บริษัท เวิลด์ ทราเวลเลอร์ เอเจนซี่ จากัด

WORLD TRAVELLER AGENCY CO.,LTD.

No.18 The Junction kanjanapisek10/1 Ramindra Kannayao Bangkok 10230

เลขที่18 โครงการ เดอะจังท์ชนั่ กาญจนาภิเษก10/1 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุ งเทพฯ 10230
Tel : 092-3717-444 สายตรงตอบทุกคาถาม /023477445-6/ 023477745-7 / 0967—7878-294
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยว เลขที่11/7146
www.worldtravelleragency.com / @Line ID : pop2217 สอบถามได้ 24ช.ม.

เวิลด์ ทราเวลเลอร์ มีความยินดีนาท่านเยือนดินแดนแห่งมหาอานาจ ณ มหานครเวียดนาม
เยือนดินแดน โฮจิ มินห์-ดาลัด-มุยเน่ เทีย่ วครบจบทุกไฮไลท์
“ธารน้ าสีแดง-สวนดอกไม้เมืองหนาว-โบสถ์นอร์ทเทรอดาม-ตลาดเบนถัน”
เปิ ดประสบการณ์ใหม่ไปกับการนัง่ รถจิ๊ป “ตะลุยดินแดนทะเลทราย”
พร้ อมการบริการอาหารขึ้นชื่อมากมาย เดินทางสะดวกสบายโดยการบินไทย
พร้อมทีพ่ กั และบริการสุดประทับใจเพือ่ มอบให้คนพิเศษเช่นคุณ

หัวหน้าทัวร์มืออาชีพชานาญเส้นทาง100% / โรงแรมระดับระดับ4 ดาว***3 คืนเต็ม***
โดยการบินไทย THAI AIRWAYS INTERNATIONAL TG บินตรงไม่ต่อเครื่อง หรูหรา มีระดับ
รวมครบไม่ตอ้ งจ่ ายเพิม่ หัวหน้าทัวร์ ทริปไกด์และคนขับ ค่าตัว๋ และภาษีสนามบิน และค่าอาหารทุกมื้ อ
เทีย่ วเวียดนามอย่างหรูหรามีระดับ รวมครบทุกอย่าง บินภายในรวมน้ าหนักกระเป๋ าแล้ว

***โปรแกรมนี้ ไม่สามารถผ่อนชาระผ่านบัตรเคดิตได้***
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กาหนดการเดินทางวันที่ 26-29 ก.ค./9-12 ส.ค./29 ส.ค.-1ก.ย./5-8,26-29 ก.ย.
11-14,18-21,20-23 ต.ค./31 ต.ค.- 3พ.ย./14-17 พ.ย./28 พ.ย.-1 ธ.ค.
5-8,7-10,19-22 ธ.ค. 2562 /ปี ใหม่ 30 ธ.ค.62-2 ม.ค.63
ออกเดินทางตั้งแต่ 15 ท่านขึ้ นไป
วันแรกของการเดินทาง

สนามบินสุวรรณภูมิ-นครโฮจิ มินห์-เมืองมุยเน่- หมู่บา้ นชาวประมง-มุยเน่

05.30 น.
07.45 น.
09.15 น.

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น 4 ประตูทางเข้ าหมายเลข 2 Row C สายการบิน ไทย แอร์เวย์
ออกเดินทางสู่ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยสายการบิน ไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 550
เดินทางถึง นครโฮจิ มินห์ สาธารณรั ฐสังคมนิยมเวียดนาม หลังผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้ าเมือง และศุล กากร พร้ อมตรวจเช็ค
สัมภาระกระเป๋ าเรียบร้ อยแล้ วนาท่านเดินทางต่อด้ วยรถโค้ ชปรับอากาศ นครโฮจิมินห์ หรือชื่อเดิม ไซ่ง่อน เป็ นเมืองใหญ่ท่สี ุด
ของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้าโขง นครโฮจิมิ นห์เป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเวียดนาม และการ
ลงทุนจากต่างประเทศมากถึงร้ อยละ 34.9 ของทั้งประเทศ

