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กาํหนดวนัเดนิทาง:   

 
 

มนีาคม : 16-19 มนีาคม 60 9,900.- 
มนีาคม : 9-12,23-26 มนีาคม 60 12,900.- 
เมษายน : 6-9 เมษายน 60 14,900.- 
เมษายน : 13-16 เมษายน 60 17,900.- 
เมษายน : 20-23 , 27-30 เมษายน 60 12,900.- 
พฤษภาคม:  4-7 , 7-10  พฤษภาคม 60 13,900.- 
พฤษภาคม: 18-21,25-28 พฤษภาคม 60 12,900.- 

 
 
 

             เวยีดนามใต ้โฮจมินิห ์ดาลดั มยุเน ่ 

4 วนั 3 คนื 

โดยสายการบนิ นกแอร ์(DD) 
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  โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง คํา่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ – โฮจมินิห ์-ดาลดั ✈ O O 
NGOC PHAT HOTEL 3* 
HOTEL หรอืเทีย่บเทา่ 

2 
ดาลัด- Datalla Water Fall (น่ังรถราง)-กระเชา้ไฟฟ้า -ชมวังฤดู

รอ้นของกษัตรยิเ์บา๋ได ๋-สวนดอกไมเ้มอืงหนาว -มยุเน่    
O O O 

TIEN DAT RESORT   3* 
HOTEL หรอืเทีย่บเทา่ 

3 
มยุเน่- Sand Dune-Fairly Stream-ทะเลทรายขาว -ทะเลทราย

แดง -นครโฮจมินิห ์
O O O 

LE DUY HOTEL  3* หรอื
เทีย่บเทา่ 

4 นครโฮจมินิห-์วัดเทยีนเฮา-ชอ้ปป้ิง ตลาด เบนถัน – กรงุเทพฯ O O ✈  

 

วนัแรกของการเดนิทาง    :  กรงุเทพฯ – โฮจมินิห-์ดาลดั  

04.30 น. 

 

07.35 น. 

พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก  เคานเ์ตอร ์Nok Air 

โดยมีเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรับ ออกเดนิทางสู่ นครโฮจมินิห ์โดยสายการบนินกแอร ์

เทีย่วบนิที ่DD3210 

**นํา้หนกักระเป๋าได ้30 กก.** 

 

09.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิตนั เซนิ นกึ นครโฮจมินิห ์หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

 

นําทา่นเขา้สูใ่จกลางมหานครโฮจมินิห ์ ชมเมอืงในรูปแบบของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศส และสวน

กลางเมอืง ชมความสวยงามตา่ง ๆ ทีฝ่รั่งเศสเป็นผูทุ้ม่งบประมาณเนรมติเมือ่ครัง้ทีค่ดิวา่จะไดเ้ป็น

ผูค้รอบครองเมอืงแหง่นี ้และชมทีท่าํการไปรษณีย ์ทีใ่หญท่ีส่ดุและสวยทีส่ดุของเวยีดนาม เป็น

สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างตะวันออกกับตะวันตกไดอ้ย่างลงตัว ชมอนุสาวรีย์ท่าน

ประธานาธบิดโีฮจมินิห ์ตัง้อยูด่า้นหนา้ของศาลากลางกอ่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสดว้ย

เชน่กนั จากนัน้นําทา่นชม พพิธิภณัฑส์งคราม ชมเรือ่งราวประวัตศิาสตรส์งคราม และอาวธุ ปืน 

ระเบดิ และเครือ่งบนิรบฯลฯ 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร    

 

ออกเดนิทางสูเ่มอืงดาลัด  เมอืงดาลดั ตัง้อยูท่างเหนอืจากนครโฮจมินิห ์เป็นเมอืงทีม่อีากาศเย็น

ตลอดทัง้ปี เพราะเป็นทีร่าบสงูขนาดใหญ ่อยูเ่หนอืกวา่ระดับน้ําทะเล 

กวา่ 1500 เมตร ทําใหอ้ากาศโดยเฉลีย่ทัง้ปีอยูท่ีเ่พยีง 18-20 องศาเซลเซยีส ในสมัยกอ่นชาว

