 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 15 ม.ค. 2019 17:54

ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ บชี 5 วัน 4 คืน กร๊ ปุ สว่ นตัวตั้ งแต่
2 คน Premium Tour



ไฮไลท์ทริป

ราคายังไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบินระหวา่ งประเทศ...ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้
ตื่นเต้นตื่นตากั บ
เครซี่เฮ้าส์
ทดสอบลอดอุโมงค์ที่ก๋ จู ี
ประวั ติศ าสตร์
พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรด์ เิ บ๋าได๋

อดีตทำเนยี บประธานาธบิ ดี
เยี่ยมชม
หบุ เขาแหง่ ความรัก
ไปรษณยี ์ กลางเวียดนาม
โบสถ์นอร์ทเทอดาม
สนุกสนาน ชิลชิล
น้ำตกดาทันลา
ทะเลทรายแดง
ทะเลทรายขาว
ช้อปสบายๆ
ตลาดเบนถัน
ตลาดสดดาลัด




ราคา

รายละเอียด

จำนวนคนเดินทาง

ราคา / คน

เดินทาง 2 คน
เดินทาง 3 คน
เดินทาง 4 - 5 คน
เดินทาง 6 -7 คน
เดินทาง 8 - 9 คน
พักเดี่ยวเพิ่ม

23,500.19,600.-18,600.15,800.14,5800.5,500.-

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ - โฮจิมินห์ซิต้ ี - อโุ มงค์ก๋ จู ี
แผนที่

https://www.google.co.th/maps/dir/Ho+Chi+Minh+City,+Vietnam/Cu+Chi+Tunnels,+T%
E1%BB%89nh+l%E1%BB%99+15,+Ph%C3%BA+Hi%E1%BB%87p,+Ph%C3%BA+M%E1%B
B%B9+H%C6%B0ng,+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh,+Ho+Chi+Minh+City,+Vietnam/
@10.9832408,106.4069919,11z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x317529292e8d
3dd1:0xf15f5aad773c112b!2m2!1d106.6296638!2d10.8230989!1m5!1m1!1s0x310b32c0ee
427529:0x98ada0b5e37b142f!2m2!1d106.4644785!2d11.1434467?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า
00:00 คณะพร้อมที่สนามบินสวุ รรณภมู ิ /สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบิน ...
โดยมีเจ้าหน้าที่ของ AtSiamTour ให้การต้อนรับ
00:00 ออกเดินทางสู่ กรงุ โฮจิมินห์ โดยเที่ยวบินที่...
00:00 ถึงสนามบินTan Son Nhat เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
ผา่ นพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง พร้อมเดินทางสสู่ ถานที่ทอ่ งเที่ยว