เทีย่ ง

 บริการอาหารมื้ อเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเซตเมนู อาหารท้องถิน่
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองมุยเน่ เมืองตากอากาศชายทะเลในจังหวัดบิ่ญถ่วนทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ ของประเทศโดยถือ
ได้ ว่าเมืองมุยเน่เป็ นจุดหมายปลายทางลาดับต้ นที่มีนักท่องเที่ยวจานวนมากเดินทางเข้ ามาท่องเที่ยวเป็ นจานวนมากเนื่องจากเป็ น
ดินแดนแห่งการท่องเที่ยวที่ประกอบไปด้ วยสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย... (ใช้ เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นชาวประมง ท่านจะได้ รับชมกับวิถีชีวิตของชาวประมงกว่าร้ อยลาซึ่งอาชีพชาวประมงถือได้ ว่า
เป็ นอาชีพหลักของชาวบ้ านหรือชาวพื้นเมืองของที่น่ี ท่านจะได้ ชมวิวทิวทัศน์ ของท้ องทะเลที่เต็มไปด้ วยเรือประมงพร้ อมเก็บภาพ
ที่ประทับใจ...
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คา่
พักที่ :

 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเซตเมนู อาหารท้องถิน่
MUINE BAY RESORT หรือเทียบเท่า

วันทีส่ องของการเดินทาง

มุยเน่-ทะเลขาวและทะเลทรายแดง-ธารน้ าสีแดง-มุยเน่-เมืองดาลัด

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายขาวและทะเลแดง ที่มีชื่อเสียงของเวียดนาม ที่เรียกว่า Red Sand เพราะทรายมีสีแดง เนื้อ
ละเอียด สวยงามกว้ างไกลสุดตาที่น่ี ยังมีส่วน White sand ทรายสีขาว ถือเป็ นไฮไลท์ของการท่องเที่ยวของเมืองมุยเน้ ท่ีสวยงาม
เช่นกัน กินพื้ นที่กว้ างไกลมาก เนื้ อทรายละเอียดราวกับผงคอฟฟี่ เมต มีเนิ นทรายหลายเนิน ท่านจะได้ สัมผัสกับภูเขาทรายสี
เหลืองทองอร่ ามกว้ างไกลสุดสายตา ชมความสวยงามบรรยากาศชายทะเลบนยอดภูเขาทะเลทรายพร้ อมให้ ท่านได้ เก็บภาพที่
ประทับใจ (รวมค่ารถจิ๊ ป) ท่านสามารถนัง่ รถจิ๊ปชมวิวทิวทัศน์ของทะเลทรายได้อย่างเต็มที่พร้อมให้ท่านถ่ายภาพเก๋ๆกับ
รถจิ๊ปลงโซเชียวได้อย่างจุดใจ...

เทีย่ ง

 บริการอาหารมื้ อเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเซตเมนู อาหารท้องถิน่
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ธารน้ าสีแดง อันเกิดจากธรรมชาติเป็ นผู้สร้ าง จนได้ รับฉายาว่ า แกรนแคนยอนเวีย ดนามใต้ เกิดจาก
การกัดเซาะของนา้ ในแอ่งทะเลทราย กลายเป็ นโตรกลึกที่เปิ ดเนื้อดินให้ เห็นชั้นของทรายและดินดาน จากธารน้าเล็กๆ ไหลผ่าน
ภูมิประเทศกึ่งทะเลทราย เซาะเป็ นร่ องโตรกลึกว่า 20 เมตร เปิ ดให้ เห็นชั้นดิน และทรายหลากสี เชิญเดินสารวจเที่ยวชมความ
สวยงามของธรรมชาติ ทัศนียภาพของชั้นดิน สูงลดหลั่นกันไป สลับกับสีสันของดินทราย มีชายหาดที่เงียบสงบ และทะเลทราย
ลองเดินขึ้นเขาประมาณ1กม.เห็นวิวจากมุมสูง...

