โปรแกรมท่องเที่ยวโฮจิมินท์ – ดาลัด – มุยเน่ 4 วัน 3 คืน

ระยะเวลาทัวร์ 4 วัน 3 คืน :เดินทางโดยสายการบินฬโดยสายการบินใดก็ได่ท่ที ่านเลือก
เดินทางได้ตง้ั แต่วนั นี้ – เดือนกันยายน 2561
ข้อดี
 เดินทางง่ายสะดวก สบาย ง่ายไม่ลาบากอย่างที่คดิ
 เดินทางได้ตง้ั แต่ 2 ท่านขึ้นไป ไม่ตอ้ งรอใคร
 เลือกวันเดินทางเองได้
 ไม่ตอ้ งกังวลกับการถูกหลอกหรือหลงทาง เรามีทมี งานมืออาชีพค่อยบริการท่านอยู่ตลอดการท่องเที่ยว
 ราคาถูก งบไม่บานปลาย
เจอร์ น่ ัน เจอร์ นีย์ โดย บริษัท มานิโต้ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จากัด ใบอนุญาติการท่ องเที่ยวแห่ งประเทศไทย เลขที่ 11/08828

วันแรก

คา่

วันที่สอง
07.00 น.

เที่ยง
คา่

วันที่สาม
07.00 น.

เที่ยง

คา่

กรุงเทพฯ –โฮจิมินห์ซิต้ ี – ตลาดบินถัน่

 ( - /-/เย็น)

เจ้าหน้าที่รบั ท่านที่สนามบินโฮจิมินห์
เทีย่ ว ตลาดบินถัน่ (Ben Thanh Market - ในภาษาเวียดนาม Ben แปลว่าท่าเรือ, และ Thanh แปลว่าป้ อมปราการ
เต่า) เป็ นตลาดขนาดใหญ่ใจกลางพื้นทีข่ องนครโฮจิมนิ ห์, เวียดนาม ตลาดแห่งนี้เป็ นหนึ่งในสัญลักษณ์ของนครโฮจิมนิ ห์
นักท่องเทีย่ วนิยมหาซื้อสินค้าประเภทหัตถกรรมพื้นเมือง, สิง่ ทอ, ของทีร่ ะลึก ไปจนถึงอาหารสด, อาหารพื้นเมือง และ
เครื่องเทศต่างๆ
บริการอาหารเย็นที่หอ้ งอาหารณภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั Lien Thanh Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

โฮจิมินห์ซิต้ ี - ดาลัด  ( เช้า /กลางวัน /เย็น)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านนัง่ รถไปเมืองดาลัด เมืองแห่งปารีสตะวันออก เมืองตากอากาศสมัยฝรัง่ เศสมาปกครองเวียดนาม ชมวิถชี วี ติ สอง
ข้างทางและบรรยากาศทีแ่ วดล้อมไปด้วยภูเขา ถึง เมืองดาลัด นาท่านเดินทางเข้าทีพ่ กั และชมบรรยากาศยามเย็นของ
เมืองดาลัด
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั Dai Loi Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า (เมืองดาลัด)
บริการอาหารเย็น

ดาลัด - Crazy house - พระราชวังฤดูรอ้ น - นัง่ กระเช้าไฟฟ้ า - หุบเขาแห่งความรัก -น้ าตกดา
ตันลา – ภูเขาลังเบียง – เมืองมุยเน่  (เช้า/กลางวัน/เย็น)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเทีย่ วชม Crazy House ชมบ้านตุก๊ ตาที่มรี ูปทรงแปลกตา
เทีย่ วชม พระราชวังฤดูรอ้ นบ๋าวได๋ (Dinh Bao Dai) ของจักรพรรดิ์องค์สุดท้ายของเวียดนาม นาท่าน นัง่ กระเช้าไฟฟ้ า
ชมวิวทิวทัศน์เมืองดาลัดจากมุมสูงและนาท่านไหว้พระที่ วัดตักลั
๊ ม (Truc Lam) วัดพุทธในนิกายเซน (ZEN) แบบ
ญี่ป่ นุ ภายในวัดตกแต่งสวยงามด้วยสวนดอกไม้
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาท่านเทีย่ วชม หุบเขาแห่งความรัก (Love Valley) เป็ นหุบเขาที่ปกคลุมด้วยต้นสนและมีทะเลสาบอยู่
บริเวณกลางหุบเขา ให้ท่านได้ถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย จากนัน้ นาท่านเทีย่ วชม นา้ ตกดาตันลา Datanla สนุกสนานกับ
การนัง่ รถราง (Roller Coaster) ลงไปทีน่ า้ ตก จากนัน้ นาท่านชมบรรยากาศยามเย็นที่ ภูเขาลังเบียง Lang Biang
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมืองมุยเน่ใช้เวลาเดินทาง 4 ชัว่ โมง
บริการอาหารเย็น
เข้าสูท่ ่พี กั **โรงแรม Peace Resort HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว**

วันที่ส่ี

มุยเน่ – ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง - โฮจิมินห์ – กรุงเทพ  (เช้า/กลางวัน/-)

