


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินตัน	เซิน	นึก	หรือ	สนามบินโฮจิมินห	-
กรุงโฮจิมินหซิตี้	หรือ	นครโฮจิมินห	-	พิพิธภัณฑสงคราม	-	เมือง
ดาลัด

พักที่	MAI	VANG
HOTEL	/	VIETSO
PETRO	HOTEL
ระดับ	3	ดาวหรือ
ระดับเทียบเทา

2 บานเพี้ยน(Crazy	House)	-	พระราชวังฤดูรอน	จักรพรรดิเ์บาได	-
วัดตัก๊ลัม	-	สวนดอกไมเมืองหนาว	-	หุบเขาแหงความรัก	-	น้ําตกดา
ตันลา	-	หาดมุยเน

พักที่	TIEN	DUONG
RESORT	/	THAI
HOA	RESORT
ระดับ	3	ดาวหรือ
ระดับเทียบเทา

3 ทะเลทรายขาว	-	ทะเลทรายแดง	-	ลําธารนางฟา	-	หาดมุยเน	-	กรุง
โฮจิมินหซิตี้	หรือ	นครโฮจิมินห	-	แมน้ําไซงอน

พักที่	HOANG	PHU
GIA	HOTEL	/	SEN
VIET	HOTEL	ระดับ
3	ดาว	หรือระดับ
เทียบเทา

4 ทําเนียบประธานาธิบดี	-	ยานไชนาทาว	-	วัดเทียนหาว	-	โบสถ
นอรทเทรอดาม	-	ศาลาไปรษณียกลาง	-	ตลาดเบนถัน	-	สนาม
บินตัน	เซิน	นึก	หรือ	สนามบินโฮจิมินห	-	สนามบินดอนเมือง

7	ก.ย.	60	-	10	ก.ย.	60 11,900	บาท 11,900	บาท 11,900	บาท 3,500	บาท

14	ก.ย.	60	-	17	ก.ย.	60 11,900	บาท 11,900	บาท 11,900	บาท 3,500	บาท

28	ก.ย.	60	-	1	ต.ค.	60 11,900	บาท 11,900	บาท 11,900	บาท 3,500	บาท

5	ต.ค.	60	-	8	ต.ค.	60 11,888	บาท 11,888	บาท 11,888	บาท 3,000	บาท

12	ต.ค.	60	-	15	ต.ค.	60 11,888	บาท 11,888	บาท 11,888	บาท 3,000	บาท

19	ต.ค.	60	-	22	ต.ค.	60 12,888	บาท 12,888	บาท 12,888	บาท 3,500	บาท

20	ต.ค.	60	-	23	ต.ค.	60 13,888	บาท 13,888	บาท 13,888	บาท 4,000	บาท

26	ต.ค.	60	-	29	ต.ค.	60 11,888	บาท 11,888	บาท 11,888	บาท 3,000	บาท

2	พ.ย.	60	-	5	พ.ย.	60 11,888	บาท 11,888	บาท 11,888	บาท 3,000	บาท

9	พ.ย.	60	-	12	พ.ย.	60 11,888	บาท 11,888	บาท 11,888	บาท 3,000	บาท

16	พ.ย.	60	-	19	พ.ย.	60 11,888	บาท 11,888	บาท 11,888	บาท 3,000	บาท

30	พ.ย.	60	-	3	ธ.ค.	60 11,888	บาท 11,888	บาท 11,888	บาท 3,000	บาท

2	ธ.ค.	60	-	5	ธ.ค.	60 12,888	บาท 12,888	บาท 12,888	บาท 3,500	บาท

7	ธ.ค.	60	-	10	ธ.ค.	60 11,888	บาท 11,888	บาท 11,888	บาท 3,000	บาท

8	ธ.ค.	60	-	11	ธ.ค.	60 12,888	บาท 12,888	บาท 12,888	บาท 3,500	บาท

14	ธ.ค.	60	-	17	ธ.ค.	60 11,888	บาท 11,888	บาท 11,888	บาท 3,000	บาท

21	ธ.ค.	60	-	24	ธ.ค.	60 11,888	บาท 11,888	บาท 11,888	บาท 3,000	บาท



28	ธ.ค.	60	-	31	ธ.ค.	60 13,888	บาท 13,888	บาท 13,888	บาท 4,000	บาท

29	ธ.ค.	60	-	1	ม.ค.	61 14,888	บาท 14,888	บาท 14,888	บาท 4,500	บาท

30	ธ.ค.	60	-	2	ม.ค.	61 14,888	บาท 14,888	บาท 14,888	บาท 4,500	บาท



ชวงเชา
05.00	น.	พรอมกันทีส่นามบินนานาชาติดอนเมือง	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ	ชัน้	3	ประตู	2