จากนั้นจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองดาลัด เมืองทางภาคใต้ ของประเทศเวียดนาม เริ่มก่อตั้งโดยชาวฝรั่งเศสเริ่มสร้ างเมืองนี้ใน
ปี พ.ศ. 2453 ในปั จจุ บันด่าหลั ตเป็ นหนึ่งในสถานที่ท่ องเที่ ยวที่ใหญ่ ท่ีสุดในเวียดนาม มีประชากร 206,105 คน ท่านจะได้
เพลิดเพลินไปกับการท่องเที่ยวเมืองดาลัดอย่างจุ ใจ
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คา่
พักที่ :

 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเซตเมนู อาหารท้องถิน่
LA SAPINETTE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ามของการเดินทาง

ดาลัด-วัดตั๊กลัม-พระราชวังฤดูรอ้ น-สวนดอกไม้เมืองหนาว-น้ าตกดาลัด
สถานีรถไฟดาลัด-ตลาดพื้ นเมืองดาลัด-ดาลัด

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ วัดตั๊กลัม วัดพุทธในนิกายเซนแบบญี่ปุ่น มหายานท่านจะได้ ชม เจดีย์มังกร 7 ชั้น ตั้งอยู่ท่ีเมืองดาลัด
วัดนี้เป็ นวัดศานาพุทธศาสนนิกายเซนในแบบของชาวเวียดนาม มีจุดเด่ นในการใช้ เซรามิคหลากหลายสีสัน เป็ นสถาปัตยกรรม
เฉพาะตัว บริเวณโดยรอบบริเวณวัดท่ านจะได้ ชมทัศนียภาพที่รายล้ อมไปด้ วยสวนดอกไม้ ท่ีผลิดอกใบบานสะพรั่ง จากนั้นนา
ท่านเปิ ดผระสบการณ์ใหม่ไปกับการขึ้น เคเบิลคาร์ สัมผัสกับวิวทัวทัศน์อนั งดงามบนมุมสูงได้ อกี ด้ วย (รวมค่าเคเบิลคาร์)

เทีย่ ง

 บริการอาหารมื้ อเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเซตเมนู อาหารท้องถิน่
จากนั้ นนาท่ านเดิน ทางสู่ พระราชวังฤดู รอ้ นแห่ งเมือ งดาลัด ของจั กรพรรดิเบาได๋แห่ ง ราชวงศ์เหงี ยนและเป็ น จักรพรรดิ
พระองค์สุดท้ าย ได้ รับการออกแบบและปลูกสร้ างอยู่ท่ามกลางสวนสวย ใต้ ร่มเงาของทิวสนใหญ่ ใช้ เวลาในการก่อสร้ างนานถึง5
ปี ตั้งแต่ปีพศ2476 เป็ นสถานที่พักผ่อนของพระองค์และครอบครัว ตั้งอยู่เนินเขาห่ างจากตัวเมืองประมาณ4กม ภายในมีห้อง
ี
ต่างๆรวมทั้งพระฉายาลักษณ์ของพระเจ้ าเบ๋าได๋ มีความแปลกของสถาปั
ตยกรรมผสานกับงานศิลปะ บ้ านรูปทรงเสมือนยีราฟ
เหมือนต้ นไม้ บ้าง มีห้องนอนหลากหลายห้ อง ปัจจุบันเปิ ดให้ นักท่องเที่ยวเช่าเพื่อพักแรม
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จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้เมืองหนาวของเมืองดาลัด ตั้งอยู่ทางทิศใต้ ของทะเลสาบซวนฮวาง บนถนนฟูดงเตียน
หวุง ได้ รับการสร้ างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2409 เพื่อให้ คาปรึกษาแก่เกษตรกรภาคใต้ ดาลัดได้ รับการขนานนามว่ าเมืองแห่ งดอกไม้
ที่น่ีจึงมีดอกไม้ บานสะพรั่งตลอดทั้งปี ท่านจะได้ สัมผัสดอกไม้ เมืองหนาว ที่อวดโฉม รูปทรง และสีสันแปลกตา มีท้ังไม้ ดอก ไม้
ประดับ ไม้ ต้น และกล้ วยไม้ ซึ่งเป็ นสายพันธุม์ าจากยุโรปเสียส่วนใหญ่ ท่านจะได้ เพลิดเพลินและหมดเวลาไปกับการบันทึกภาพ
เก็บสีสันและบรรยากาศสุดแสนประทับใจ

