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บริษัท บีแฮปปี้ทราเวล จ้ากัด
BEE HAPPY TRAVEL CO., LTD
ใบอนุญาตนาเที่ยวเลขที่ 11/06091

48/5-6 อาคาร Space 48 ชั้น 6 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Tel. 02 – 2774429 Fax. 02 -2774492 มือถือ. 081-910-0921 www.beehappytravel.net

ซินจ่าว... เวียดนามใต้ นครโฮจิมินห์ (ไซง่อน) มุยเน่ เมืองดาลัท ฟานเทียด
ชมดอกไม้งาม ท่ามกลางอากาศหนาวเย็น เคเบิลคาร์ นั่งรถรูทสู่น้าตกดาตันลา
ทะเลทรายแดง ทะเลทรายขาว (Red & White Sand Dune) ล้าธารนางฟ้า
หุบเขาแห่งความรัก Crazy House อุโมงค์กู๋จี
โบสถ์นอร์ทเทรอดาม
ไปรษณีย์กลาง ช๊อปปิ้งทีต่ ลาดเบนถัน
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เดินทาง...เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561

(5 วัน / 4 คืน)

วันแรก

กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์ทเทรอดาม – ไปรษณีย์กลาง – ฟานเทียด

05.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ (อาคาร 1) ชั้น 3

07.45น.
09.15น.

ประตู 1 เคาน์เตอร์ของ สายการบิน AIR ASIA (FD) พบเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอานวย
ความสะดวก ในการเรื่องเอกสารต่างๆ เช็คอินตั๋วที่นั่งโดยสาร โหลดกระเป๋าสัมภาระ
เหินฟ้าสู่ นครโอจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดย สายการบิน AIR ASIA  เที่ยวบินที่ FD 650
 บริการอาหารเช้าบนเครื่อง และ ระบุที่นั่งบนเครื่องบิน
เดินทางถึง สนามบินตันเซินเยิต นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
รับกระเป๋าและสัมภาระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นาท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางเข้าสู่ นครโฮจิมินห์
หรือชื่อเดิมเรียกว่า “ไซ่งอ่ น” เป็นเมืองใหญ่ที่สุด ของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยม
ปากแม่น้าโขง นครโฮจิมินห์ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเวียดนาม มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน
ในอดีตเคยเป็นอาณานิคม ของประเทศฝรั่งเศส มีการขยายวัฒนธรรม เข้ามาสู่โฮจิมินห์ในช่วงเวลานั้น
ตึกและอาคารสาคัญต่างๆ ถูกสร้างขึ้นในสไตล์โคโลเนียล ทาให้เมืองทั้งเมือง มีบรรยากาศคล้ายกับยุโรป
นาท่านชม โบสถ์นอร์ทเทรอดาม โบสถ์ทรงสูง ที่สร้างในสมัยเวียดนาม ยังอยู่ในอาณานิคมฝรั่งเศส เป็น
โบสถ์ประจาเมืองไซ่ง่อน ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เป็นมหาวิหาร ในนิกายโรมันคาทอลิก สร้างในช่วงปลายปี
ค.ศ. 1880 มีสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ ออกแบบโดย J. Bourard สถาปนิกชาวฝรั่งเศส ทั้งภายใน
และภายนอก มีการตกแต่งอย่างสวยงาม บรรยากาศคล้ายกับ โบสถ์ในยุโรปเลยทีเดียว จากนั้น นาท่านชม
ไปรษณีย์กลาง ถือได้ว่า เป็นที่ทาการไปรษณีย์ ที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เป็นอาคารทรงยุโรป
ออกแบบโดย Gustave Eiffel ตัวอาคารมีสถาปัตยกรรม แบบโคโลเนียล ด้านในมีการออกแบบ
อย่างสวยงาม โครงสร้างหลังคาโค้ง เพดานสูง พื้นก็ปูด้วยกระเบื้องลวดลายน่าพิศมัย สามารถเที่ยวชมได้
พร้อมทั้งสามารถส่งไปรษณีย์ ซื้อแสตมป์เก่าและของที่ระลึกต่างๆ ได้อีกด้วย จนได้เวลาสมควร
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เที่ยง
บ่าย