เคานเตอร	1	สายการบินแอรเอเชียเจาหนาที่ของบริษทัฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกในการ
เช็คอิน
07.55	น.	เหินฟาสู	เมืองโฮจิมินท	ประเทศเวียดนาม	โดยเทีย่วบิน	FD650	
09.15	น.	เดินทางถึง	สนามบินTAN	SON	NHAT	นครโฮจิมินทประเทศเวียดนาม	หลังผานพิธีการตรวจคน

เขาเมือง	กรุงโฮจิมินหซิตี้	เดิมชื่อ	ไซงอน	ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามใต	เป็นเมืองทาที่ใหญที่สุดของ
เวียดนาม	มีแมน้ําไซงอนไหลผานยาว	80	ก.ม.	เป็นเมืองเศรษฐกิจ	เจริญรุดหนากวาเมืองอื่นๆ	ในประเทศ
เวียดนาม
นําทานเดินทางสู	พิพิธภัณฑสงคราม	สรางขึน้เพื่อเป็นการรําลึกถึงการประกาศอิสรภาพและการรวมชาติ

ของชาวเวียดนาม	ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการทําสงครามกับมหาอํานาจอยางฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา	โดยภายใน
พื้นที่ไดนําซากเครื่องบินทิ้งระเบิด	B52	มาจัดใหคนรุนหลังไดเห็นถึงความโหดรายของสงคราม	เมื่อเขาไปดาน
ในก็มีภาพถายของนักรบที่รวมกันชนะสงคราม	เครื่องแบบทหารอเมริกา	และยังมีโรงภาพยนตรขนาดเล็กๆ	ซึ่ง
ฉายภาพชองทายๆของสงครามเวียดนามสําหรับที่น้ีชาวเวียดนามออกเสียงวา	บาว	ตาง	ญี่	ติค๊เตรีย๋นตรางห
(BAO	TANG	DITICH	CHIEN	TRANH	พิพิธภัณฑสงคราม	หรือ	พิพิธภัณฑอนุสรณสงครามสถาน)

ชวงบาย
จากน้ันนําทานออกเดินทางสู	เมืองดาลัท	(มีระยะทางประมาณ	300กิโลเมตร	ใชเวลาเดินทาง	6	ชั่วโมง

30นาที)	เมืองดาลัทเป็นเมืองที่แสนโรแมนติก	ซึ่งไดชื่อวาเป็น	หุบเขาแหงความรัก	สัมผัสบรรยากาศที่แสนโร
แมนติก	โอบลอมไปดวยขุนเขา	แมกไมนานาพันธ	

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
หลังจากรับประทานอาหารนําทานเดินเลน	ตลาดไนทเมืองดาลัท	ใหทานไดเลือกซื้อสินคาพื้นเมือง	ของที่

ระลึก	และชิมอาหารพื้นเมืองตามอัธยาศัย
พักที	่MAI	VANG	HOTEL	/	VIETSO	PETRO	HOTEL	ระดับ	3	ดาวหรือระดับเทียบเทา

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี

ทาอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ตถือกําเนิดขึน้เมื่อตนทศวรรษที่	1930
(พ.ศ.	2473-2482)	โดยรัฐบาลภายใตอาณตัิของฝรั่งเศสไดสรางสนามบิน
ขนาดเล็กขึน้ในหมูบานเตินเซินเญิ้ต	จึงเป็นที่รูจักในชื่อวา	สนามบินเติน
เซินเญิ้ต



พีเรียดของการเดินทางแตละเดือนไมเหมือนกัน	กรุณาเช็ครายละเอียดกอนเดินทาง
**คณะเดินทาง	เมษายน	-	กันยายน	2560**

05.30	น.	พรอมกันทีส่นามบินนานาชาติดอนเมือง	
07.35	น.	ออกเดินทางสู	เมืองโฮจิมินท	ประเทศเวียดนาม	โดยเที่ยวบิน	FD650	

**คณะเดินทาง	ตุลาคม	-	ธันวาคม	2560**
05.00	น.	พรอมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง	
07.55	น.	ออกเดินทางสู	เมืองโฮจิมินท	ประเทศเวียดนาม	โดยเที่ยวบิน	FD650	

อาจจะไมใชเมืองหลวง	แตเป็นเมืองที่ใหญที่สุดในเวียดนาม	และเลนบทสําคัญ
ในสงครามเวียดนาม	ไดผานการเปลี่ยนชื่อมาหลายครั้ง	แตชื่อที่คนจดจําก็คือ
เมืองไซงอน	เป็นเมืองใหญที่สุดของประเทศเวียดนาม	ตั้งอยูบริเวณ
สามเหลี่ยมปากแมน้ําโขง	โฮจิมินหเป็นศูนยกลางทางเศรษฐกิจของเวียดนาม
จากประชากรรอยละ	7.5	ของประเทศ	แตมีจีดีพีถึงรอยละ	20.2	และการลงทุน
จากตางประเทศมากถึงรอยละ	34.9	ของทั้งประเทศ