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ น้ าตกดาลัด หรือ น้ าตกดาตันลา ตั้งอยู่นอกเมืองดาลัดไปทางทิศใต้ ประมาณ 5 กิโลเมตร ดาตังลา
หมายถึง นาตกที
้้
่ไหลจากซอกใบไม้ ท่านสามารถเดินขึ้นถึงข้ างบนเพื่อชมความยิ่งใหญ่ของน้าตกที่ไม่ ใหญ่แต่มีความสวยงาม
มาก เนื่องจากสภาพแวดล้ อมต่างๆ จนกลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทาให้ สามารถดึงดูดนักเที่ยวให้ เดินทางเข้ ามา
ท่องเที่ยวยังน้าตกแห่ งนี้เป็ นจานวนมาก จากนั้นนาท่านเยือน สถานีรถไฟดาลัด ถือเป็ นสถานีรถไฟที่เก่าแก่ท่ีสุดของเวียดนาม
และอินโดจี น สถานีถูกสร้ างขึ้นโดยชาวฝรั่งเศส มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ไม่ ซา้ กันมีสามหลังคามุก สถานีได้ รับการยอมรับว่ า
เป็ นวัฒนธรรมประจาชาติอนั เก่าแก่มากอีกแห่งหนึ่งด้ วย จากนั้นอิสระให้ ท่านเที่ยวชม ตลาดพื้ นเมืองดาลัด อยู่ใจกลางเมือง
เป็ นที่ชุมนุ มชนกลุ่มน้ อยเผ่าต่างๆ ที่แต่งกายด้ วยชุดประจาเผ่า นาผลผลิตจากหมู่บ้านมาขาย มี สินค้ าพื้นเมืองหลากหลายชนิด
ที่น่าเลือกซื้อหา ตัวอย่างเช่น ดอกไม้ , ผลไม้ ฤดูห นาวทั้งสดและแห้ ง , ผักนานาชนิ ด, ขนมพื้ นเมือง, กาแฟและชาชนิ ดอื่นๆ
มากมาย เป็ นต้ นให้ ทุกท่านได้ เลือกซื้อฝากและของที่ระลึกได้ อกี ด้ วย...

คา่
ทีพ่ กั

 ขอบริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเซตเมนู อาหารท้องถิน่
LA SAPINETTE HOTEL หรือเทียบเท่า
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วันทีส่ ขี่ องการเดินทาง