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ - โฮจิมินห์ซิต้ ี - อโุ มงค์ก๋ จู ี
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
ชมอดีตทำเนียบประธานาธิบดี ที่เคยเป็นที่ทำงานของประธานาธบิ ดีและคณะ
รัฐบาลแหง่ เวียดนามใต้ นำทา่ นชมห้องตา่ ง ๆ ห้องประชุม ห้องทำงาน
บรเิ วณสว่ นตัวของประธานาธบิ ดีและครอบครัว จนถึงลานจอดเฮลิคอปเตอร์
และห้องบัญชาการใต้ดิน
ช่วงบ่าย
ชมอุโมงค์ กู๋จี เป็นเครอื ข่ายอุโมงค์ใต้ดินที่เชื่อมถึงกันในอำเภอก๋ จู ี ในไซ่ง่อน
และเป็นส่วนหนึง่ ของเครอื ข่ายอุโมงค์ขนาดใหญ่ท่เี ชื่อมต่อพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ
อุโมงค์ก๋ จู ีเป็นที่ตั้งของการทัพหลายครั้ งระหว่างสงครามเวียดนาม
และเป็นฐานปฏิบัติการของเวียดกง เมื่อครั้ งการรกุ เทศกาลตรษุ ญวนในปี (ค.ศ. 1968)
อุโมงค์ ดัง กล่าวถูกใช้โดยกองโจรเวียดกงเป็นจุดซอ่ นตัวระหวา่ งการปะทะ
เชน่ เดียวกับเป็นเส้นทางสื่อสารและเสบียง โรงพยาบาล
สถานที่เก็บอาหารและอาวธุ และที่พักอาศัยของนักส้ กู องโจรจำนวนมาก
ระบบอโุ มงค์ดังกลา่ วมีความสำคัญอยา่ งยิ่งตอ่ เวียดกงในการตอ่ ส้ กู ั บทหารสหรัฐ
จนกระทั่งสหรัฐต้องถอนกำลังทหารออกจากเวียดนามใต้ในที่สดุ
ปัจจุบันมีการเปิดสมรภูมิเลือดแห่ง นี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
โดยมีเจ้าหน้าที่พาเดินไปยังจุดสำคัญและสามารถมุดลงไปถึงชั้ นสามของอุโมงค์
เส้นทางคดเคี้ยวและมืดมาก แม้วา่ จะมีการปรับปรงุ ให้สวา่ งขึ้น
สว่ นบรเิ วณโดยรอบของอุโมงค์แหง่ นี้ ยังคงเหลือซากแหง่ สงคราม อาทิ รถถัง เครือ่ งบิน
วัตถุระเบิด และหลุมระเบิดขนาดใหญ่
เดินทางกลับยังกรงุ โฮจิมินห์ อิสระช้อป ชิมที่ ตลาดเบนถั ่น ตามอัธยษศัย
อาหาร

ที่พัก

มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร
มื้อเย็น
บนเรอื ล่องชมความงามของแม่น้ำไซง่อน
Eden Star Hotel ที่พัก 4* Deluxe or Similar

วันที่ 2

โฮจิมินห์ซิต้ ที ั วร์ - ดาลัด
แผนที่

https://www.google.co.th/maps/dir/Ho+Chi+Minh+City,+Vietnam/Dalat,+L%C3%A2m+
%C4%90%E1%BB%93ng,+Vietnam/@11.3566176,106.9897193,9z/data=!3m1!4b1!4m13!4
m12!1m5!1m1!1s0x317529292e8d3dd1:0xf15f5aad773c112b!2m2!1d106.6296638!2d10.8
230989!1m5!1m1!1s0x317112fef20988b1:0xad5f228b672bf930!2m2!1d108.4583132!2d11.
9404192?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวในกรงุ โฮจิมินห์ เชน่ โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม
พิพิธภัณฑ์สงคราม
ช่วงบ่าย
เดินทางตอ่ สู่ ดาลัด ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัวโมง
เมืองดาลัดซึ่งได้ชื่อวา่ เป็นแหลง่ ทอ่ งเที่ยวที่โรแมนติคที่สุดในเวียดนาม
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
พิพิธภั ณฑ์สงคราม สัมผัสบรรยากาศของชีวิตชาวเวียดนามให้ภาวะสงคราม
พิพิธภัณฑ์แหง่ นี้ได้รวบรวมรปู ถา่ ยของสงครามไว้มากมาย
ถ่ายรปู คู่กับโบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม โบสถ์ซึ่งฝรัง่ เศสได้จำลองมาจาก
โบสถ์นอเธอร์ดามในฝรัง่ เศส
ชมที่ทำการไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในนคร เวียดนาม สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบกอธคิ
ผสมผสานระหวา่ งสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกและตะวันออก
ช่วงบ่าย
ระหวา่ งการเดินทางสเู่ มืองดาลัด
ทกุ ทา่ จะเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของธรรมชาติสองข้างทาง
และให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2