ค่่า

วันที่สอง
เช้า

เที่ยง
บ่าย

 บริการอาหารเที่ยง
นาท่านออกเดินทางสู่ ฟานเทียด (Phan Thiet) เป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงในเรื่องทิวทัศน์
และหาดทรายที่สวยงาม จนได้รับการขนานนามว่า “เมืองหลวงแห่งรีสอร์ท” ซึ่งปัจจุบันนี้ ฟานเทียด ได้
กลายเป็นจุดหมายปลายทาง แห่งการท่องเที่ยว และยังเป็นสถานที่พักผ่อนหยุดสุดสัปดาห์ เนื่องจาก
เป็นเมืองท่าเรือประมง ที่เงียบสงบ และมีทัศนียภาพที่สวยงาม ทั้งยังเป็นเมืองหลวง ของจังหวัดบิ่ญญ่วน
อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของประเทศเวียดนาม อยู่ห่างจาก นครโฮจิมินห์ ไปทางทิศเหนือประมาณ
180 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 4 ชม.) เดินทางถึง มุยเน่ อิสระให้ท่านได้เก็บความชุ่มฉ่า
กับบรรยากาศดี วิวสวย ลมพัด เย็นสบาย หาดสวย ทะเลใส ที่ทอดตัวยาวไกลสุดสายตา แห่งทะเลมุยเน่
 บริการอาหารค่่า
 น้าท่านเข้าสู่ที่พัก Muongthan Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

ฟานเทียด – หมู่บ้านชาวประมง – ทะเลทรายแดง – ล้าธารนางฟ้า (Fairy Stream) –
ทะเลทรายขาว (รวมค่ารถจิ๊ป) - เมืองดาลัท
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม หลังอาหาร
นาท่านชม หมู่บ้านชาวประมง (Mui Ne Fishing Village) ชมวิถีชีวิตชาวประมง ชายหาดที่เงียบสงบ
เป็นการเที่ยวชมวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ของชาวบ้านที่นี่ ซึ่งจะได้เห็นภาพการตกปลา ตากกุ้ง หรือ เรือที่ใช้
ออกทะเล เป็นต้น เดิมทีเป็นเพียง หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ที่ไม่มีใครรู้จัก วิถีชีวิตเป็นไปอย่างเรียบง่าย
อิสระให้ท่านเก็บภาพเป็นที่ระลึก จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายแดง (Red Sand Dune) จุดเด่น
ของทะเลทรายแดงแห่งนี้ อยู่ที่สีทองของเม็ดทราย ที่จะส่องประกายแวววาว เมื่อแสงสีขาวของพระอาทิตย์
ตกกระทบ เปรียบได้ดั่ง “ฟ้าจรดทราย” เลยทีเดียว อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ จนได้เวลาสมควร
จากนั้น นาท่านสู่ ล้าธารนางฟ้า (Fairy Stream) หรือ แกรนด์แคนยอนแห่งเวียดนาม เป็นแหล่งท่องเที่ยว
อีกแห่งหนึ่งของมุยเน่ ซึ่งเกิดจากภูเขาหินทรายขนาดใหญ่ ถูกกัดเซาะของน้ามานานวัน จนเป็นร่องกว้าง
กว่า 20 เมตร มีชั้นหิน ชั้นทรายสีสันสวยงาม และมีลาธารเล็กๆ พัดพาตะกอนทรายสีแดง ซึ่งคนทั่วไป
เรียกว่า ลาธารนางฟ้า เพราะอาจจะด้วย ความสวยงามของฟ้า ตัดกับทะเลทราย เดินย่าไปตามลาธารน้า
คล้ายกับการสปาเท้าแบบธรรมชาติ
 บริการอาหารเที่ยง
นาท่านสู่ ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) อยู่ทางทิศเหนือของเมืองมุยเน่ มีทะเลสาบที่สวยงาม
ขนาบข้างเนินทราย ชื่อ ทะเลสาบ Bau Trang นาที ซึ่งทะเลทรายขาว เป็นเนินทรายสีขาว ที่มีแหล่งน้าจืด
หรือโอเอซิสอยู่ใกล้ๆ เป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวนิยมไปถ่ายรูป และเป็นจุดหนึ่งที่ถ่ายทา
ภาพยนตร์ไทยเรื่อง “เราสองสามคน” ให้ท่านจะได้เพลิดเพลินกับ การถ่ายภาพเป็นที่ระลึก สมควรแก่เวลา
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ค่่า