ดาลัด-โฮจิ มินห์-โบสถ์นอร์ทเทรอดาม-ไปรษณียก์ ลางโฮจิ มินห์
วัดเจ้าแม่สวรรค์-ตลาดเบนถัน-สนามบินโฮจิ มินห์-สนามบินสุวรรรภูมิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้ น นาท่ านเดินทางสู่ สนามบินดาลัด เพื่ อเดิน ทางไปสู่ นครโฮจิ มิน ห์ โดยสายการบิน Vietnam Airlines (รวมค่ าตั๋ว
เครื่องบินสาหรับเดินทางภายในประเทศแล้ ว)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ โบสถ์นอร์ทเทรอดาม ตั้งอยู่บริเวณใจกลางกรุงโฮจิมินห์ ก่อสร้ างตั้งแต่ปี พ.ศ.2420 ใช้ ระยะเวลาการ
สร้ าง 6 ปี โบสถ์น้ ีไม่มีการประดับด้ วยกระจกสีเหมือนโบสถ์คริสต์ของที่อนื่ ๆ เพราะได้ รับความเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่ 2
ได้ รับการยกย่องว่ามีความงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในเวียดนาม โดยในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากมาย ลักษณะของตัว
โบสถ์เป็ นรูปแบบของสมั ยอาณานิ คม มี ห อคอยคู่ ส่ีเหลี่ยมอยู่ ด้า นบนสูง 40 เมตร เป็ นเอกลักษณ์ท่ีงดงามของโบสถ์แห่ งนี้
ด้ านหน้ าโบสถ์มีรูปปั้นขนาดใหญ่สีขาวเด่นเป็ นสง่าของพระแม่มารี

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู อาหารท้องถิน่
จากนั้นนาท่านเดินทางชม ไปรษณียก์ ลางโฮจิ มินห์ ซึ่งเป็ นไปรษณีย์ท่ีใหญ่สุดของเวียดนาม ออกแบบและก่อสร้ างในสไตล์
ฝรั่ งเศสเป็ นศิล ปะแบบโกธิคที่ได้ รับการก่อสร้ างขึ้นเมื่ อ ปี พ.ศ. 2439 และส าเร็จ เสร็จ สิ้นลงในปี พ.ศ. 2444 ผู้ ออกแบบ
ไปรษณีย์แห่ งนี้คือ Gustave Eiffel สถาปนิกระดับโลกไปรษณีย์กลางแห่งนี้ได้ รับการออกแบบตกแต่งอย่างงดงามด้ วยกระจกสี
มี ความโอ่โถงและอ่อนช้ อย จนท าให้ นั กออกแบบมากมายต้ อ งมาศึ กษาเรี ยนรู้เกี่ยวกับการออกแบบตกแต่ ง อาคารแห่ งนี้
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่สวรรค์ วัดจีนในเขตไชน่ าทาวน์ เป็ นวัดเก่าแก่ท่สี ร้ างอุทิศให้ กับแม่ พระผู้คุ้มครองชาวเรือ
เป็ นวัดที่ชาวประมงและผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับทะเลให้ ความนับถือกันเป็ นอย่างมาก ชาวเวียดนามเชื่อว่ าเทพีองค์น้ ีมีก้อนเมฆ
เป็ นพาหนะ เพื่อช่วยคุ้มครองผู้คนให้ รอดพ้ นจากอันตรายจากมหาสมุทรทั้งปวง ให้ ท่านเที่ยวเวียดนามนมัสการเจ้ าแม่เทียนเฮา
ด้ วยธูปที่ขดเป็ นวงกลม แขวนห้ อยบนเพดาน ซึ่งเมื่อจุดแล้ วสามารถอยู่ได้ นานถึง 7 วัน ...

จากนั้ นนาท่ านเดินทางสู่ ตลาดเบนถัน เป็ นตลาดที่ต้ังอยู่ ใจกลางนครโฮจิ นมิ นห์ สร้ างขึ้ นเมื่ อปี พศ2457 ซึ่ งมี ห อนาฬิ กาอยู่
ด้ านหน้ าเป็ นสัญลักษณ์ ตลาดแห่ งนี้ ได้ รับความนิยมอย่างมากทั้งจากนั กท่ องเที่ยวต่างชาติและคนท้ องถิ่นที่มาจั บจ่ ายใช้ สอย
เพราะมีของสด อาหาร กับข้ าว รวมถึงร้ านเฝอมากมายด้ วย ที่น่ี มีสินค้ านานาชนิ ด เช่น กระเป๋ า รองเท้ า เสื้อผ้ า เครื่องประดับ
นาฬิกา ของที่ระลึก อาหาร เครื่องเทศ ไปจนถึงอาหารสด และดอกไม้ ราคาไม่แพง แม้ กระทั้งของเลียนแบบก็มีให้ เลือกมากมาย
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20.10 น.
21.35 น.