ฝรั่งเศสนิยมมาสรา้งบา้นพักตากอากาศที่เมืองนี้เป็นจํานวนมากทําใหท้ั่วเมืองมีบา้นพักของ

ราชการชาวฝรั่งเศสหลงเหลอือยู่จํานวนมาก นับเป็นเมอืงทีม่เีสน่หอ์ย่างยิง่สําหรับนักท่องเทีย่ว  

โดยใชเ้วลาประมาณ 5-6 ช.ม.   

 

คํา่                                     

บรกิารอาหารคํา่  ณ ภัตตาคาร (หลงัรบัประทานอาหารคํา่ อสิระตามอธัยาศยั ) 

***ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงที ่ถนนคนเดนิเมอืงดาลดั*** 
 

 

 
ทีพ่กั  NGOC PHAT HOTEL  (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่  พกั 1 คนืทีด่าลดั  

 

วนัทีส่องของการ  :  ดาลดั-  Datalla Water Fall (น ัง่รถราง)-กระเชา้ไฟฟ้า – 

                             ชมวงัฤดรูอ้นของกษตัรยิเ์บา๋ได ๋- สวนดอกไมเ้มอืงหนาว -มยุเน ่   
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เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

หลังรับประทานอาหารเชา้ นําทา่นเดนิทางไปชม  น้ําตก  Datalla Water Fall    

น้ําตกทีส่วยทีส่ดุในดาลัด ซึง่อยูน่อกเมอืงไปทางทศิใตป้ระมาณ 5 กโิลเมตร น้ําตกดา 

ตันลาเป็นน้ําตกทีไ่มใ่หญม่ากแตม่คีวามสวยงาม เนือ่งจากสภาพแวดลอ้มตา่งๆ ที ่

เกือ้หนุนทําใหม้นัีกทอ่งเทีย่วแวะมาเทีย่วชมกนัเป็นจํานวนมาก โดยทา่นจะไดส้นุกกบั 

การ  น ัง่รถราง ลงไปดน้ํูาตก ทา่นจะรูส้กึตืน่เตน้ประทับใจ 

 

เทีย่ง                                  
บรกิารอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร    

 
 

บา่ย    

ในชว่งบา่ย นําทา่นน่ัง กระเชา้ไฟฟ้า เพือ่ขึน้ ชมทวิทศันท์ ีส่วยงามของดาลทัจากมมุสงู

สําหรับกระเชา้ไฟฟ้าแหง่นี ้เป็นระบบกระเชา้ทีทั่นสมัยทีส่ดุของประเทศเวยีดนาม และมคีวาม

ปลอดภัยสงูเพือ่ชมความงดงามของ ทะเลสาบพาราไดซ ์หรอื เตวยีนลมั (Tuyen Lam 

Lake) ตัง้อยูท่างตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืงดาลัด ประมาณ 5 กโิลเมตร  

ทะเลสาบพาราไดซ ์หรอื ตูเ้หยนีลัม เป็นสถานทีท่ีเ่หมาะในการมาพักผอ่น สามารถมองเห็น

ทะเลสาบสเีขยีวมรกตกบัทวิสน ทีย่นืตน้ตระหงา่นปกคลมุทกุขนุเขา การน่ังเคเบิล้คาร ์สามารถ

มองเห็นเมอืงดาลัดไดท้ัง้เมอืง เห็นป่าอันงดงาม  

ชมวงัฤดูรอ้นของกษตัรยิเ์บ๋าได๋  ตัง้อยู่นอกเมอืงไปทางทศิตะวันตกเฉียงใตป้ระมาณ 5 

กโิลเมตร พระราชวังฤดรูอ้นของจักรพรรดเิบา๋ได ่จักรพรรดอิงคส์ดุทา้ยของเวยีดนาม ไดร้ับการ