โฮจิมินห์ซิต้ ที ั วร์ - ดาลัด
อาหาร

มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร

ที่พัก

มื้อเย็น
ภัตตาคาร
Ngoc Lan Hotel ที่พัก 4* Deluxe or Similar

วันที่ 3

ดาลัด - พระราชวังฤดูร้อนเบ๋าได่ - สวนดอกไม้เมืองหนาว - เครซี่เอาส์ - เจดีย์มังกร
- สถานรี ถไฟดาลัด - ตลาดดาลัด
แผนที่

https://www.google.co.th/maps/dir/Dalat,+L%C3%A2m+%C4%90%E1%BB%93ng,+Viet
nam/Crazy+House,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+4,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+%C
4%90%C3%A0+L%E1%BA%A1t,+L%C3%A2m+%C4%90%E1%BB%93ng,+Vietnam/@11.9
374572,108.4357774,15z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x317112fef20988b1:0x
ad5f228b672bf930!2m2!1d108.4583132!2d11.9404192!1m5!1m1!1s0x31711333a032626d:
0xa0f9e5d87e024365!2m2!1d108.4307456!2d11.934676?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเช้า นำเดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวเมืองดาลัด
เชน่ วัดตรัคลาม วังฤดูร้อนของของกษัตรยิ ์ เบ๋าได๋ สวนดอกไม้เมืองหนาว
ช่วงบ่าย
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวต่อ เช่น เครซี่เอาส์ เจดีย์มังกร สถานรี ถไฟดาลัด
ตลาดดาลัด
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ท่ียว
นำท่านนมัสการพระพุทธรปู ที่วัดตรัคลาม (Truc Lam Monastery)
ซึ่งสร้างขึ้นบนเนนิ เขา ทา่ นสามารถ มองเหน็ ทะเลสาบอันกว้างใหญ่

วันที่ 3

เรยี กว่าทะเลสาบพาราไดซ์อิสระถ่ายภาพความประทับใจ เมื่ออิ่มตา อิ่มใจ
สัมผัสบรรยากาศรอบๆเต็มไปด้วยดอกไม้เมืองหนาว

ดาลัด - พระราชวังฤดูร้อนเบ๋าได่ - สวนดอกไม้เมืองหนาว - เครซี่เอาส์ - เจดีย์มังกร
นำทั ดา่ -นตลาดดาลัด
- สถานรี ถไฟดาล

