CODE:GOHVIEDD1

เวียดนามใต โฮจิมินห ดาลัด มุยเน
4 วัน 3 คืน
โดยสายการบิน นกแอร (DD)

กําหนดวันเดินทาง:
เมษายน :

27-30 เมษายน 60

พฤษภาคม: 4-7 , 7-10 พฤษภาคม 60
พฤษภาคม: 18-21,25-28 พฤษภาคม 60
มิถุนายน: 08-11,15-18,22-25 มิถุนายน 60 //29 มิถุนายน -02 กรกฎาคม 60
กรกฎาคม: 13-16,20-23,27-30 กรกฎาคม 60
กรกฎาคม: 27-30 กรกฎาคม 60

10,900.10,900.12,900.12,900.12,900.14,900.-

13,900.14,900.12,900.12,900.-

กรกฎาคม: 07-10 กรกฎาคม 60
สิงหาคม: 10-13,11-14 สิงหาคม 60
สิงหาคม: 17-20,24-27 สิงหาคม 60
กันยายน: 07-10,14-17,21-24 กันยายน 60

โปรแกรมการเดินทาง
1
2
3
4

กรุงเทพฯ – โฮจิมินห -ดาลัด
ดาลัด- Datalla Water Fall (นั่งรถราง)-กระเชาไฟฟา -ชมวังฤดู
รอนของกษัตริยเบาได -สวนดอกไมเมืองหนาว -มุยเน
มุยเน- Sand Dune-Fairly Stream-ทะเลทรายขาว -ทะเลทราย
แดง -นครโฮจิมินห
นครโฮจิมินห-วัดเทียนเฮา-ชอปปง ตลาด เบนถัน – กรุงเทพฯ

วันแรกของการเดินทาง

โรงแรมที่พัก

เชา

เที่ยง

ค่ํา

✈

O

O

NGOC PHAT HOTEL 3*
HOTEL หรือเที่ยบเทา

O

O

O

TIEN DAT RESORT 3*
HOTEL หรือเที่ยบเทา

O

O

O

LE DUY HOTEL 3* หรือ
เที่ยบเทา

O

O

✈

: กรุงเทพฯ – โฮจิมินห-ดาลัด

พรอมกัน ณ ทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก เคานเตอร Nok Air
04.30 น.
07.35 น.
09.15 น.

โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับ

ออกเดินทางสู นครโฮจิมินห โดยสาย การบินนกแอร

เที่ยวบินที่ DD3210
**น้ําหนักกระเปาได 30 กก.**
เดินทางถึงสนามบินตัน เซิน นึก นครโฮจิมินห หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
นําทานเขาสูใจกลางมหานคร โฮจิมินห ชมเมืองในรูปแบบของสถาปตยกรรมฝรั่งเศส และสวน
กลางเมือง ชมความสวยงามตาง ๆ ที่ฝรั่งเศสเปนผูทุมงบประมาณเนรมิตเมื่อครั้งที่คิดวาจะไดเปน
ผูครอบครองเมืองแหงนี้ แลว ชมโบสถนอรทเธอดาม ไดจําลองมาจากโบสถนอเธอรดามใน
ฝรั่งเศสมาสรางไวที่นี่ หรือเรียกอีกอยางวา “โบสถพระแมมารี” บริเวณกลางเมือง บนถนน Han
Thuyen ไดรับการกอสรางตั้งแตป พ.ศ. 2420 ใชระยะเวลาการสราง 6 ป โบสถนี้ไมมีการประดับ
ดวยกระจกสีเหมือนโบสถคริสตที่อื่น เพราะไดรับความเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สําหรับ
โบสถแหงนี้ไดรับการยกยองวามีความงดงามมากที่สุดแหงหนึ่งใน เวียตนาม