ออกแบบและปลกุสรา้งอยูใ่ตร้ม่เงาของทวิสนใหญซ่ึง่พระราชวังแหง่นี้ใชเ้วลาการกอ่สรา้งถงึ 5 ปี 

โดยเริม่ก่อสรา้งเมื่อปี พ.ศ.2476 ซึง่ภายในตัวตกึมหีอ้งภาพของพระเจา้เบ๋าได่ พระมเหส ี

พระโอรส ธดิา และมหีอ้งสําหรับทรงงาน ในปี พ.ศ. 1975 พระเจา้เบา๋ได ่เสด็จออกจากประเทศ

เวยีดนาม ไปพํานักยังประเทศฝรั่งเศส พระราชวังแหง่นี้จงึกลายเป็นทีพั่กของเจา้หนา้ทีพ่รรค

คอมมวินสิต ์ตอ่จากนัน้ จากนัน้นําทา่นชม สวนดอกไมเ้มอืงหนาวดาลดั สรา้งขึน้โดยจักรพรรดิ

เบ๋าได๋ บนเนื้อทีก่วา้งใหญ่ สบืเนื่องจากเมอืงดาลัด ไดร้ับ สมญานามว่า เป็นเมอืงแห่งดอกไม ้

สวนแหง่นี้จงึเป็นสถานที ่ทีร่วบรวมพรรณไมต้า่งๆของเมอืงดาลัดไวอ้ยา่งมากมาย ทัง้ไมด้อก ไม ้

ประดับ ไมย้นืตน้ เป็นตน้ ซึง่ดอกไมส้ว่นใหญใ่นเวยีดนาม จะสง่ออกจากเมอืงดาลัดทัง้สิน้ 

เดนิทางสู ่จงัหวดัฟานเทยีดระยะทางประมาณ 250 กโิลเมตร ใชเ้วลาใน 

การเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง จังหวัดฟานเทยีด เมอืงตากอากาศและยังเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่ว

ทางทะเลทีส่วยงามมชีือ่เสยีงของประเทศเวยีดนาม ทัง้ชายทะเลทีส่วยงาม และท่านยังจะได ้

สมัผัสมนตเ์สน่หแ์หง่ทะเลทรายตะวันออก ระหวา่งการเดนิทางทา่นจะไดช้ืน่ชมววิทวิทัศนแ์ละวถิี

ชวีติของชาวเวยีดนาม  

 

คํา่                                 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  

 
ทีพ่กั  โรงแรม  TIEN DAT RESORT   (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่  พกัทีม่ยุเน ่1 

คนื 
 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง :     มยุเน-่ Sand Dune-Fairly Stream-ทะเลทรายขาว -ทะเลทรายแดง -

นครโฮจมินิห ์

เชา้                                      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

นําทา่นชม Sand Dune-Fairly Stream  ธารน้ําสแีดงทางธรรมชาต ิ ชมความงดงามของ 

ชัน้ดนิ ทีส่งูลดลั่นกนั สลับกบัสสีนัของดนิทรายทีส่วยงาม และทะเลทีแ่สนสงบ จากนัน้นํา  
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ทา่นเดนิทางสู ่ทะเลทรายมยุเน ่Red and White sand dunces ภเูขาทรายสเีหลอืงทอง 

อนักวา้งใหญส่ดุสายตา  สมัผัสกบัความงดงามและบรรยากาศชายทะเลบนยอดภเูขา 

ทะเลทราย ชงึม ีทะเลทรายขาว กองภเูขาทรายสขีาวสดุขอบฟ้าเหมอืนทะเลทรายซาฮารา  

อสิระใหท้า่นถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึและจากนัน้ไปชมทะเลทรายแดง ทีเ่กดิจากการรวมตัวกนั 