นาท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองดาลัท เดินทางผ่านเส้นทางที่ลัดเลาะ ไปตามไหล่เขา ชมดงพันธุ์ไม้ ที่เขียวขจี
เป็นธรรมชาติที่สวยงาม
 น้าท่านเข้าสู่ทพี่ ัก NgocLan Hotel หรือเทียบเท่า
 บริการอาหารค่่า หลังอาหาร
เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ เดินชมเมืองดาลัทยามค่าคืน ท่ามกลางอากาศหนาวเย็น อิสระให้ท่าน
ชิมกาแฟ จากร้านบรรยากาศดี๊ดที ี่ตั้งตามไหลเขา ซึ่งเป็นถนนเล็กๆ กลางเมือง หรือ เลือกชิมอาหารพื้นเมือง
แบบปิ้งย่าง เช่น ร้านหอยย่าง ปลาย่าง และร้านน้าชา หรือ เลือกชมร้านค้าขายของชาวบ้าน และร้านขาย
พันธุ์ไม้เมืองหนาว รวมถึงกล้วยไม้พันธุ์ต่างๆ

วันที่สาม

สวนดอกไม้เมืองหนาว - เคเบิลคาร์ - วัดตึ๊กลาม - พระราชวังจักรพรรดิบ๋าวได่ - บ้านเพียน น้าตกดาตันลา - สถานีรถไฟเก่า - หุบเขาแห่งความรัก

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร
นาท่านชม สวนดอกไม้เมืองหนาว (Flower Garden) ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดาลัท สัมผัสดอกไม้เมือง
หนาว สายพันธุ์จากยุโรป ท่านจะได้สัมผัสดอกไม้เมืองหนาว ที่อวดโฉม และสีสันแปลกตา อิสระให้ท่าน
เพลิดเพลิน และหมดเวลาไปกับการบันทึกภาพ บรรยากาศสุดโรแมนติกแบบนี้ ไว้อีกนานเลยที่เดียว
สมควรแก่เวลา จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้า (เคเบิลคาร์) กระเช้าไฟฟ้าแห่งนี้ เป็นระบบ
กระเช้าที่ทันสมัยของประเทศเวียดนาม และมีความปลอดภัยสูง ท่านจะได้ชมวิวทั้งเมืองดาลัด ซึ่งตั้งอยู่
ท่ามกลางขุนเขาอันสวยงาม นาท่านชม วัดตึ๊กลาม (TRUCLAM THIEN VIEN PAGODA) ผ่านชม
ความงดงามของทะเลสาบเตวียนลัม หรือ เตวียนลาม Tuyen Lam Lake และตื่นตากับทิวสน ซึ่งยืน
ต้นอยู่อย่างสวยงาม จนได้เวลาสมควร นาท่านเข้าชม พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิบ่าวได๋ เป็น
จักรพรรดิองค์สุดท้ายของเวียดนาม ที่ลี้ภัยไปประทับประเทศฝรั่งเศส พระราชวังนี้นับว่า เป็นจุดที่
นักท่องเที่ยวนิยมมาเยี่ยมชม นาท่านชม บ้านเพียน (Crazy House) ซึ่งสร้างจากจินตนาการอันสุดไกล
ของเจ้าของบ้าน ท่านสามารถปีนป่ายเข้าช่องนี้ ออกช่องนั้น ในแต่ละจุดที่สร้างไปแปลก และแตกต่างกัน
สร้างความตื่นเต้นเร้าใจให้กับนักท่องเที่ยว และเก็บภาพสวยงามด้วยสีสันที่สวยงามของบ้าน
 บริการอาหารเที่ยง
นาท่านเดินทางสู่ น้าตกอันลือชื่อของเมืองดาลัท คือ น้าตกดาตันลา (Datanla Waterfall) ตั้งอยู่
นอกเมืองไปทางทิศใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร รอบๆ น้าตกมีเครื่องเล่น ซึ่งใช้ธรรมชาติมาเป็นส่วนประกอบ
ท่านจะได้สนุกสนานกับ การนั่งรถราง (รูท) หรือ Roller Coaster ลงไปยังที่น้าตก สมควรแก่เวลา
นาท่านชม สถานีรถไฟเก่า ที่สร้างตั้งแต่สมัยที่ฝรั่งเศส มาปกครองเวียดนาม ปัจจุบันนี้ไม่ได้ใช้รถไฟเป็น
หลักในการเดินทาง แต่ใช้เป็นรถไฟท่องเที่ยว และเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปในสถานี เก็บภาพ
ที่ระลึกในสถานีรถไฟ ขบวนรถไฟ และหัวรถจักรได้ นาท่านชม หุบเขาแห่งความรัก หรือ ภูเขา

เที่ยง
บ่าย
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ค่้า

วันที่สี่
เช้า

08.55น.
09.45น.

