ไม่ บังคับทิปค่ ะ)
เงื่อนไขการสารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์

การจองทัวร์ :
• กรุณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่ อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจา 10,000 บาท ส่ วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่ า
20 วัน มิฉะนั้นถือว่ าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่ วงเทศกาลกรุณาชาระก่ อนเดินทาง 30 วัน)
• กรุณาชาระค่ าทัวร์ เต็มจานวน ในกรณีที่ค่าทัวร์ มีราคา ต่ากว่ า 10,000 บาท

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป)
• ยกเลิกก่ อนการเดินทาง 45 วัน บริ ษัทฯ จะคืนเงินค่ ามัดจาให้ ท้ังหมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์
ยกเลิกก่ อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ ามัดจาให้ ท้งั หมด
• ยกเลิกน้ อยกว่ า 45 วัน ก่ อนการเดินทาง หักค่ าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจาทั้งหมดไม่ ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
• ยกเลิกน้ อยกว่ า 30 วัน ก่ อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บเงินค่ าทัวร์ ท้งั หมดไม่ ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป)
• ยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางต้ องทาก่ อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ ามัดจาให้ ท้งั หมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุด
เทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ยึดเงินมัดจาโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ยึดเงินมัดจาโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
• ยกเลิกการเดินทางหลังชาระเต็มจานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์เก็บเงินค่ าทัวร์ ท้งั หมดโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
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กรณีเจ็บป่ วย :
• กรณีเ จ็ บ ป่ วย จนไม่ ส ามารถเดิ น ทางได้ ซึ่ ง จะต้ อ งมี ใ บรั บ รองแพทย์ จ ากโรงพยาบาลรั บ รอง บริ ษั ทฯ จะทาการเลื่ อน
การเดินทางของท่ านไปยังคณะต่ อไป แต่ ท้งั นีท้ ่ านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายที่ไม่ สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ ตามความ
เป็ นจริง
• ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่ อนล่ วงหน้ าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่น ๆ :
• บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จานวนที่บริษัทฯ กาหนดไว้ (15 ท่ านขึน้ ไป) เนื่ องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้ องนาไปชาระค่ าเสี ยหายต่ าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่ าน
• คณะผู้เดินทางจานวน 15 ท่ านขึน้ ไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผ้ เู ดินทางไม่ ถึง 15 ท่ าน ขอสงวนสิ ทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรื อ
ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่ วงหน้ า 10 วันก่ อนการเดินทาง
• กรณีที่ท่านต้ องออกตั๋วภายใน เช่ น (ตั๋วเครื่ องบิน, ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทุกครั้งก่ อนทาการออกตั๋ว
เนื่ อ งจากสายการบิ น อาจมีก ารปรั บ เปลี่ยนไฟล์ ทบิ น หรื อ เวลาบิ น โดยไม่ ไ ด้ แจ้ ง ให้ ทราบ ล่ ว งหน้ า ทางบริ ษั ทฯ จะไม่
รั บผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้ าท่ านออกตั๋วภายในโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบและหากไฟล์ ทบินมีการปรั บเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่ า
ท่ านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่ าว
• กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่ าทัวร์ และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
รายละเอียดเพิม่ เติม
➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่ องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ น
สาคัญ
➢ หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื่อท่ องเที่ยว
เท่ านั้น (หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน บริษัทฯไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึงและไม่ สามารถ
เดินทางได้ )
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่ าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้ วง,การนัดหยุด
งาน,การก่ อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้ าหน้ าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้ าจะต้ อง
ยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่ องเที่ยว(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์ )
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➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่ านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เที่ยวบางรายการ,ไม่ ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อนเดินทางเรียบร้ อยแล้ ว
เป็ นการชาระเหมาขาด
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของนักท่ องเที่ยวเองหรื อในกรณีที่กระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชารุดจากสายการบิน
➢ กรณีที่การตรวจคนเข้ าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่ คืนค่ าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
➢ ตั๋วเครื่ องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่ สามารถเปลีย่ น
ชื่ อได้
➢ เมื่อท่ านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่ านตัวแทนของบริษัทฯหรื อชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆที่ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นนีแ้ ล้ วทั้งหมด
➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรื อผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flightจะไม่ มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่ าทัวร์ ท้งั หมด
➢ ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้ องไม่ มีการชารุด เปี ยกน้า การขีดเขียนรู ปต่ างๆหรื อแม้ กระทั่งตราปั๊มลายการ์ ตูน ที่ไม่ ใช่
การประทับตราอย่ างเป็ นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่ านก่ อนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเส
ธการเข้ า-ออกเมืองของท่ าน ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ ตไม่ ตรงกับใบหน้ าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่ หมดอายุกต็ าม อาจทาให้ ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้ าและออกประเทศได้ เช่ น ศัลยกรรม ผ่ าตัดขากรรไกรที่ทาให้ ใบหน้ าเปลีย่ นไป ดังนั้น ท่ านต้ องทาพาสปอร์ ต
เล่ มใหม่ ก่อนทาการจองทัวร์
➢ กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่ อนุญาติให้ ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่ อนการจองทัวร์ ว่าท่ านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้ หรื อไม่ ถ้ าไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็ นสิ่ งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ์ ” ท่ านจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่ าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ ที่ชัดเจน สิ่ งนีอ้ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
➢ การท่ องเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะต้ องมีการเข้ าชมสิ นค้ าของทางรัฐบาล เพื่อเป็ นการส่ งเสริมการท่ องเที่ยวดังกล่ าว คือ
ร้ านยา,ร้ านไม้ ไผ่ ร้ านหัตถกรรม เป็ นต้ น หากท่ านใดไม่ เข้ าร้ านดังกล่ าวจะต้ องจ่ ายค่ าทัวร์ เพิม่ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่ าท่ าน
รับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่ าวแล้ ว
➢ อาหารที่ประเทศเวียดนาม ได้ รับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่ วนใหญ่ รสไม่ ค่อยจัดและอาหารทะเลก็จะ
เป็ นขนาดของตามประเทศเวียดนาม

BT-VN03_FD_MAR-MAY_2020

รายละเอียดห้ องพักที่ประเทศเวียดนาม
➢ ห้ องพักแต่ ละโรงแรมแตกต่ างกัน ห้ องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single), ห้ องคู่ (Twin/Double)และห้ องพักแบบ 3 ท่ าน (Triple
Room)ห้ องพักแต่ ละประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่ มีห้องพักแบบ3 ท่ าน อาจจะได้ เป็ น 1เตียงใหญ่ กบั 1
เตียงเสริม
➢ โรงแรมในเวียดนามห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่ มีอ่างอาบน้าบางโรงแรมแต่ ละชั้นจะมีเพียง
ไม่ กหี่ ้ องซึ่งในกรณีมาเป็ นครอบครัวใหญ่ ใช้ หลายห้ อง ห้ องพักอาจจะไม่ ได้ ติดกันและอาจจะได้ คนละชั้นและบางโรงแรม
อาจจะไม่ มีลฟ
ิ ต์ ซึ่งขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ ละโรงแรมนั้นๆ

** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่ องแท้
แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**