ของทรายสแีดงจากสนมิเหล็กจนเป็นบรเิวณกวา้ง เพลดิเพลนิกบัการถา่ยรปูสดุทา้ยกอ่นทาน 

อาหารกลางวนันําทา่นไปสมัผัสวถิขีองชาวประมงกนัทีฟ่านเถยีตฮารเ์บอร ์ตัง้อยูบ่รเิวณปาก 

แมน้ํ่าคาต ีเป็นจดุศนูยร์วมของเหลา่เรอืประมงนับรอ้ยๆ ลําสดุลกุหลูกูตา 
**ราคานีไ้มร่วมคา่กจิกรรมตา่งๆอาทเิชน่ บรกิารสไลดเ์อดรบ์นทะเลทราย 

(150 บาท)ขบัรถATVตะลยุทราย แบบน ัง่2ทา่น (คา่ใชจ้า่ยประมาณ 310 บาท) 

แบบน ัง่ 4คา่ใชจ้า่ย ทา่น(คา่ใชจ้า่ย 620 บาท)หรอืน ัง่รถจิบ๊ชมววิบนยอดภเูขา 

ทะเลทรายรถ1คนัน ัง่ได ้ทา่น (คา่ใชจ้า่ยประมาณ 1,200บาท )** 

 
 
 

  
 
 

 
 

เทีย่ง                                      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงโฮจมินิท ์มรีะยะทางประมาณ 200กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 5 ชัว่โมง  

       คํา่  

 

 

บรกิาร อาหารคํา่  ณ ภตัตาคารบนเรอื พรอ้มชมโชวก์ารแสดง 

นําคณะเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม ทีพ่กั  โรงแรม   LE DUY HOTEL (ระดบั 3 ดาว) หรอื

เทยีบเทา่ 

 

   

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง    :  นครโฮจมินิห-์วดัเทยีนเฮา-ชอ้ปป้ิง ตลาด เบนถนั – กรงุเทพฯ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 
นําท่านผ่านชม  ยา่นไชนา่ทาวน ์  ใหท้่านไดส้ัมผัส และชมชวีติความเป็นอยู่ของชาวจนีใน

เวยีดนาม จากนัน้ชม วดัเทยีนเฮา วัดจนีในเขตไชน่าทาวน์ ทีส่รา้งอทุศิใหก้ับแม่พระผูคุ้ม้ครอง
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ชาวเรอืหรอืเทพเีทยีนหาว โดยชาวพุทธกวางตุง้ในชว่งปลายศตวรรษที ่18 ชาวเวยีดนามเชือ่วา่

เทพอีงคน์ี้มกีอ้นเมฆเป็นพาหนะ เพือ่ชว่ยคุม้ครองผูค้นใหร้อดพน้จากอันตรายจากมหาสมุทรทัง้

ปวง ใหท้า่นนมัสการเจา้แมเ่ทยีนเฮาดว้ยธปูวง ซึง่เมือ่จดุแลว้สามารถอยูไ่ดน้านถงึ 7 วัน 

เทีย่ง     บรกิารอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร     

บา่ย 

 

                             

ตอ่มานําทา่นผอ่นคลายกบัการชอ้ปป้ิง ณ ตลาดเบนถนั ตลาดพืน้เมอืงอนัพลกุพลา่นของ 

นครโฮจมินิห ์อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ของฝาก ของทีร่ะลกึและสนิคา้พืน้เมอืง อาท ิ

 เครือ่งเทศและอาหารแหง้ หมยูอ ผักผลไมส้ด ไมแ้กะสลัก เรอืสําเภาไมแ้ละผา้ปักนานา 

ชนดิ  

 

 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

คํา่     

 

   

บรกิารอาหารคํา่  ณ ภตัตาคาร 

สมควรแกเ่วลานําทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิ ตนั เซนิ นกึ เพือ่เดนิทางสู ่สนามบนิดอนเมอืง  

20.45 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD 3219 SGN-BKK  

22.15 น. 
คณะเดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทับใจ 
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VIET NAM HCMC DA LAT MUI NE  4D3N DD 
 

กาํหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 

(มเีตยีง) 

นอนกบั 2 

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

นอนกบั 2 ผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

มนีาคม :  

วนัที ่16-19 มนีาคม 60 
9,900.- 9,900.- 9,900.- 3,500.- 

มนีาคม :  

วนัที ่9-12,23-26 มนีาคม 60 
12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,500.- 

เมษายน : 6-9 เมษายน 60 
14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 

เมษายน : 13-16 เมษายน 60 
17900.- 17900.- 17900.- 3,500.- 

เมษายน : 20-23 , 27-30   

เมษายน 60 
12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,500.- 

พฤษภาคม : 4-7 , 7-10  

พฤษภาคม 60 
13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500.- 

พฤษภาคม:  18-21,25-28 

พฤษภาคม 60 
12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,500.- 

ราคาจอยแลนดไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ หกัออก ทา่นละ 3000.- // ราคาเด็กทารก INFANT (ไมม่คีา่ใชจ้า่ย 

ตอ้งเอาสตูบิตัรตวัจรงิไปแสดงตวัเทา่น ัน้นะ) 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วม 

คา่ทปิคนขบัรถ 40 บาท และไกดท์อ้งถิน่ 60บาทรวม100/วนั/คน 

รวมตลอดท ัง้การเดนิทาง 400 บาท / คน 

***คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หวัหนา้ทวัร*์**  

** แจกนํา้ดืม่ 1 ขวด เฉพาะวนัทีเ่ดนิโปรแกรมทวัร ์** 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 
 

 เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การชําระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาชาํระมัดจํา ทา่นละ 10,000. – บาท  

    3.2 กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมดัจํา 
1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
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4. สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้ เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีาร

ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจําทัง้หมด 

4.5 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัด 

 จําทีน่ั่งกบัสายการบนิและคา่มัดจําทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา    

 หรอื คา่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.6 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุ

ไวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **สําคญั!! บรษิทั Go Holiday Tour ทาํธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้

ประเทศเวยีดนามโดยผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและเวยีดนาม ขึน้อยู่

กบัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทาง

หวัหนา้ทวัรแ์ละมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

4.7 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

 - กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสม

ไมล ์จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชาํระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระทําทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ 

วันเดนิทาง เทา่นัน้  
2.คา่ทีพั่กหอ้งละ2-3ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 

     - เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบาง

โรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

- กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

- โรงแรมในเวยีดนามมลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต 

และไมม่อีา่งอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั

ดว้ย  

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น้ําหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เอมเิรตส ์Economy class 30 กโิล / 

เอมเิรตส ์Business class 40 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาหบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
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**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย3% 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

 3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 4. คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 
     5. คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ วันละ 60 บาท  / คน   
            - ทปิคนขบัรถ วันละ  40 บาท / คน 
               รวมตลอดทัง้การเดนิทาง 400 บาท / คน 

*** สว่นทปิของหวัหนา้ทวัร ์แลว้แตค่วามประทบัใจในการใหบ้รกิาร *** 

 

 
 
 

หมายเหต ุ:  

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรทั์ง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระสําหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามชาํนาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร ยานพาหนะ 

และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการเดนิทาง ทัง้นีท้าง

บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุตัเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อนัเนื่องจากอบุตัเิหตุ

รวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอตัรา

แลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  

ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทตู รวมถงึผูม้อํีานาจทําการ

แทนประจําประเทศไทย (โดยไมจํ่าตอ้งแสดงเหตผุล เนือ่งจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทตู) ซึง่อยูเ่หนอืการควบคมุของ

บรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนั

อบุตัเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีร่ับประกนัในกรณีทีผู่ร้ว่มเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศ

ไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนือ่งมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่

ปฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิ

กฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆรายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพือ่

ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ท ัง้นีก้ารขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษิทั จะยดึถอืและคาํนงึถงึ

ผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นสําคญั 
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