โดยในแตละวันมี

นักทองเที่ยวมาเยือนมากมาย ลักษณะของตัวโบสถเปนรูปแบบของสมัยอาณานิคม มีหอคอยคู
สี่เหลี่ยมอยูดานบนสูง 40 เมตร เปนเอกลักษณที่งดงามของโบสถแหงนี้ ดานหนาโบสถมีรูปปน
ขนาดใหญสีขาวเดนเปนสงา ของพระแมมารี

นักทองเที่ยวนิยมเขามาชมกันมาก เพราะเปน

เสมือนสัญลักษณรวม อันหมายถึงการเขามาของตะวันตก และ เปนสัญลักษณที่สําคัญอยางหนึ่ง

ของโฮจิมินห , ตอมา ชมที่ทําการไปรษณีย

ที่ใหญที่สุดและสวยที่สุดของเวียดนาม เปน

สถาปตยกรรมที่ผสมผสานระหวางตะวันออกกับตะวันตกไดอยางลงตัว

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสูเมืองดาลัด เมืองดาลัด ตั้งอยูทางเหนือจากนครโฮจิมินห เปนเมืองที่มีอากาศเย็น
ตลอดทั้งป เพราะเปนที่ราบสูงขนาดใหญ อยูเหนือกวาระดับน้ําทะเล
กวา 1500 เมตร ทําใหอากาศโดยเฉลี่ยทั้งปอยูที่เพียง 18-20 องศาเซลเซีย ส ในสมัยกอนชาว
ฝรั่งเศสนิยมมาสรางบานพักตากอากาศที่เมืองนี้เปนจํานวนมากทําใหทั่วเมืองมีบานพักของ
ราชการชาวฝรั่งเศสหลงเหลืออยูจํานวนมาก นับเปนเมืองที่มีเสนหอยางยิ่งสําหรับนักทองเที่ยว
โดยใชเวลาประมาณ 5-6 ช.ม.
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (หลังรับประทานอาหารค่ํา อิสระตามอัธยาศัย )

ค่ํา

***ทานสามารถชอปปงที่ ถนนคนเดินเมืองดาลัด***
ที่พัก NGOC PHAT HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเทา พัก 1 คืนที่ดาลัด

วันที่สองของการ : ดาลัด- Datalla Water Fall (นั่งรถราง)-กระเชาไฟฟา –
ชมวังฤดูรอนของกษัตริยเบาได - สวนดอกไมเมืองหนาว -มุยเน
เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
หลังรับประทานอาหารเชา นําทานเดินทางไปชม น้ําตก Datalla Water Fall
น้ําตกที่สวยที่สุดในดาลัด ซึ่งอยูนอกเมืองไปทางทิศใตประมาณ 5 กิโลเมตร น้ําตกดา
ตันลาเปนน้ําตกที่ไมใหญมากแตมีความสวยงาม เนื่องจากสภาพแวดลอมตางๆ ที่
เกื้อหนุนทําใหมีนักทองเที่ยวแวะมาเที่ยวชมกันเปนจํานวนมาก โดยทานจะไดสนุกกับ

เที่ยง

การ นั่งรถราง ลงไปดูน้ําตก ทานจะรูสึกตื่นเตนประทับใจ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ในชวงบาย นําทานนั่ง กระเชาไฟฟา เพื่อขึ้น ชมทิวทัศนที่สวยงามของดาลัทจากมุมสูง
สําหรับกระเชาไฟฟาแหงนี้ เปนระบบกระเชาที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนาม และมีความ
ปลอดภัยสูงเพื่อชมความงดงามของ ทะเลสาบพาราไดซ หรือ เตวียนลัม (Tuyen Lam
Lake) ตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงใตของเมืองดาลัด ประมาณ 5 กิโลเมตร
ทะเลสาบพาราไดซ หรือ ตูเหยีนลัม เปนสถานที่ที่เหมาะในการมาพักผอน สามารถมองเห็น

บาย

ทะเลสาบสีเขียวมรกตกับทิวสน ที่ยืนตนตระหงานปกคลุมทุกขุนเขา การนั่งเคเบิ้ลคาร สามารถ
มองเห็นเมืองดาลัดไดทั้งเมือง เห็นปาอันงดงาม
ชมวังฤดูรอนของกษัตริยเบาได