เที่ยง
บ่าย

ค่้า

MONGMO HILL (Dreming Hill) สัมผัสบรรยกาศที่โรแมนติก โอบล้อมไปด้วย ขุนเขา แมกไม้
นานาพันธุ์ และทะเลสาบ ซึ่งอดีตเคยเป็นป่าที่จักรพรรดิบ๋าวได่ เคยทรงใช้เป็นที่ล่าสัตว์ พบสถาปัตยกรรม
ร่วมสมัย ที่สื่อถึงความรักในรูปแบบต่างๆ ที่มีมากมาย ณ เนินเขาแห่งนี้ หุบเขาแห่งความรักนี้ หากใครมา
ที่ดาลัทแล้ว ไม่ได้มาถือว่าท่านมาไม่ถึงดาลัท อิสระท่านเก็บภาพที่ระลึกจนจุใจ นาท่านกลับสู่ เมืองดาลัท
 บริการอาหารค่้า หลังอาหาร
อิสระท่านเดินชมเมืองดาลัทยามค่าคืน หรือ ชิมกาแฟเวียดนามในบรรยากาศเย็นสบาย หรือ เลือกเดินชม
สินค้าที่จะมีแม่ค้า พ่อค้า มาค้าขายตลอดแนวถนน ทั้งสินค้าพื้นเมืองพันธุ์ไม้ หรือเลือกชิมอาหารปิ้งๆ
ย่างๆ แบบพื้นเมือง ที่มีเปิดบริการอยู่ตลอดแนวถนนด้วยเช่นกัน
 น่าท่านเข้าสู่พักที่ NgocLan Hotel หรือเทียบเท่า

เมืองดาลัท – นครโฮจิมินห์ – เมืองคูชิ – อุโมงค์กู๋จี – ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน – ล่องแม่น้าไซง่อน
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร
นาท่านเดินทางเข้าสู่ สนามบินเมืองดาลัท
เหินฟ้าสู่ นครโฮจิมินห์ โดย สายการบิน Vietnam Airlines  เที่ยวบินที่ VN 1381
เดินทางถึง สนามบินตันเซินเยิต นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม รับกระเป๋าสัมภาระแล้ว นาท่าน
ขึ้นรถบัสปรับอากาศ เดินทางสู่ อุโมงค์ประวัติศาตร์ของเวียดนาม อุโมงค์กู๋จี ตั้งอยู่ที่ เมืองคูชิ ซึ่งเป็น
สนามรบที่โด่งดังที่สุด ในสงครามเวียดนาม ท่านจะได้ชมอุโมงค์ที่เป็นหลักฐาน ทางประวัติศาสตร์
เมื่อครั้งสงครามเวียดนาม ที่ทุกวันนี้ยังสร้างความเจ็บปวดให้กับอเมริกา ที่ไม่สามารถเอาชนะเวียดนามได้
ถึงแม้อเมริกาจะมีอาวุธยุทโธปกรณ์ และแผนการที่ดีกว่า แต่ชาวเวียดนามและอุโมงค์กู๋จี ยุทธวิธี
รบแบบกองโจรของเวียดกง ก็สามารถเอาชนะอเมริกาได้ อุโมงค์กู๋จีนี้มีความยาวรวมกันกว่า 200 กิโลเมตร
บนเนื้อที่ 160 ตารางกิโลเมตร ขุดเชื่อมกันเป็นเครือข่ายโยงใย อยู่ใต้ดินลึกถึง 9 เมตร กันระเบิดที่มี
อานุภาพสูงของทหารอเมริกัน มีโรงพยาบาล ที่อาศัย ศูนย์บัญชาการ มีด้วยกัน 3 ชั้น มีประตูกั้น 3 ชั้น
เพื่อกันระเบิดควันสารพิษ จากทหารอเมริกันที่ทิ้งลงมา
ท่านสามารถทดลองเดินเข้าไปในอุโมงค์ใน
ระยะสั้นๆ เพื่อสัมผัสถึงบรรยากาศอันแท้จริง ของการใช้ชีวิตอยู่ในอุโมงค์ของชาวเวียดนาม
 บริการอาหารเที่ยง
นาท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดเบนถัน ให้ท่านได้เลือกสินค้าจากเวียดนามมากมาย มีทั้งงานแฮนเมด เสื้อกัน
หนาว กระเป๋า รองเท้า ของกินของใช้ ผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้าน ฯลฯ สมควรแก่เวลา
 น้าท่านเข้าสู่ที่พัก Muong Than Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
นาท่าน ล่องเรือแม่น้าไซ่ง่อน ชมบรรยากาศเมืองไซ่ง่อน ยามค่าคืนอันสวยงาม และชมโชว์ต่างๆ บนเรือ
พร้อมกับ  บริการอาหารค่้าบนเรือ
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วันที่ห้า
เช้า