สงครามเวียดนาม	(ค.ศ.	1957-1975)	เป็นสงครามระหวางเวียดนามเหนือกับ
เวียดนามใต	เวียดนามเหนือไดรับการสนับสนุนจากรัสเซียและจีน	สวน
เวียดนามใตไดรับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา	สงครามเวียดนามจบลง
ดวยชัยชนะของเวียดนามเหนือและรวมประเทศเวียดนามทั้งสองเขาดวยกัน

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชื่อเมืองน้ันแปลวาเมืองแหงสนพันตน	เอกลักษณของเมืองคือการชมตนสน
และยังถูกเรียกวาเมืองที่แหงใบไมผลิ	เพราะอากาศที่ไมเขากับประเทศ
เวียดนาม	ที่เย็นสะบายกําลังดีทั้งปี

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตาคาร
	พักที่	MAI	VANG	HOTEL	/	VIETSO	PETRO	HOTEL	ระดับ	3	ดาวหรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางชม	CRAZY	HOUSE	บานหนาตาแปลกประหลาด	โดยศิลปินชาวเวียดนาม	ซึ่งมีชื่อเสียงโดง

ดัง	ใหทานไดเพลิดเพลินกับการถายรูป
จากน้ันเดินทางสู	พระราชวังฤดูรอนของจักรพรรดิ	ของจักรพรรดิเบาได	ซึ่งเป็นจักรพรรดิองคสุดทายของ

เวียดนาม	ซึ่งสถานที่แหงน้ีเป็นพระราชวังสุดทาย	ที่สรางขึน้ในสมัยเลืองอํานาจของฝรั่งเศส	กอนที่จะเกิด
สงครามเวียดนาม	จึงทําใหจักรพรรดิเบาไดตองยายไปอยูที่ฝรั่งเศส	แลวไมกลับมาเหยียบแผนดินบานเกิดอีก
เลย
จากน้ันนําทาน	นัง่กระเชาไฟฟ า	ชมวิวเมืองดาลัทจากที่สูง	ขึน้ไปชม	วัดตัก๊ลัม	วัดพุทธในนิกายเซน	แบบ



ญี่ป ุน	ตั้งอยูบนเทือกเขาเฟืองฮวาง	ภายในวัดมีสิ่งกอสรางที่สวยงาม	สะอาด	เป็นระเบียบ	ทัศนียภาพโดยรอบ
ลอมรอบไปดวยดอกไมที่ผลิดอกบานสะพรั่ง	นับไดวาเป็นวิหารที่นิยมและงดงามที่สุดในเมืองดาลัด
จากน้ันเดินทางสู	สวนดอกไม	สัมผัสดอกไมเมืองหนาว	ที่อวดโฉม	รูปทรง	และสีสันแปลกตา	ลวนแตเป็น

สายพันธุที่มาจากยุโรปเป็นสวนใหญ
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	หุบเขาแหงความรัก	อยูทางทิศเหนือของทะเลสาบมาฮวาง	หรือที่ชาวเวียดนามเรียกกัน

วาทุงหลุงติงหเฉียว	เป็นผืนป าที่จักรพรรดิเบาไดเคยทรงเขามาลาสัตวในสมัยกอน	มีลักษณะเป็นหุบเขามี
ทะเลสาบอยูตรงกลาง	ลอมรอบดวยเนินเขาเตี้ย	ๆ	ที่ปกคลุมดวยตนสน	
กอนจะเดินขึน้ไปยังทะเลสาบดานบนจะเป็นสวนสนุกมีเครื่องเลนมากมาย	มีบริการขี่มาและถายภาพเป็นที่

ระลึก	หรือจะเลือกป่ันจักรยานน้ําในทะเลสาบ	สวนดานบนเป็นรานขายของที่ระลึก	และมุมสงบสําหรับพักผอน
นําทานเดินทางสู	น้ําตก	DATANLA	ซึ่งเป็นน้ําตกที่ขนาดไมใหญมาก	แตสวยงาม	และพิเศษทุกทานจะได

น่ังROLLER	COASTER	ลงไปชมน้ําตก	ทานจะไดรับประสบการณแปลกใหมที่ไมควรพลาด
นําทานออกเดินทางสู	เมืองมุยเน	(มีระยะทางประมาณ	180	กิโลเมตร	ใชเวลาเดินทาง	4	ชั่วโมง)

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่TIEN	DUONG	RESORT	/	THAI	HOA	RESORT	ระดับ	3	ดาวหรือระดับเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ถูกสรางขึน้มาโดยสถาปนิคชาวเวียดนามโดนคิดวาจะออกแบบแนว
"เทพนิยาย"	โดยที่ตัวตึกหนาตาออกมาเหมือนตนไม	และดวยการออกแบบ
และตกแตงภายในที่แปลกประหลาด	ทําใหขึน้ชื่อเรื่องความเพีย๊น