กลับลงมาขึ้นรถโดยการ นั ่ง เคเบิ้ลคาร์ ซึ่งทุกทา่ นจะได้สัมผัสความงามของธรรมชาติ
ทะเลสาบ และขุนเขาจากกระเช้าสดู่ ้ านลา่ ง
และทุกทา่ นยังสามารถมองเหน็ วิวทิวทัศน์ของเมืองดาลัดทั้ งหมดอีกด้วย
ชม วั งฤดูร้อนของของกษั ตริย์เบ๋าได๋ ภายในจะประกอบไปด้วยห้องนอนของพระองค์
พระมเหสีหลาย องค์ พระโอรส พระธดิ า ห้องทำงาน และห้องนัง่ เลน่
ภายในสามารถถ่ายรปู โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ชมสวนดอกไม้ เม ืองหนาว Flower Park ของเมืองดาลัด สัมผัสดอกไม้เมืองหนาว
ที่อวดโฉม รปู ทรง และสีสันแปลกตา
ช่วงบ่าย
หุบเขาแห่ง ความรั ก มีลักษณะเป็นหบุ เขาซึ่งมีทะเลสาบอยตู่ รงกลาง
ล้อมรอบด้วยเนนิ เขาเตี้ย ๆ ที่ปกคลมุ ด้วยไม้สน
ปัจจบุ ั นเป็นสถานที่ทอ่ งเที่ยวยอดนยิ มสำหรับชาวเวียดนามที่พากันมาปิกนกิ
ชมทะเลสาบและสวนดอกไม้
อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้หนมุ่ สาวชาวเวียดนามชื่นชอบสถานที่แหง่ นี้นอกเหนอื ไปจากสวน
สนกุ แล้ว ยังมีชุดคาวบอย ให้เช่า ขี่ม้า และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
ชมเครซี่เฮ้าส์ (Creazy House) บ้านสไตล์แปลกๆ
ออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธบิ ดี คนที่2 ของเวียดนาม
ซึ่งจบสถาปัตยกรรมจากฝรัง่ เศสแล้วได้แรงบันดาลใจที่จะสร้างบ้านรปู ทรงแปลกๆ อาทิ
ทรงโพรงต้นไม้ ทรงหน้าคนฯลฯ อยบู่ นเนนิ เขาที่สามารถชมวิวเมืองตากกาอกาศดาลัดได้
เจดีย์มั ง กร เป็นวัดพทุ ธนกิ ายเซนที่มีชื่อเสียงของเวียดนาม
ภายในประกอบไปด้วยหอระฆังที่สงู ที่สดุ ในเวียดนามที่มีความสงู 37 เมตร
ส่วนผนังด้านบนภายในวิหารมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสีสันสดใส
บอกเล่าเรือ่ งราวพุทธประวัติ นอกจากนี้ นักท่องเที่ยว
ยังสามารถผ่อนคลายอารมณ์จากการชมทะเลสาบเล็ก ๆ และสวนดอกไม้
สถานีรถไฟดาลั ด กอ่ สร้างขึ้นตั้ งแตป่ ี 2486
เป็นสถานรี ถไฟขนาดเล็กที่มีความนา่ สนใจอยทู่ ี่รถไฟเครือ่ งจักรไอน้ำแบบดั้ งเดิม
ที่ยังต้องใช้ถา่ นไม้ในการเผาไหม้ของเครือ่ งจักรโดยนักทอ่ งเที่ยวสามารถดื่มดำ่ กับประสบ
การณ์นัง่ รถไฟเครือ่ งจักรไอน้ำผา่ นพื้นที่ชนบทเป็นระยะทางราว 5 กิโลเมตร

วันที่ 3

เข้าไปสู่หมู่บ้านเล็ก ๆ ที่มีชื่อว่า Trai Mat

อาหาร

ท้องถิ่นที่มีวางขายอยหู่ ลากหลาย เชน่ ไวน์ ดอกไม้ งานหัตถกรรม เครือ่ งสำอาง
รวมถึงของทานเลน่ ขนมตา่ งๆ และความหลากหลายของผลไม้ที่มีให้ทา่ นได้เลือกชิม
มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

ั งฤดูร้อนเบ
ดาลัด - พระราชว
ตลาดดาลั
ด ๋ าได่ - สวนดอกไม้เมืองหนาว - เครซีเ่ อาส์ - เจดีย์มังกร
งเที่ยวจะไดั ด้ พบกับบรรยากาศความเป็นเวียดนามพร้อมเดินเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ใน
- สถานรี ถไฟดาลนักดท-อ่ ตลาดดาล

มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร

ที่พัก

มื้อเย็น
ภัตตาคาร
Ngoc Lan Hotel ที่พัก 4* Deluxe or Similar

วันที่ 4

ดาลัด - น้ำตกดาตันลา - ฟานเทียด
แผนที่

https://www.google.co.th/maps/dir/Dalat,+L%C3%A2m+%C4%90%E1%BB%93ng,+Viet
nam/Longson+Muine+Beach+Campground+Resort,+%C4%90T706,+M%C5%A9i+N%C3%
A9,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Phan+Thi%E1%BA%BFt,+B%C3%ACnh+Thu%E1%B
A%ADn+800000,+Vietnam/@11.4512477,108.1060148,10z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1
m5!1m1!1s0x317112fef20988b1:0xad5f228b672bf930!2m2!1d108.4583132!2d11.9404192!
1m5!1m1!1s0x31768dfe186a7013:0xcc6d078e32dfe8cd!2m2!1d108.3403186!2d10.972658
3?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารนำเดินทางสู่เมืองมุยเน่ ด้วยระยะทางประมาณ 5 กม.
หยุดพักแวะชมความงามของน้ำตกดาตันลา
ช่วงบ่าย
เดินทางตอ่ ยัง มุยเน่ ฟานเทียด ระหวา่ งการเดินทาง
ทิวทัศน์สองข้างทางจะเป็นธรรมชาติป่าเขาที่สวยงามและบางชว่ งจะเป็นไรก่ าแฟ
ใช้เวลาการเดินทาง 4 - 5 ชั่วโมง