เที่ยง
บ่าย

โฮจิมินห์ – อดีตท้าเนียบประธานาธิบดีเวียดนามใต้ – พิพิธภัณฑ์สงคราม – อนุสาวรีย์ประธานโฮจิมินห์ –
กรุงเทพฯ
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร
นาท่านชม อดีตท้าเนียบประธานาธิบดีเวียดนามใต้ รู้จักกันในชื่อ ทาเนียบแห่งการประกาศอิสระภาพ
อาคารทั้งหมด ได้ถูกเก็บรักษาไว้ในสภาพเดิม เหมือนตอนที่ถูกใช้เป็น ทาเนียบประธานาธิบดี
เวียดนามใต้ ภายในมีสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ในยุคนั้นอาทิ วิทยุ โทรศัพท์ และอุปกรณ์สานักงาน และ
ที่แห่งนี้ ยังเป็นสถานที่สิ้นสุดของสงคราม อย่างเป็นทางการ หลังจากรถถัง ได้ขับพังรั้วประตู เข้าไปจอด
บริเวณด้านในวันที่ 30 เมษายน ค.ศ. 1975 ปัจจุบันอาคารหลังนี้ เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่มีนักท่องเที่ยว
มาเยี่ยมชมเป็นจานวนมากในแต่ละปี จนได้เวลาสมควร นาท่านชม พิพิธภัณฑ์สงคราม (WAR
MUSEAM) ตื่นตากับเหล่าอาวุธยุทโธปกรณ์ อาทิ เครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ รถถัง และลูกระเบิดที่ถูกใช้เมื่อ
ครั้งสงคราม โดยได้สะสม เก็บรักษา และ จัดแสดงเอกสาร ภาพถ่าย สิ่งของวัตถุเกี่ยวกับสงคราม และ
ผลร้ายจากสงคราม โดยการรุกรานเวียดนามของต่างชาติ ที่นี่ยังแนะนาชัยชนะอย่างวีรอาจหาญของ
ชาวเวียดนาม เพื่อกอบกู้เอกราช มาให้แก่มาตุภูมิ และปกป้องประเทศ สมควรแก่เวลา
 บริการอาหารเที่ยง
นาท่านสู่ อนุสาวรีย์ประธานโฮจิมินห์ ที่ตั้งอยู่บริเวณใจกลาง เมืองโฮจิมินห์ ตั้งโดดเด่นเป็นสง่าอยู่
ด้านหลัง ยังได้เห็นถึงความสวยงามของ ศาลาว่าการนครโฮจิมินห์ เป็นศาลาว่าการเมืองที่สวยที่สุด ของ
นครโฮจิมินห์ ตัวอาคารสร้างตามแบบ สถาปัตยกรรมฝรั่งเศส มีความงดงามมากๆ อิสระให้ท่านถ่ายภาพ
ไว้เป็นที่ระลึก สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางเข้าสู่ สนามบินตันเซินเยิต นครโฮจิมินห์

15.50น.