07.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เที่ยง

นาท่านชมความงดงามของ ทะเลทรายแดง (Red Sand Dune) สถานที่ท่องเที่ยวทีม่ ชี ่อื เสียงมากและอยู่ใกล้ชายทะเล
เม็ดทรายละเอียดสีแดงละเอียดราวกับแป้ ง เนินทรายจะเปลีย่ นรูปร่างไปตามแรงลมทีพ่ ดั ผ่านมา ชมและสัมผัส ความ
ยิง่ ใหญ่เม็ดทรายละเอียดสีแดงของ ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) หรือทีเ่ รียกว่าทะเลทรายขาวทะเลทรายที่
ใหญ่ทส่ี ุดของเวียดนามหรือ ซาฮาร่า แห่งเวียดนามแถมฟรี ค่ารถจิ๊บเที่ยวชมทะเลทราย พาชม ลาธารนางฟ้ า Fairy
Stream ลาธารนา้ สายเล็กๆที่ไหลลัดเลาะผ่านโตรกหน้าผาไปยังทะเล ดินในบริเวณ
ลาธารทีน่ า้ ไหลผ่านไปมีลกั ษณะเนื้อละเอียดเป็ นดินสีแดงอมส้ม ตัดกับเมฆขาว
เวียดนาม ชาวบ้านจะประกอบอาชีพ ทาไร่ ทาสวน เป็ นวิถชิ วี ติ ที่เรียบง่าย สิง่ ที่ท่าน
จะได้สมั ผัสคือ การจราจรที่คบั คัง่ เต็ม
ไปด้วยจักรยานยนต์ ในเมืองโฮจิมนิ ห์ซติ ้ ที ่มี มี าที่สุดในโลก ประมาณ 7 ล้านคัน สิง่
แรกทีจ่ ะติดตราตรึงใจและคงอยู่ในโสตประสาทคุณมิรูล้ มื คือ "เสียงแตรรถ"
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินTan Son Nhat
............................................END OF SERVICE............................................

***หมายเหตุ :กาหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม***

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว
04 DAYS HO CHI MINH – DALAT – MUI NE BEACH - EVENIGHT
FLIGHT- UNTIL 30 SEPTEMBER 2018
FIT GROUP FROM ( 02 – 15 Paxs ) ราคาไทยบาท / 1 ท่านพักห้องคู่
Class Hotel

2 paxs

3 paxs

4 - 5 paxs

6 - 7 paxs

8 - 9 paxs

03 Star Standard

13,900

11,500

9,900

8,500

7,900

10 paxs –
15 paxs
7,500

Single
supp
2,500

HOTEL 03 STAR STANDARD
Hochiminh

Dalat

Muine

Lien Thanh or similar

Dai Loi or similar hotel

Peace Resort or similar

เดินทางตรงกับวันหยุดโรงแรมชาร์ทเพิ่มห้องละ 5 USD /ห้อง / คืน
Packages is not applied for the period as – surcharge to be advised upon
request.
 Lunar New Year : 12 February 2018 – 10 February 2018
 Reunification Day & Labor Day : 29 Apr 2018 – 02 May 2018
 National Independence Day
: 31 Aug 2018 - 03 Sep 2018
 Christmas - New Year
: 24 Dec 2018 till 05 Jan 2019

อัตราค่าบริการรวม
- ที่พกั โรงแรมตามรายการ3 คืน
- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
- ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
- ค่าไกด์ทอ้ งถิน่ และหัวหน้าทัวร์นาเที่ยวตามรายการ
- ประกันอุบตั เิ หตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปตามเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการไม่รวม
- ตัวเครื
๋ ่องบิน
- ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%และภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%
- ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนี ยมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ
- ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์,อินเตอร์เน็ ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
- ค่าใช้จา่ ยอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธ
ไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อ
ความควบคุมของบริษทั ฯ
- ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ ,คนขับรถ,ผูช้ ่วยคนขับรถ 600บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนี ยมของประเทศค่ะ)
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถนะคะแต่ไม่บงั คับทิปค่ะ)
เงือ่ นไขการสารองที่นงั ่
1.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระมัดจา 5,000 บาทส่วนที่เหลือชาระทันทีกอ่ นการเดินทางไม่นอ้ ย
กว่า15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต(ิ ช่วงเทศกาลกรุณาชาระก่อนเดินทาง 21 วัน)
2.กรณี ยกเลิก2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ทง้ั หมด ยกเว้นในกรณี วนั หยุดเทศกาล,
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่มีเงือ่ นไขใดๆทัง้ สิ้น
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจาทัง้ หมด
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทง้ั หมดไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
3. กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทั ฯจะทาการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทง้ั นี้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็ นจริง ใน
กรณี
เจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
4.บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนที่บริษทั ฯ
กาหนดไว้(15 ท่านขึ้นไป)เนื่ องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั ฯและผูเ้ ดินทางอืน่ ที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษทั ต้องนาไปชาระ
ค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
5. คณะผูเ้ ดินทางจานวน 10 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณี ท่มี ีผูเ้ ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านไม่มีหวั หน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไปด้วยโดยทาง
บริษทั ฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง

6.กรณี ท่ที ่านต้องออกตัวภายใน
๋
เช่น (ตัวเครื
๋ ่องบิน,ตัวรถทั
๋ วร์,ตัวรถไฟ)
๋
กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุ ครัง้
ก่อนทาการออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม
- บริษทั ฯมีสทิ ธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
- เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
- หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านั้น
(หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้ )
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณี ท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อ
ความรับผิดชอบของบริษทั ฯหรือเหตุภยั พิบตั ทิ างธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ ในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉิ นจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุในรายการ
ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ ในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะ
ค่าใช้จา่ ยทุกอย่างทางบริษทั ฯได้ชาระค่าใช้จา่ ยให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตั เิ หตุท่เี กิดจากความประมาทของ
นักท่องเที่ยวเองหรือในกรณี ท่กี ระเป๋ าเกิดสูญหายหรือชารุดจากสายการบิน
- กรณี ท่กี ารตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
- ตัวเครื
๋ ่องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณี ท่ที ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
- เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษทั ฯหรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้
ยอมรับในเงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้ แล้วทัง้ หมด
- กรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทง้ั หมด

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**