เมื่อได้ เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบินโฮจิมินห์เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน ไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG557
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ
****************************โปรแกรมอาจมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสม****************************
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อัตราค่าบริการในช่วงวันที่
26-29 ก.ค./9-12 ส.ค./29 ส.ค.-1ก.ย./5-8,26-29ก.ย. 2562
ประเภทผูเ้ ดินทาง
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยว เพิม่ ท่านละ
มีตวั๋ แล้ว ลดท่านละ

ลูกค้าทัว่ ไป
22,900.21,900.20,900.4,500.6,000.-

อัตราค่าบริการในช่วงวันที่
11-14,18-21,20-23 ต.ค./31 ต.ค.- 3พ.ย./14-17 พ.ย.
28 พ.ย.-1 ธ.ค./5-8,7-10,19-22 ธ.ค. 2562
ประเภทผูเ้ ดินทาง
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยว เพิม่ ท่านละ
มีตวั๋ แล้ว ลดท่านละ

ลูกค้าทัว่ ไป
24,900.23,900.22,900.5,500.7,500.-

อัตราค่าบริการในช่วงวันที่
ปี ใหม่ 30 ธ.ค.62 - 2 ม.ค.63
ประเภทผูเ้ ดินทาง
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยว เพิม่ ท่านละ
มีตวั๋ แล้ว ลดท่านละ

ลูกค้าทัว่ ไป
25,900.24,900.23,900.6,500.8,500.-

***กรณีท่านสารองที่นั่งล่าช้า ตัว๋ โปรโมชั่นเต็ม***ราคาทัวร์จะปรับราคาขึ้นท่านละ 2,0004,000 บาทโดยทางบริษัท...จะแจ้งให้ทา่ นรับทราบก่อนตัดสินใจสารองที่นั่ง (กรุณาสารอง
ที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทาง)
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อัตราค่าบริการนีร้ วม
•
•
•
•
•
•
•

ค่าตั๋วเครือ
่ งบินเดินทางไป-กลับโดยสายการบินไทยTG (เดินทางไป-กลับพร ้อมคณะ)
ค่าทีพ
่ ักตามโรงแรมทีร่ ะบุไว ้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า และราคาโรงแรมจะปรับขึน
้ 3-4 เท่าตัว หากวันเข ้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์หรือ
งานประชุมต่างๆ อันเป็ นผลทีท
่ าให ้ต ้องมีการปรับเปลีย
่ นทีพ
่ ัก โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข ้าชมสถานทีต
่ ่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสาหรับนาเทีย
่ ว ตามทีร่ ะบุไว ้ในรายการ *ค่ารถนาเทีย
่ วดังระบุในโปรแกรมการ
เดินทาง
ค่าทาใบอนุญาตกล ับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
ค่าทริปสาหร ับห ัวหน้าท ัวร์ ม ัคคุเทศก์ พน ักงานข ับรถ
ค่าธรรมเนียมน้ ามันทีท
่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม
่ เติมอีกในภายหลัง*ค่าปรับ สาหรับน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางทีเ่ กินจากทีท
่ าง
สายการบินกาหนดไว ้
ค่าธรรมเนียมน้ ามันและค่าประกันภัยการเดินทางทีม
่ ก
ี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันทีท
่ าการจองค่าประกันชีวต
ิ กรณีอุบต
ั เิ หตุใน
ระหว่างการเดินทาง คุ ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบต
ั เิ หตุในวงเงิน ไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตาม
เงือ
่ นไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
•
•

ภาษีมูลค่าเพิม
่ 7 % และค่าภาษีหก
ั ณ ทีจ
่ ่าย 3%
ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครือ
่ งดืม
่ และค่าอาหารทีส
่ งั่ เพิม
่ เอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครือ
่ งดืม
่ สัง่ พิเศษนอก