เหินฟ้ากลับสู่ ประเทศไทย โดย สายการบิน AIR ASIA  เที่ยวบินที่ FD 655
ระบุที่นั่งบนเครื่องบิน

17.20น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
***ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ***
โปรแกรมการเดินทาง อาจมีการสลับปรับเปลี่ยน ในระหว่างการเดินทาง เพื่อความเหมาะ
และยึดถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ ฯลฯ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง
ก่อนท้าการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบิน อาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
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อัตราค่าบริการ
เดือน
วันที่เดินทาง
กรกฏาคม
27 - 31 ก.ค. 61
สิงหาคม
9 - 13 ส.ค. 61
ตุลาคม
17 - 21 ต.ค. 61
พฤศจิกายน
21 - 25 พ.ย. 61
ธันวาคม
5 - 9 ธ.ค. 61
ส่งท้ายปีเก่า... ต้อนรับปี 2562 28 ธ.ค. 61 – 1 ม.ค.62

ราคา
พักเดี่ยวเพิ่ม
19,900 (บิน FD / VN)
4,500
19,900 (บิน FD / VN)
4,500
19,900 (บิน FD / VN)
4,500
19,900 (บิน FD / VN) 4,500
19,900 (บิน FD / VN)
4,500
19,900 (บิน FD / VN)
4,500

หมายเหตุ : ตั๋วเครื่องบินเป็นแบบตั๋วโปรโมชั่น บริษัทฯ จะท้าการจองตั๋วโดยสาร เมื่อท่านจองและช้าระมัดจ้า
และเนื่องจากตั๋วเป็นแบบตั๋วโปรโมชั่น เงื่อนไข คือ ไม่คืนเงินค่าตั๋วเครื่องบินทุกกรณี หากท่านยกเลิกการเดินทาง

*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจแล้ว
จึงวางเงินมัดจ้าค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ***

อัตรานีรวม :
1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป– กลับ (กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ – กรุงเทพฯ) และค่าตั๋วเครื่องบินภายใน (ดาลัท – โฮจิมินห์)
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
3. ค่าที่พักระดับ 3, 4 ดาว / จานวน 4 คืน (พักห้องละ

2 ท่าน)

4. ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
5. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
6. มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
7. ค่ายานพาหนะ, ล่องแม่น้าไซ่ง่อน , รถจิ๊ปที่มุยเน่
8. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท อายุ 75 ปีขึ้นไป ประกัน 50% (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
9. ค่าภาษีสนามบินไทย
10. ค่าภาษีสนามบินเวียดนาม
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อัตรานีไม่รวม :
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และ ค่าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
3. ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้าหนักเกิน 20 กก.
4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
5. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย

3%

(กรณีรับเอกสาร)

6. ทิปไกด์ คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ วันละ 150 บาท / ลูกค้า 1 ท่าน
เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
 หนังสือเดินทาง ที่มีวันกาหนดอายุใช้งาน เหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันสิ้นสุดการเดินทางทริปนี้
 หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
หมายเหตุ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 16 ท่าน
-ในกรณีที่สายการบินมีการปรับค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และ ภาษีสนามบินเพิ่มขึ้น ผู้โดยสารจะต้องชาระค่าใช้จ่าย
นั้นเพิ่มเติม ตามความเป็นจริง
-ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตรา
ต่างประเทศ
-การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชาระค่าทัวร์
เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
- บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
-โปรแกรมการเดินทาง อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนในระหว่างการ เดินทางเพื่อความเหมาะสม และ ยึดถือประโยชน์
ของลูกค้าเป็นหลัก
-บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหาย ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจาก ยานพาหนะ ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจลประท้วง
คาสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ เกิดขึ้นทางตรง
หรือทางอ้อม เช่นการเจ็บป่วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
-มัคคุเทศก์ พนักงาน และ ตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านั้น
-ราคาดังกล่าวข้างต้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาท และ ค่าน้ามัน
ที่ไม่คงที่ เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือ ไม่เดินทางพร้อมคณะ
ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
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คุ้มค่า คุ้มราคา คุ้มเวลา เที่ยวไปกับ บีแฮปปี้ทราเวล
www.beehappytravel.net Tel. 02 – 2774429

Facebook : บีแฮปปี้ทราเวล บีแฮปปี้ทราเวล
ผึงดาว : มือถือ 081 – 9100921 (Line ID : kanlayadao)
ผึ้งติ๊ก : มือถือ 092 – 4269141 (Line ID : nutuktik_tour)
ผึ้งโอ : มือถือ 082– 7052673 (Line ID : mr.09999)
Line@ : @Bee Happy Travel
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