ตั้งอยูนอกเมืองไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตประมาณ

กิโลเมตร พระราชวังฤดูรอนของจักรพรรดิเบาได จักรพรรดิองคสุดทายของเวียดนาม

5

ไดรับการ

ออกแบบและปลุกสรางอยูใตรมเงาของทิวสนใหญซึ่งพระราชวังแหงนี้ใชเวลาการกอสรางถึง 5 ป

โดยเริ่มกอสรางเมื่อป พ.ศ. 2476

ซึ่งภายในตัวตึกมีหองภาพของพระเจาเบาได พระมเหสี

พระโอรส ธิดา และมีหองสําหรับทรงงาน ในป พ.ศ. 1975 พระเจาเบาได เสด็จออกจากประเทศ
เวียดนาม ไปพํานักยังประเทศฝรั่งเศส พระราชวังแหงนี้จึงกลายเปนที่พักของเจาหนาที่พรรค
คอมมิวนิสต ตอจากนั้น จากนั้นนําทานชม สวนดอกไมเมืองหนาวดาลัด สรางขึ้นโดยจักรพรรดิ
เบาได บนเนื้อที่กวางใหญ สืบเนื่องจากเมืองดาลั ด ไดรับ สมญานามวา เปนเมืองแหงดอกไม
สวนแหงนี้จึงเปนสถานที่ ที่รวบรวมพรรณไมตางๆของเมืองดาลัดไวอยางมากมาย ทั้งไมดอก ไม
ประดับ ไมยืนตน เปนตน ซึ่งดอกไมสวนใหญในเวียดนาม จะสงออกจากเมืองดาลัดทั้งสิ้น
เดินทางสู จังหวัดฟานเทียดระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตร ใชเวลาใน
การเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง จังหวัดฟานเทียด เมืองตากอากาศและยังเปนแหลงทองเที่ยว
ทางทะเลที่สวยงามมีชื่อเสียงของประเทศเวียดนาม ทั้งชายทะเลที่สวยงาม

และทานยังจะได

สัมผัสมนตเสนหแหงทะเลทรายตะวันออก ระหวางการเดินทางทานจะไดชื่นชมวิวทิวทัศนและวิถี
ชีวิตของชาวเวียดนาม
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

ที่พัก  โรงแรม TIEN DAT RESORT (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเทา พักที่มุยเน 1
คืน

วันที่สามของการเดินทาง :

มุยเน- Sand Dune-Fairly Stream-ทะเลทรายขาว -ทะเลทรายแดง นครโฮจิมินห

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม Sand Dune-Fairly Stream ธารน้ําสีแดงทางธรรมชาติ ชมความงดงามของ
ชั้นดิน ที่สูงลดลั่นกัน สลับกับสีสันของดินทรายที่สวยงาม และทะเลที่แสนสงบ จากนั้นนํา
ทานเดินทางสู ทะเลทรายมุยเน Red and White sand dunces ภูเขาทรายสีเหลืองทอง
อันกวางใหญสุดสายตา สัมผัสกับความงดงามและบรรยากาศชายทะเลบนยอดภูเขา
ทะเลทราย ชึงมี ทะเลทรายขาว กองภูเขาทรายสีขาวสุดขอบฟาเหมือนทะเลทรายซาฮารา
อิสระใหทานถายรูปเปนที่ระลึกและจากนั้นไปชมทะเลทรายแดง ที่เกิดจากการรวมตัวกัน
ของทรายสีแดงจากสนิมเหล็กจนเปนบริเวณกวาง เพลิดเพลินกับการถายรูปสุดทายกอนทาน
อาหารกลางวันนําทานไปสัมผัสวิถีของชาวประมงกันที่ฟานเถียตฮารเบอร ตั้งอยูบริเวณปาก
แมน้ําคาตี เปนจุดศูนยรวมของเหลาเรือประมงนับรอยๆ ลําสุดลุกหูลูกตา
**ราคานี้ไมรวมคากิจกรรมตางๆอาทิเชน บริการสไลดเอดรบนทะเลทราย
(150 บาท)ขับรถATVตะลุยทราย แบบนั่ง2ทาน (คาใชจายประมาณ 310 บาท)
แบบนั่ง 4คาใชจาย ทาน(คาใชจาย 620 บาท)หรือนั่งรถจิ๊บชมวิวบนยอดภูเขา
ทะเลทรายรถ1คันนั่งได 5 ทาน (คาใชจายประมาณ 1,200บาท )**