หน่ึงในตึกของจักรพรรดิเ์บาไดที่ยังดํารงไวอยู	ซึ่งพระราชวังน้ีเอาไวใชหลบ
รอน	แตตั้งแต	พศ2593	ฝรั่งเสศไดเขามายังเวียดนาม	และสถานที่น้ียังถูกใช
เปนสถานที่ประทับของพระราชา	และสถานที่ทําการ

วัดตัก๊ลัมวัดพุทธในนิกายเซน	แบบญี่ป ุน	ตั้งอยูบนเทือกเขาเฟืองฮวาง	ภายใน
วัดมีสิ่งกอสรางที่สวยงาม	สะอาด	เป็นระเบียบ	ทัศนียภาพโดยรอบ	ลอมรอบ
ไปดวยดอกไมที่ผลิดอกบานสะพรั่ง	นับไดวาเป็นวิหารที่นิยมและงดงามที่สุด
ในเมืองดาลัด

สรางเมื่อปี	พ.ศ.	2509	เป็นสวนดอกไมขนาดใหญไกล	ทะเลสาบสวนหวง
ประมาณ	2กิโลเมตรจากใจกลางเมือง	มีดอกไมหลายชนิดใหผูเขาชมไดอิ่มเอิบ
ไปกับความสวยงาม

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



หุบเขาแหงความรักอยูทางทิศเหนือของทะเลสาบมาฮวาง	หรือที่ชาวเวียดนาม
เรียกกันวาทุงหลุงติงหเฉียว	เป็นผืนป าที่จักรพรรดิเบาไดเคยทรงเขามาลา
สัตวในสมัยกอน	มีลักษณะเป็นหุบเขามีทะเลสาบอยูตรงกลาง	ลอมรอบดวย
เนินเขาเตี้ย	ๆ	ที่ปกคลุมดวยตนสน	กอนจะเดินขึน้ไปยังทะเลสาบดานบนจะ
เป็นสวนสนุกมีเครื่องเลนมากมาย	มีบริการขี่มาและถายภาพเป็นที่ระลึก	หรือ
จะเลือกป่ันจักรยานน้ําในทะเลสาบ	สวนดานบนเป็นรานขายของที่ระลึก	และ
มุมสงบสําหรับพักผอน

น้ําตกดาตันลา	(	Datalla	Water	Fall	)	น้ําตกที่สวยที่สุดในดาลัด	ซึ่งอยูนอก
เมืองไปทางทิศใตประมาณ	5	กิโลเมตร	น้ําตกดาตันลาเป็นน้ําตกที่ไมใหญมาก
แตมีความสวยงามเน่ืองจากสภาพแวดลอมตางๆ	ที่เกื้อหนุนทําใหมีนักทอง
เที่ยวแวะมาเที่ยวชมกันเป็นจํานวนมาก

เมืองทางตอนใตของเวียดนาม	ซึ่งเป็นแหลงทองเที่ยวที่มีชาวรัสเซียเยอะ
ธุรกิจทองถิ่น	และรานคามากมายน้ันเป็นของชาวรัสเซีย	กลายเป็นสถานที่
ทองเที่ยวดังๆเมื่อ	ปี	2538	ซึ่งคนแหกันไปดู	สุริยุปราคา

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	TIEN	DUONG	RESORT	/	THAI	HOA	RESORT	ระดับ	3	ดาวหรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	ทะเลทรายขาว	กองภูเขาทรายสีขาวสุดขอบฟาเหมือนทะเลทรายซาฮารา	ใหทานไดอิสระ

กับการถายรูปหรือเลือกใชบริการกิจกรรม
จากน้ันนําทานชม	ทะเลทรายแดง	ที่เกิดจากการรวมตัวของทรายสีแดงจากสนิมเหล็กจนเป็นบริเวณกวาง

ใหทานไดเพลิดเพลินกับการถายรูป
นําทานเดินทางสู	ซุนเทียน	หรือภาษาอักฤษเรียกวา	FAIRY	STREAM	มีลักษณะคลายแพะเมืองผีหรือเสา

หินนานอยของเมืองไทย	แตแปลกตรงที่มีลําธารระหวางกลาง	ใหทานไดถอดรองเทาเดินลุยอยางสนุกสนาน
แถมไดชมวิวสวยๆสองขางทาง
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานสู	ทาเรือมุยเน	บริเวณจุดชมวิว	ทุกทานจะไดพบกับเรือกระดงหรือเรือประมงของชาวเวียดนามที่เป็น

เอกลักษณเฉพาะนับรอยๆลําสุดลูกหูลูกตาใหทานไดถายถาพที่สวยงาม
นําทานเดินทางกลับสู	เมืองโฮจิมินท	(มีระยะทางประมาณ	200	กิโลเมตร	ใชเวลาเดินทางประมาณ	5

ชั่วโมง)