วันที่ 4

ดาลัด - น้ำตกดาตันลา - ฟานเทียด
สถานที่ท่องเ
ที่ยว

ช่วงเช้า
น้ำตกดาตั นลา Datanla Waterfall อยหู่ า่ งจากตัวเมืองดาลัทไปทางทิศใต้ประมาณ 5
กิโลเมตร
เป็นน้ำตกไมใ่ หญม่ ากแตม่ ีความสวยงดงามและมีหลายชั้ นเป็นแหลง่ ทอ่ งเที่ยวที่ได้รับควา
มนยิ มอยา่ งมากจากนักทอ่ งเที่ยว
พร้อมสนกุ สนานกับการนัง่ รถรางสู่น้ำตกดัานล่างหบุ เขา นัง่ คันละ 2 คนขับกันเอง
ช่วงบ่าย
เมื่อเดินทางถึงเมืองฟานเทียต สัมผัสวิถีของชาวประมงกันที่ ฟานเทียต
ฮาร์เบอร์ Phan Thiet Harbor อีกหนึง่ จุดทอ่ งเที่ยวที่ได้รับความนยิ มจากนักทอ่ งเที่ยว
ไมแ่ พ้ที่อื่นๆ โดยเรอื นั้ นตั้ งอยบู่ รเิ วณอยทู่ ี่ปากแมน่ ้ ำคาตี
เป็นจดุ ศูนย์รวมของเหลา่ เรอื ประมงนำหลายร้อยลำ
นับวา่ เป็นจดุ นัดพบที่สำคัญของเหลา่ ชา่ งภาพที่ต้อง
การเก็บภาพอันงดงามเหลา่ เรอื ประมงที่มีมากมายสดุ ลกู หลู กู ตา

อาหาร

เข้าเช็คอินที่พัก เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัยก่อนที่จะอรอ่ ยกับอาหารเย็น
มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร

ที่พัก

วันที่ 5

มื้อเย็น
ภัตตาคาร
The Cliff Hotel โรงแรมระดับ 4* Deluxe or Similar

ฟานเทียด - โฮจิมินห์ - กรงุ เทพฯ

วันที่ 5

ฟานเทียด - โฮจิมินห์ - กรงุ เทพฯ
แผนที่

https://www.google.co.th/maps/dir/Longson+Muine+Beach+Campground+Resort,+%C4
%90T706,+M%C5%A9i+N%C3%A9,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Phan+Thi%E1%BA
%BFt,+B%C3%ACnh+Thu%E1%BA%ADn+800000,+Vietnam/H%E1%BB%93+Ch%C3%AD
+Minh,+Ho+Chi+Minh+City,+Vietnam/@10.8685579,106.9172224,9z/data=!3m1!4b1!4m1
3!4m12!1m5!1m1!1s0x31768dfe186a7013:0xcc6d078e32dfe8cd!2m2!1d108.3403186!2d10
.9726583!1m5!1m1!1s0x317529292e8d3dd1:0xf15f5aad773c112b!2m2!1d106.6296638!2d
10.8230989?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวที่มุยเน่ เช่น หมู่บ้านชาวประมง ทะเลทรายแดง
ทะลทรายขาว โตรกสตรมี
ช่วงบ่าย
หลังอาหารกลางวัน เดินทางสกู่ รุง โฮจิมินห์ ...
ได้เวลาตามนัดหมายเดินทางสสู่ นามบินTan Son Nhat
เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
00:00 ออกเดินทางสู่กรงุ เทพฯ โดยสายการบิน...
00:00 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ /สนามบินดอนเมืองโดยสวัสด์ ภิ าพ