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เที่ยง

จากนั้นนําทานเดินทางกลับสูเมืองโฮจิมินท มีระยะทางประมาณ 200กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 5 ชั่วโมง
ค่ํา

บริการ อาหารค่ํา ณ ภัตตาคารบนเรือ พรอมชมโชวการแสดง
นําคณะเขาสูที่พักโรงแรม ที่พัก  โรงแรม LE DUY HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือ
เทียบเทา

วันที่สี่ของการเดินทาง
เชา

: นครโฮจิมินห-วัดเทียนเฮา-ชอปปง ตลาด เบนถัน – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําทานชม พิพิธภัณฑสงคราม ชมเรื่องราวประวัติศาสตรสงคราม และอาวุธ ปน ระเบิด
และเครื่องบินรบฯลฯ
นํา ทานผาน ชม ยานไชนาทาวน

ใหทานไดสัมผัส และชมชีวิตความเปนอยูของชาวจีนใน

เวียดนาม จากนั้นชม วัดเทียนเฮา วัดจีนในเขตไชนาทาวน ที่สรางอุทิศใหกับแมพระผูคุมครอง
ชาวเรือหรือเทพีเทียนหาว โดยชาวพุทธกวางตุงในชวงปลายศตวรรษที่ 18 ชาวเวียดนามเชื่อวา
เทพีองคนี้มีกอนเมฆเปนพาหนะ เพื่อชวยคุมครองผูคนใหรอดพนจากอันตรายจากมหาสมุทรทั้ง
ปวง ใหทานนมัสการเจาแมเทียนเฮาดวยธูปวง ซึ่งเมื่อจุดแลวสามารถอยูไดนานถึง 7 วัน
เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ตอมานําทานผอนคลายกับการชอปปง ณ ตลาดเบนถัน ตลาดพื้นเมืองอันพลุกพลานของ
นครโฮจิมินห อิสระใหทานชอปปงสินคาของฝาก ของที่ระลึกและสินคาพื้นเมือง อาทิ
บาย

เครื่องเทศและอาหารแหง หมูยอ ผักผลไมสด ไมแกะสลัก เรือสําเภาไมและผาปกนานา
ชนิด

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
สมควรแกเวลานําทานออกเดินทางสู สนามบิน ตัน เซิน นึก เพื่อเดินทางสู สนามบินดอนเมือง

20.45 น.
22.15 น.

ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร เที่ยวบินที่ DD 3219 SGN-BKK
คณะเดินทางถึงทาอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พรอมดวยความประทับใจ

VIET NAM HCMC DA LAT MUI NE 4D3N DD
ราคา
ผูใหญ

ราคาเด็ก
(มีเตียง)
นอนกับ 2
ผูใหญ

ราคาเด็ก
(ไมมีเตียง)
นอนกับ 2 ผูใหญ

พักเดี่ยว
เพิ่ม

10,900.-

10,900.-

10,900.-

3,500.-

พฤษภาคม : 4-7 , 7-10
พฤษภาคม 60

10,900.-

10,900.-

10,900.-

3,500.-

พฤษภาคม: 18-21,25-28
พฤษภาคม 60

12,900.-

12,900.-

12,900.-

3,500.-

มิถุนายน: 08-11,15-18,22-25
มิถุนายน 60 //29 มิถุนายน -02
กรกฎาคม 60

12,900.-

12,900.-

12,900.-

3,500.-

กําหนดการเดินทาง

เมษายน : 27-30 เมษายน 60

กรกฎาคม: 13-16,20-23,27-30
กรกฎาคม 60
กรกฎาคม: 27-30 กรกฎาคม 60
กรกฎาคม: 07-10 กรกฎาคม 60
สิงหาคม: 10-13,11-14 สิงหาคม
60
สิงหาคม: 17-20,24-27 สิงหาคม
60
กันยายน: 07-10,14-17,21-24
กันยายน 60