จากน้ันนําทานลงเรือ	Bên	Nghé	Cruise	ลองเรือไปตามแมน้ําไซงอน	ตลอดเสนทางทานจะไดอิ่มอรอยไปกับ
บุฟเฟตอาหารคํ่าสไตลเวียดนามและเพลิดเพลินไปกับดนตรีสดแนวโฟลกและการเตนรําพื้นเมืองที่แสดงใหเห็น
ถึงวัฒนธรรมและมรดกที่เป็นเอกลักษณของเวียดนาม

ชวงคํ่า	
พิเศษ	!!	บริการอาหารคํ่า	บนเรือลองแมน้ําไซงอน
พักที	่HOANG	PHU	GIA	HOTEL	/	SEN	VIET	HOTEL	ระดับ	3	ดาวหรือระดับเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ทะเลทรายขาวที่ไมนามีอยูในเวียดนาม	มีความสวยงามและรูปทรงที่เปลี่ยน
ไปเรื่อยๆ	สามารถเชารถไปเที่ยวชมได

ทะเลทรายแดงซึ่งมีความสวยงาม	สามารถเขาไปเดินเลนเพื่อชมความงามได

เป็นกระแสน้ําที่สูงแคระดับขอเทา	เป็นน้ําผสมทรายแดงทําใหดูเหมือนโคลน
แดง	แตมีความเย็นสบายเมื่อเดินดวยเทาเปลา	และระหวางทางจะมีหินทรง
แปลกธรรมชาติ	ที่เกิดขึน้ตามธรรมชาติ

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เมืองทางตอนใตของเวียดนาม	ซึ่งเป็นแหลงทองเที่ยวที่มีชาวรัสเซียเยอะ
ธุรกิจทองถิ่น	และรานคามากมายน้ันเป็นของชาวรัสเซีย	กลายเป็นสถานที่
ทองเที่ยวดังๆเมื่อ	ปี	2538	ซึ่งคนแหกันไปดู	สุริยุปราคา

อาจจะไมใชเมืองหลวง	แตเป็นเมืองที่ใหญที่สุดในเวียดนาม	และเลนบทสําคัญ
ในสงครามเวียดนาม	ไดผานการเปลี่ยนชื่อมาหลายครั้ง	แตชื่อที่คนจดจําก็คือ
เมืองไซงอน	เป็นเมืองใหญที่สุดของประเทศเวียดนาม	ตั้งอยูบริเวณ
สามเหลี่ยมปากแมน้ําโขง	โฮจิมินหเป็นศูนยกลางทางเศรษฐกิจของเวียดนาม
จากประชากรรอยละ	7.5	ของประเทศ	แตมีจีดีพีถึงรอยละ	20.2	และการลงทุน
จากตางประเทศมากถึงรอยละ	34.9	ของทั้งประเทศ



ทะเลทรายขาว	:	ราคาน้ีไมรวมคากิจกรรมตางๆอาทิเชน	
-	บริการสไลดเอดรบนทะเลทราย(คาใชจาย	150	บาท)
-	ขับรถATVตะลุยทราย	แบบน่ัง2ทาน	(คาใชจาย	310	บาท)	แบบน่ัง	4ทาน	(คาใชจาย	620	บาท)
-	หรือน่ังรถจิบ๊ชมวิวบนยอดภูเขาทะเลทราย	รถ1คันน่ังได	6ทาน	(คาใชจาย	1,200บาท	)

เป็นแมน้ําที่วิ่งผานเมืองโฮจิมินห	ซึ่งเป็นทั้งแหลงน้ําหลัก	และที่ตั้งของทาเรือ
สําคัญประจําเมือง	มีบริการลองเรือเป็นเอกลักษณของแมน้ําแหงน้ี	เป็นเมือง
ใหญที่สุดของประเทศเวียดนาม	ตั้งอยูบริเวณสามเหลี่ยมปากแมน้ําโขง	โฮจิ
มินหเป็นศูนยกลางทาง	เศรษฐกิจของเวียดนาม	และมีการลงทุนจากตาง
ประเทศมากถึงรอยละ	34.9	ของทั้งประเทศ

	พิเศษ!!	บริการอาหารคํ่า	บนเรือลองแมน้ําไซงอน
	พักที่	HOANG	PHU	GIA	HOTEL	/	SEN	VIET	HOTEL	ระดับ	3	ดาว	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานเที่ยวชม	ทําเนียบรัฐบาล	ตั้งอยูบริเวณใจกลางเมืองโฮจิมินห	ทําเนียบของอดีตประธานาธิบดี

ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑดวย	อาคารทันสมัยหลังใหญน้ีรายรอบดวยสวนขนาดใหญตั้งอยูในบริเวณที่เคยเป็น
ทําเนียบของผูวาการชาวฝรั่งเศสที่เรียกวา	ทําเนียบนโรดม	(Norodom	Palace)	ทําเนียบน้ีถูกทิ้งระเบิดโดย
ทหารอากาศเวียตนามใตและไดมีการสรางอาคารใหม	ที่รูจักกันในชื่อ	ทําเนียบอิสรภาพ	(Independence
Palace)	ขึน้แทนที่โครงสรางเกาถูกทําลาย
นําทานเดินทางผานยาน	ไชนาทาวน	ชมวิธีชีวิตความเป็นอยู	ของชาวจีนในเวียดนาม
นําทานชม	วัดเทียนหาว	วัดจีนในเขตไชนาทาวนที่สรางอุทิศใหกับแมพระผูคุมครองชาวเรือหรือเทพีเทียน

หาวโดยชาวพุทธกวางตุงในชวงปลายศตวรรษที่	18	ชาวเวียดนามเชื่อวาเทพองคคนที่มีกอนเมฆเป็นยาน
พาหนะเพื่อชวยคุมครองผูคนใหรอดพนจากอันตรายจากมหาสมุทรทั้งปวง
พิเศษ	!!	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	BUFFET	PALACE

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
นําทานสู	โบสถนอรทเทอดาม	ใชเป็นหอสวดมนตสําหรับชาวเวียดนามและชาวตางประเทศที่เป็นคริสต

ศาสนิกชน	ทั้งน้ี	มีทั้งผูที่มาทองเที่ยวหรือไดเดินทางมาทํางานในเวียดนามอีกดวย	โบสถ	ฯ	ไดออกแบบมาจาก
ประเทศฝรั่งเศส	โบสถ	ฯ	แหงน้ีถือเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกที่สวยงามยิ่งในนครโฮจิมินหอีกแหง
นําทานชม	ไปรษณียกลาง	ที่ยังคงความงดงามตามสถาปัตยกรรมดั้งเดิม	ทานสามารถสงไปรษณียกลับ

มายังประเทศไทยเพื่อเป็นของที่ละลึกได
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ตลาดเบนถัน่	ซึ่งตั้งอยูใจกลางเมืองโอจิมินห	เป็นตลาดที่มีขนาดใหญและมีอายุ

เกือบรอยปี	ที่น้ีมีสินคาสารพัดชนิดทั้งสินคาพื้นเมือง	สินคานําเขาของที่ระลึก	อาหาร	เครื่องดื่ม	ตางๆ
บริการอาหารเย็นดวยขนมปัง	BANH	MI	(ขนมปังสไตลเวียดนามบริการบนรถ)
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู	สนามบิน	TAN	SON	NHAT
21.35	น.	เดินทางสู	สนามบินดอนเมือง	ประเทศไทย	โดยเทีย่วบิน	FD659
23.10	น.	ถึง	สนามบินดอนเมือง	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ	

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



เป็นสถานที่ทํางานของประธานาธิบดีคนเกาของเวียดนามตอนใต	ชวง
สงครามเวียดนาม	ซึ่งเป็นจุดที่สงครามไดมาถึงจุดสิ้นสุด	เมื่อรถถังของ
เวียดนามตอนเหนือไดถลมเขามาทางรั้วดานหนา

เป็นยานไชนาทาวนหรือเยาวราชแหงเวียดนาม	มีประวัติตั้งแต	คศ	1778	มีทั้ง
วัดแลวสิ่งกอสรางที่มีอายุยาวนาน

สรางขึนตนศตวรรษที19	เพื่อนมัสการเจาแมทับทิม	เทพีทีคอยปกปองรักษา
ชาวประมงใหปลอดภัยในการออกเดินทางในทะเล	เป็นที่นับถือของชาวประมง
เป็นอยางมาก

	พิเศษ!!	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	BUFFET	PALACE

ตั้งอยูบริเวณกลางเมือง	บนถนน	Han	Thuyen	ไดรับการกอสรางตั้งแตปี	พ.ศ.
2420	ใชระยะเวลาการสราง	6	ปี	โบสถน้ีไมมีการประดับดวยกระจกสีเหมือน
โบสถคริสตที่อื่น	เพราะไดรับความเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่	2	สําหรับ
โบสถแหงน้ีไดรับการยกยองวามีความงดงามมากที่สุดแหงหน่ึงใน	เวียตนาม
โดยในแตละวันมีนักทองเที่ยวมาเยือนมากมาย	ลักษณะของตัวโบสถเป็นรูป
แบบของสมัยอาณานิคม	มีหอคอยคูสี่เหลี่ยมอยูดานบนสูง	40	เมตร	เป็น
เอกลักษณที่งดงามของโบสถแหงน้ี	ดานหนาโบสถมีรูปป้ันขนาดใหญสีขาว
เดนเป็นสงาของพระแมมารี	นักทองเที่ยวนิยมเขามาชมกันมาก	เพราะเป็น
เสมือนสัญลักษณรวม	อันหมายถึงการเขามาของตะวันตก	และเป็นสัญลักษณ
ที่สําคัญอยางหน่ึงของโฮจิมินห