วันที่ 5

ฟานเทียด - โฮจิมินห์ - กรงุ เทพฯ
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
ชม หมู่บ้านชาวประมงมุย เน่ ชมวิถีชีวิตชาวประมง รวมไปถึงเรอื ประมงนับร้อยๆ
ลำที่พากันกลับเข้าฝั่งมาในตอนเย็นและยังมีเรอื กระด้ง ซึ่งเป็นเรอื ประมงพื้ นบ้านของ
ชาวบ้านที่เหน็ ได้ที่เมืองนี้ ด้วย
ชมความงามของ ทะเลทรายแดง (Red Sand
Dune) สถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่อื เสียงและอยู่ใกล้ชายทะเลเม็ดทรายสีแดงละเอียด
สนกุ สนานกับเด็กๆชาวเวียดนามที่มาชวนเล่นสกีบก
สัมผัสความยิ่งใหญข่ อง ทะเลทรายขาว (White Sand
Dune) ทะเลทรายที่ใหญท่ ี่สุดของเวียดนาม หรอื ซาฮารา่ แหง่ เวียดนาม
ชมลำธารนางฟ้ า Fairly
Stream ลำธารสายเล็กๆที่ไหลลัดเลาะผา่ นโตรกหน้าผาไปยังทะเล
ดินในบรเิ วณลำธารที่น้ำไหลผา่ นไปมีลักษณะเนื้อละเอียด สีแดงอมส้ม

อาหาร

ช่วงบ่าย
หลังอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย ก่อนได้เวลาสมควรเดินทางกลับสู่กรงุ โฮจิมินห์
หากมีเวลาให้ทา่ นได้แวะซื้อของฝากที่ตลาดเบนถั่น กอ่ นที่จะเดินทางสู่สนามบิน
มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น
ภัตตาคารท้องถิ่น

(เงื่อนไข)
ราคานี้รวม
คา่ ที่พักโฮจิมินห์ ซิต้ ี 1 คืน (พักห้องละ 2 ทา่ น)
คา่ ที่พัก ดาลัด 2 คืนคา่ ที่พัก ฟานเทียต 1 คืน
คา่ อาหารตามโปรแกรม การเดินทาง
คา่ รถรับสง่ สนามบิน,ทอ่ งเที่ยวตามโปรแกรม

ค่าธรรมเนยี มการเข้าชมสถานที่ต่างๆตามโปรแกรม
น้ำดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด
ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท
ราคานี้ไม่รวม
ค่าบรกิ าร และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ
คา่ ระวางน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม
คา่ ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,พนักงานโรงแรม,ร้านอาหาร ฯลฯ
ภาษมี ลู คา่ เพิ่ม 7 % และภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3 %
ราคาสำหรับเด็ก
ราคาเด็กอายุ ตำ่ กวา่ 2 ปี นอนกับผ้ ใู หญ่ คิด 10 %
ราคาเด็กอายุ 2-12 ปี ใช้เตียงเสรมิ นอนกับผ้ ใู หญ่ 2 ทา่ น คิด 75 %
ราคาเด็กอายุ 2-12 ปี ไม่เสรมิ เตียงนอนกับผ้ ใู หญ่ 2 ท่าน คิด 65 %
ราคาเด็กอายุ ตำ่ กวา่ 6 ปี นอนกับผ้ ใู หญ่ 1 ทา่ น คิด 85 %
หมายเหต:ุ
บรษิ ั ทฯ ขอสงวนสิทธ์ ทิ ่จี ะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้ งนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิ ารและยึดถือผลประโยชน์ของผ้ เู ดินทางเป็นสำคัญ

รปู ภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

https://www.atsiamtour.com/vietnam/516