เงื่อนไขการชาระเงิน
•
•
•
•
•
•
•

กรุ ณ าจองล่ ว งหน า้ พร ้อมช าระงวดแรก 10,000 บาท หรือ 15,000 บาท (ช่ว งวั น หยุด ) ก่อ นการเดิน ทาง พร ้อมแฟกซ์สาเนาหน า้ หนั งสือ เดิน ทาง
Passport มายังบริษัท และค่าใช ้จ่ายส่วนทีเ่ หลือกรุณาชาระก่อนการเดินทางไม่น ้อยกว่า 20 วัน มิฉะนัน
้ จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิย
์ กเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน ้า 10 วัน ซึง่ จะเกิดขึน
้ ได ้ก็ต่อเมือ
่ ไม่สามารถทากรุ๊ปได ้อย่างน ้อย 25 ท่าน ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงิน
ให ้ทัง้ หมด หรือจัดหาคณะทัวร์อน
ื่ ให ้ ถ ้าท่านต ้องการ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเี่ กิดจากการยกเลิกหรือความล่าช ้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การ
ิ สูญหายตามสถานทีต
จลาจล การปฏิวัต ิ ทรัพย์สน
่ ่างๆ และอืน
่ ๆ ทีอ
่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช ้จ่ายเพิม
่ เติมทีเ่ กิดขึน
้ ทางตรง หรือ
ทางอ ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร ้าย การสูญหาย ความล่าช ้า หรือ จากอุบต
ั เิ หตุต่างๆ
เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิทธิก
์ ารใช ้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข ้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณ
ใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื เงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได ้ชาระเงิน มัด จาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษั ทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงือ
่ นไขต่างๆของบริษัทฯ ทีไ่ ด ้ระบุไว ้โดยทัง้ หมด
ทางบริษัทเริม
่ ต ้น และจบการบริการ ทีส
่ นามบินสุวรรณภูม ิ กรณีท่านเดิน ทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่ างประเทศ และจะสารองตั๋วเครือ
่ งบิน หรือพาหนะ
อย่างหนึ่งอย่างใดทีใ่ ช ้ในการเดิน ทางมาสนามบิน ทางบริษัท จะไม่ รับ ผิดชอบค่ าใช ้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็ นค่ าใช ้จ่า ยที่น อกเหนือ จากโปรแกรมการ
เดินทางของบริษัท ฉะนัน
้ ท่านควรจะให ้กรุ๊ป FINAL 100% โดยมีเอกสารแจ ้งการนัดหมายการเดินทางส่งไปถึงท่าน ท่านจึงสามารสารองยานพาหนะได ้
ตั๋วเครือ
่ งบินทีใ่ ช ้ในการเดินทางไม่สามารถ Refund หรือเลือ
่ นวัน กลับ หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางได ้ กรณีทา่ นจะกลับก่อนหรือเลื่อนวันเดินทางกลับ
้ ตั๋วใหม่เองในกรณีไม่เดินทางไป และกลับตามโปรแกรมทีท
้ จากทางบริษัท
กรุณาติดต่อสอบถามเจ ้าหน ้าทีก
่ ่อนการเดินทาง มิฉะนัน
้ ท่านจะต ้องซือ
่ า่ นซือ
เนื่องจากเป็ นคุณสมบัตรของตั๋วทีอ
่ อกมาจากทางสายการบิน

เงื่อนไขการยกเลิก
•
•
•
•

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช ้จ่ายทัง้ หมด ยกเว ้นกรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลทีต
่ ้องการันตีมัดจากับสายการบิน หรือ กรุ๊ปทีม
่ ก
ี าร
การันตีค่ามัดจาทีพ
่ ักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้
ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 25 วันขึน
้ ไป - เก็บค่าใช ้จ่าย 8,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 14 วัน - เก็บค่าใช ้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทัง้ หมด 100 %
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