ตั้ง	อยูบริเวณใจกลางเมืองโฮจิมินห	ใกลกับโบสถนอรทเธอดาม	ไดรับการ
กอสรางขึน้เมื่อ	ปี	พ.ศ.	2439	เสร็จในปี	พ.ศ.	2444	มีการออกแบบและกอสราง
ในสไตลฝรั่งเศสและไดรับการออกแบบตกแตงอยางงดงาม	ดวยกระจกสี	เป็น
ไปรษณียที่ใหญที่สุดในเวียตนาม	มีความโอโถงและออนชอยทวามั่นคง	จน
ทําใหนักออกแบบมากมายตองมาศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับการออกแบบตกแตง
อาคาร	แหงน้ี	ภายในตัวอาคารมีการระดับภาพแผนที่ทางทะเลโบราณ	และ
ภาพของอดีตผูนําประเทศโฮจิมินห	มีการบริการทั้งการสงจดหมาย	แสตมป
เพื่อการสะสม	โปสการด	โทรศัพทระหวางประเทศในอัตราคาบริการ
มาตรฐานเป็นที่ทําการไปรษณียของเมืองไซงอน	หรือ	เมืองโฮจิมินห	ซึ่งสราง
ขึน้มาโดยชาวฝรั่งเศสตั้งแตสมัยที่ยังอยูภายใตอํานาจ	ใกลๆกับโบสถแหงไซ
งอน



พีเรียดของการเดินทางแตละเดือนไมเหมือนกัน	กรุณาเช็ครายละเอียดกอนเดินทาง
**คณะเดินทาง	เมษายน	-	กันยายน	2560**

หากทานเดินทางระหวางเมษายน	-	กันยายน	ไมมีบริการอาหารเย็น	
21.35	น.	เดินทางสู	สนามบินดอนเมือง	ประเทศไทย	โดยเที่ยวบิน	FD659	
23.05	น.	ถึง	สนามบินดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ

**คณะเดินทาง	ตุลาคม	-	ธันวาคม	2560**
หากทานเดินทางระหวางตุลาคม	-	ธันวาคม	จะมีบริการอาหารเย็นดวยขนมปัง	BANH	MI	(ขนมปังสไตล
เวียดนามบริการบนรถ)
21.35	น.	เดินทางสู	สนามบินดอนเมือง	ประเทศไทย	โดยเทีย่วบิน	FD659	
23.10	น.	ถึง	สนามบินดอนเมือง	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ	

เป็นตลาดที่มีประวัติยาวนาน	ซึ่งเมื่อกอนเปนแคเพียงพอคาขางถนนที่ยืนรวม
กันไกลๆกับแมน้ําไซงอน	เป็นตลาดหลักๆของเมืองโฮจิมินห	ซึ่งถูกเปลี่ยน
สถานที่ตั้งมาอยูจุดลาสุด	และถูกตั้งชื่อวา	"ตลาดเบนถัน"

ทาอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ตถือกําเนิดขึน้เมื่อตนทศวรรษที่	1930
(พ.ศ.	2473-2482)	โดยรัฐบาลภายใตอาณตัิของฝรั่งเศสไดสรางสนามบิน
ขนาดเล็กขึน้ในหมูบานเตินเซินเญิ้ต	จึงเป็นที่รูจักในชื่อวา	สนามบินเติน
เซินเญิ้ต

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



1.	ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน
2.	ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา	หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมด	หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ	ทางบริษทัจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทาน
3.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา	15	ทาน	โดย

จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา	และ
อยางนอย	10	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา	แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษทักําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะให
บริการตอไป
4.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํานําหนาชื่อ	เลข

ที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนา
หนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมัดจํา
5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหสอดคลองกับ

สถานการณ	ภูมิอากาศ	และเวลา	ณ	วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง	ทั้งน้ีบริษทัจะคํานึงถึงความปลอดภัย
ของนักทองเที่ยวสวนใหญเป็นสําคัญ
6.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ	ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ	ที่เพิ่มขึน้ของนักทองเที่ยวที่มิได

เกิดจากความผิดของทางบริษทั	เชน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	การนัดหยุดงาน	การปฏิวัติ	อุบัติเหตุ	ความเจ็บป วย
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ	ความลาชา	เปลี่ยนแปลง	หรือการบริการของสายการบิน	เหตุสุดวิสัยอื่น
เป็นตน
7.	อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ	ณ	วันที่ทางบริษทัเสนอราคา	ดังน้ัน	ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึน้	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศ	คาตัว๋เครื่องบิน	คาภาษีเชื้อเพลิง	คาประกันภัยสายการบิน	การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	หรือตัวแทนของทางบริษทั	ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ	แทนบริษทั	เวนแตมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน
9.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	15	ทานขึ้นไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	บริษทัฯ

ขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง	หรือเปลี่ยนแปลงราคา

1.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน	5,000	บาทตอทานเพื่อสํารองที่น่ัง
2.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย	21	วัน	กรณีนัก

ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน	หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด	รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงิน
ไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ
3.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน

จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั
กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	5,000.-	บาท	หากมีการยกเลิกภายหลัง	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการคืน

มัดจําทัง้หมด	เน่ืองจากทางบริษทัฯ	ไดชําระคาตัว๋เครื่องบินเต็มใบใหกับสายการบินเป็นทีเ่รียบรอย
ยกเวนคาภาษีน้ํามันทีย่ังมิไดชําระ	คาทัวรสวนทีเ่หลือ	กรุณาชําระ	21	วันกอนการเดินทาง

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	พรอมคณะ
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
3.	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน	20	กก.
4.	คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ
5.	คาที่พักตามที่ระบุในรายการ	พักหองละ	2	ทานหรือ	3	ทาน
6.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ
7.	คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
8.	คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
9.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)



1.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาโทรศัพททางไกล	คา
อินเตอรเน็ต	คาซักรีด	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถาม
จากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
2.	คาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิน่	เมษายน	-	กันยายน	2560	ทานละ	500	บาท	/

ทริป/ตอทาน	//	ตุลาคม	-	ธันวาคม	2560	ทานละ	600	บาท	/ทริป/ตอทาน	
3.	คาภาษีมูลคาเพิม่	7%	และภาษีหัก	ณ	ทีจ่าย	3%

PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอย	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

**	ราคาเด็กอายุไมเกิน	2	ปี3,900	บาท	**
***คาบริการขางตน	ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	มัคคุเทศกทองถิน่	เมษายน	-	กันยายน	2560	ทานละ	500

บาท	/ทริป/ตอทาน	//	ตุลาคม	-	ธันวาคม	2560	ทานละ	600	บาท	/ทริป/ตอทาน***
**	หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน,	รถทัวร,	รถไฟ)	กรุณาสอบถามทีเ่จาหนาทีทุ่กครัง้กอน

ทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟลท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบลวง
หนา	**
ตัว๋เมื่อออกแลว	ไมสามารถรีฟันดได	อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน

ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1.	กรุณาแยกของเหลว	เจล	สเปรย	ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน	ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100	มิลลิลิตรตอชิ้น

และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน	1,000	มิลลิลิตร	โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท	และสามารถนําออกมาใหเจา
หนาที่ตรวจไดอยางสะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย	อนุญาตใหถือไดทานละ	1	ใบเทาน้ัน	ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
2.	สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	มีดพก	แหนบ	อุปกรณกีฬาฯ	จะตองใสกระเปาใบใหญและ

ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
3.	IATA	ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึน้ไปบนเครื่องบินดังน้ีแบตเตอรี่สํารองสามารถนําใส

กระเปาติดตัวถือขึน้เครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณที่จํากัด	ไดแก
3.1	แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟานอยกวา	20,000	mAh	หรือนอยกวา	100	Wh	สามารถนําขึน้เครื่องไดไมมีการ
จํากัดจํานวน	
3.2	แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟา	20,000	-	32,000	mAh	หรือ	100-160	Wh	สามารถนําขึน้เครื่องไดไมเกินคนละ
2	กอน
3.3	แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟามากกวา	32,000	mAh	หรือ	160	Wh	หามนําขึน้เครื่องในทุกกรณี
4.	หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี

1.	กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง	หรือเลื่อนการเดินทาง	นักทองเที่ยวหรือเอเจน
ซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)	จะตองแฟกซ	อีเมล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อ
แจงยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลักษณอักษรทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณี
ใดๆ
2.	กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	(ผูมีชื่อในเอกสารการ

จอง)	จะตองแฟกซ	อีเมล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงิน
คาบริการคืน	โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ	หลักฐานการชําระเงินคาบริการ
ตางๆ	และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน	โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี
2.1	ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	30	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	100	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.2	ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	15	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	50	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.3	ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา	15	วัน	ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมดทั้งน้ี	ทางบริษทัจะหักคาใชจายที่ได
จายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว	เชน	การสํารองที่น่ังตัว๋



เครื่องบิน	การจองที่พักฯลฯ
3.	การเดินทางทีต่องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	หรือเทีย่วบินเหมาลํา	Charter	Flight	หรือ

Extra	Flight	กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือ
คาบริการทัง้หมด		
4.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน

จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั
5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง	15	คน
***	ในกรณียกเลิกการเดินทาง	ตองยกเลิก	30	วันกอนการเดินทางเทานัน้	ไมเชนนัน้ทางบริษทัจะไมคืน

มัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทัง้สิ้น	เพราะวาทางบริษทัไดทําการจายคาตัว๋ไปใหกับการสายการบิน
เรียบรอยแลว	โปรดอานขอความใหถีถ่วนกอนการจองทัวรทุกครัง้	เพื่อประโยชนแกตัวทานเอง	***	