12,900.-

12,900.-

12,900.-

3,500.-

14,900.-

14,900.-

14,900.-

3,500.-

13,900.-

13,900.-

13,900.-

3,500.-

14,900.-

14,900.-

14,900.-

3,500.-

12,900.-

12,900.-

12,900.-

3,500.-

12,900.-

12,900.-

12,900.-

3,500.-

ราคาจอยแลนดไมรวมตั๋วเครื่องบิน หักออก ทานละ 3000.- // ราคาเด็กทารก INFANT (ไมมีคาใชจาย
ตองเอาสูติบัตรตัวจริงไปแสดงตัวเทานั้นนะ)

***ราคาทัวรขางตนยังไมรวม
คาทิปคนขับรถ 40 บาท และไกดทองถิ่น 60บาทรวม100/วัน/คน
รวมตลอดทั้งการเดินทาง 400 บาท / คน
***คาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทย แลวแตความพึงพอใจในการบริการของ หัวหนาทัวร***

** แจกน้ําดื่ม 1 ขวด เฉพาะวันที่เดินโปรแกรมทัวร **
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

เงื่อนไขการใหบริการ
1. การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯเพื่อเช็ควากรุปมีการ
คอนเฟริมเดินทางกอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชําระคาบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000. – บาท
3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง
4. การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา
1. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด
2. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน
3. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง

เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด

4. สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวีซาผานแลวมี

การยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําทั้งหมด
4.5 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสายการบินมีการการันตีมัด
จําที่นั่งกับสายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน

CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา

หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ
4.6 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุ
ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
**สําคัญ!! บริษัท Go Holiday Tour ทําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา
ประเทศเวียดนามโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทยและเวียดนาม ขึ้นอยู
กับการพิจารณาของเจาหนาที่เทานั้น ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทาง
หัวหนาทัวรและมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น**
4.7 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง
พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
อัตราคาบริการนี้รวม
1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน
- กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเปนชั้นธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัตรสะสม
ไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการชําระเงินเพื่ออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ
วันเดินทาง เทานั้น
2.คาที่พักหองละ2-3ทานตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา
- เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว ( Single) ,หองคู
(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง

(Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบาง

โรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม
- กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
- โรงแรมในเวียดนามมีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต
และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน
ดวย
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4. เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5. คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [แอรเอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอมิเรตส Economy class 30 กิโล /
เอมิเรตส Business class 40 กิโล] คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยา หบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **
-

เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

-

เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]
7. ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย3%
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ
2. คาใชจายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ คาซักรีด คาโทรศัพท
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)
4. คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน
5. คาทิปไกดทองถิ่น วันละ 60 บาท / คน
- ทิปคนขับรถ วันละ 40 บาท / คน
รวมตลอดทั้งการเดินทาง 400 บาท
/ คน
*** สวนทิปของหัวหนาทัวร แลวแตความประทับใจในการใหบริการ ***

หมายเหตุ :
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 1

0 ทาน

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุตางๆ
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอ
การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข
ขอตกลงตางๆ ทั้งหมด
ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ
และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทาง
บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุ
รวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,
ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่เกี่ยวของกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการ
แทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เนื่องจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของ

บริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกัน
อุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศ
ไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไม
ปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิด
กฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆรายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพื่อ
ความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึง
ผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ

