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ก ำหนดวนัเดนิทำง:   

กุมภำพนัธ์ :   11-13 กมุภาพันธ์ 2560  
13,900.- 

 

  โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เท ีย่ง ค ่ำ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ – โฮจมินิห ์-ล่องเรอืชมแม่น ้าไซง่อน ✈ O O 
LE DUY HOTEL  3* หรอื
เท ีย่บเท่า 

2 
อุโมงคก์ู๋จ ี– โฮจมินิห-์ตลาดเบนถัน-ชมการแสดงระบ าตุ๊กตาน ้า-โฮ

จมินิห ์
O O O 

LE DUY HOTEL  3* หรอื
เท ีย่บเท่า 

เวยีดนำมใต ้โฮจมินิห ์องุโมงคกู์จ๋ ี

3 วนั 2 คนื 

โดยสำยกำรบนิ นกแอร ์(DD) 
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3 
นครโฮจมินิห-์ชมไปรษณีย์กลาง - ชมโบสถน์อรท์เธอดาม- 

กรุงเทพฯ     
O O ✈  

 

วนัแรกของกำรเดนิทำง    :  กรุงเทพฯ – โฮจมินิห ์– พพิธิภณัฑส์งครำม – วดัเทียนหำว  

           – โรงผลติเครือ่งเขนิ – ลอ่งเรอืชมแมน่ ำ้ไซงอ่น (รบัประทำนอำหำรค ่ำบนเรอื) 

04.30 น. 

 

07.35 น. 

พรอ้มกัน ณ ทำ่อำกำศยำนดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก  เคานเ์ตอร ์Nok Air 

โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ 

ออกเดนิทางสู่ นครโฮจมินิห ์โดยสำยกำรบนินกแอร ์เท ีย่วบนิที ่DD3210 

**น ำ้หนกักระเป๋ำได ้30 กก.** 

 

09.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิตนั เซิน นกึ นครโฮจมินิห ์หลังจากผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

 

น าท่านสู่ เมอืงไซ่งอ่น หรอื นครโฮจมินิห ์(Ho Chi Minh) ซึง่เปลีย่นชือ่จากไซ่ง่อน 

ตัง้แต่ปีค.ศ.1975 เพื่อเป็นเกยีรตแิก่ประธานาธบิดโีฮจมินิห ์อดตีผูน้ าผูย้ิ่งใหญ่ของเขา 

โฮจมินิหซ์ิตีถ้อืเป็น “ปำรสีแห่งเอเชยี ”  เพราะมบีา้นเรอืนทรงฝร่ังเศสหลงเหลอือยู่มากมาย 

ถอืเป็นเมืองทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเวยีดนาม เป็นศูนย์กลางทางการคา้ วัฒนธรรม  นักท่องเท ี่ยวและ

กจิกรรมต่างๆทางวทิยาศาสตร ์ต่อมาน าท่านชม พพิธิภณัฑส์งครำม   เป็นพิพิธภัณฑ์ท ีเ่ก็บ

รวบรวมหลักฐานของความโหดรา้ยของสงครามในเวยีดนาม  ภายนอกพิพิธภัณฑ์มเีครือ่งมอืการ

รบ อาวุธ ยุทโธปกรณ์ท ี่เป็นของจรงิ อาทิ เครือ่งบินขับไล่ และรถถังรุ่นต่างๆทีใ่ชใ้นสงคราม

เวยีดนาม ภายในอาคารชมภาพ ประวัติศาสตร์สมัยสงครามเวยีดนามกับกองทัพอเมริกันโดย

ละเอยีด พรอ้มภาพถ่ายทอดความรูส้กึต่างๆเกีย่วกับการปกป้อง ประเทศ  การเสยีสละเลอืดเนื้อ

ของชาวเวยีดนามทัง้หลายอย่างชัดเจน อาทภิาพ การถูกทรมาณดว้ยวธิกีารต่างๆ ภาพการ เข่น

ฆ่าประชาชาชนเวยีดนามทัง้ทารก เด็ก ผูห้ญงิ คนทอ้งอย่างโหดเหีย้มเป็นทีห่นา้สะเทอืนใจยิ่งนัก 

ภาพผลกระทบของการ ใชฝ้นเหลอืงในสงคราม ของทหารอเมรกิา เป็นตน้   น าท่านผ่านชมศาลา

ว่าการนครโฮจมินิห ์ซึง่เป็นศาลาว่าการที่สวยที่สุด ในนครโฮจมินิห ์ประทับใจความสวยงามดว้

สถาปัตยกรรมทีล่งตัวและสวยงาม ใหท้่านไดช้มและถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ 
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เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั  ณ ภตัตำคำร    

 

น าท่านเดนิทาง สู่ยำ่น ไชนำ่ทำวน ์ ชุมชนชาวจนีในเวยีดนาม ถอืเป็นแหล่งคา้ขายทัง้ปลกีและ

ส่งทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโฮจมินิห ์ แลว้น าท่าน ชมวดัเทยีนหำว วัดจีนในเขตไชน่าทาวน ์ หรอืทีเ่รยีก

กันว่า “จ ัว่บำ่”  เป็นที่เคารพบูชาของชาวเวยีดนามเชือ้สายจนี ท ีส่รา้งอุทศิใหแ้ม่พระผูคุ้ม้ครอง

ชาวเรอื หรอืเทพีเทยีนหาว  มตี านานว่าในช่วงปลายศตวรรษที ่18 ชาวเวยีดนามเล่าต่อกันมาว่า

จะมเีทพีเท ียนหาวองค์นี ้น่ังกอ้นเมฆเป็นพาหนะ คอยคุม้ครองผูค้นชาวประมงคใหร้อดพน้จาก

อันตรายจาก มหาสมุทรทัง้ปวง จุดน่าสนใจของวัดนีค้อื รูปป้ันกระเบือ้งเคลอืบ เรอืจ าลอง  และ

อกีอย่างคอื ธูปวง ซึง่เมือ่จุดนมัสการแลว้  ธูปนีจ้ะสามารถอยู่ไดน้านถงึ 7 วัน จากนัน้ น าท่านชม 

โรงผลิตเครือ่งเขนิ หรือสินค้ำพืน้เมือง เป็นงานฝีมอืการช่างของ ชาวเวยีดนาม ชมลวดลาย

ต่างๆทีเ่ป็นแบบพื้นเมอืง อัน งดงามท่านใดตอ้งการเลอืกซื้อเป็นของฝาก หรอืเป็นทีร่ะลึกก็

สามารถต่อรองราคาต่อกันไดเ้ลย ซึ่งอยูจ่ำกตวัเมอืงโฮจมินิห ์ไมไ่กลมำก 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่าน ล่องเรอื สมัผสับรรยำกำศโรแมนตคิยำมค ่ำคนืของ แมน่ ำ้ไซ่งอ่น  ใหท้่านไดสั้มผัส

ความงามของ 2 ฝากฝ่ังแม่น ้ายามค ่าคนื  เคลา้คลอเสยีงดนตรพีื้นเมอืงเวยีดนาม  

 

ค ่ำ                                     บรกิารอาหารค ่า  ณ ภตัตำคำรบนเรอื พรอ้มชมโชวก์ำรแสดง  
 

 

 

ทีพ่กั  LE DUY HOTEL  (ระดบั 3 ดำว) หรอืเทยีบเทำ่ 
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วนัที่สองของกำร  :  อุโมงคก์ูจ๋ ี– โฮจมินิห ์-  ตลำดเบนถนั – ชมกำรแสดงระบ ำตุ๊กตำน ำ้-โฮจมินิห ์

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่ อ ำเภอกู๋จ ีซึ่งอยู่ห่างจากโฮจมินิห์ประมาณ 40 กโิลเมตร แลว้น า

ท่านชม เป็นอุโมงคข์องชาวเวยีดกงทีขุ่ดขึ้นพอดีตัว ในสมัยทีท่ าสงครามกับกองทัพอเมรกิัน

รวมถงึกองทหารพันธมิตรจากนานาประเทศ มทีางขึน้ลงนับไม่ถว้น ยากแก่การหาทางเขา้ออก 

เพราะมกีารพรางตาในหลายรูปแบบ ซึง่ชาวเวยีดนามจะตอ้งใชช้ีวติอยู่ภายใตอุ้โมงคน์ี ้ระหว่าง

การท าสงคราม และยังเคยใชเ้ป็นทีบั่ญชาการทางทหาร และเป็นหลุมหลบภัย ซึง่มคีวามยาวกว่า 

270 กโิลเมตร ประกอบไปดว้ยหอ้งนอน หอ้งบัญชาการ หอ้งประชุม สนามฝึกทหาร เรยีกได ้

ว่าป็นเมอืงใตด้นิ  และอุโมงคยั์งสามารถทะเลุออกสู่แม่น ้าไซง่อนไดอ้กีดว้ย...สมควรแก่เวลาน า

ท่านเดนิทางกลับสู่นครโฮจมินิห ์

 

เทีย่ง                                  บรกิารอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร     

บำ่ย    

หลังอาหารมอบเวลาที่เหลือใหท้่านผ่อนคลายกับการชอ้ปป้ิงอย่างจุใจที ่ตลำดเบนถ ั่น (Ben 

Thanh Market) สรา้งขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 2457 บนพื้นท ีป่ระมาณ 1 ตารางกโิลเมตร ซึง่มหีอนาฬิกา

อยู่ดา้นหนา้เป็นสัญลักษณ์ ตลาดแห่งนี้ไดรั้บความนิยมอย่างมากทั ้งจากคนพื้นเมืองและ

นักท่องเทีย่วต่างชาติ เป็นตลาดขายสินคา้ขนาดใหญ่ เพราะมีสนิคา้จ าหน่ายมากมาย ตัง้แต่ 

รองเทา้ คริสตัล กระเป๋า เสื้อผา้ กางเกงยีนส์ กระเป๋าเดินทาง เป้ นาฬิกา ของที่ระลกึ อาหาร 

เครือ่งเทศ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า เครือ่งส าอาง ของที่ระลึก สิง่ของเครือ่งใชต่้างๆ  ผลไมต้ามฤดูกาล 

อาหารสด และดอกไม ้จนไปถงึสนิคา้งานหัตกรรมพื้นบา้น..และน าท่านชมการแสดง ระบ ำตุ๊กตำ

น ้ำ ศิลปกรรมประจ าชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวีย ดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชม

ความสามารถในการเชดิหุ่นกระบอก (เชดิจากในน ้าผสมผสานกับเสยีงบรรเลงของเครื่องดนตรี

เวยีดนามและพากย์สดๆของคณะละคร) น าเสนอเรือ่งราวในชวีติประจ าวัน ประเพณี วัฒนธรรมของ

ชาวเวยีดนาม   

 

 

ค ่ำ                                 รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

 ทีพ่กั  LE DUY HOTEL  (ระดบั 3 ดำว) หรอืเทยีบเทำ่  
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วนัที่สำมของกำรเดนิทำง :     โฮจมินิห ์ไปรษณีย์กลำง – โบสถน์อรท์เธอดำม –  
                                             อดตีท ำเนยีบประธำนำธิบด ี- กรุงเทพฯ 

เชำ้                                      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น าท่านชม กรมไปรษณีย์กลำง ก่อสรา้งขึน้เม ือ่ ปี พ.ศ. 2439 เสร็จในปี พ.ศ. 2444 มีการ

ออกแบบและก่อสรา้งในสไตล ์ฝร่ังเศสและไดรั้บการออกแบบตกแต่งอย่างงดงามดว้ยกระจกส ี

เป็นไปรษณีย์ท ี่ใหญ่ที่สุดในเวยีตนาม มีความโอ่โถงและอ่อน ชอ้ยทว่ามั่นคง จนท าใหนั้ก

ออกแบบมากมายตอ้งมาศกึษาเรยีนรูเ้ก ีย่วกับการออกแบบตกแต่งอาคารแห่งนี ้ภายในตัวอาคาร 

มกีารระดับภาพแผนทีท่างทะเลโบราณ และภาพของอดตีผูน้ าประเทศโฮจมินิห์ มกีารบรกิารทั ้ง

การส่งจดหมาย แสตมป์เพื่อ การสะสม โปสการด์ โทรศัพทร์ะหว่างประเทศในอัตราค่าบรกิาร

มาตรฐาน  ...แลว้ ชมโบสถ์นอร์ทเธอดำม ไดจ้ าลองมาจากโบสถน์อเธอรด์ามในฝร่ังเศสมา

สรา้งไวท้ ีน่ ี ่หรอืเรยีกอกีอย่างว่า “โบสถพ์ระแมม่ำร”ี บรเิวณกลางเมอืง บนถนน Han Thuyen 

ไดรั้บการก่อสรา้งตัง้แต่ปี พ.ศ. 2420 ใชร้ะยะเวลาการสรา้ง 6 ปี โบสถ์นีไ้ม่ม ีการประดับดว้ย

กระจกสเีหมอืนโบสถค์รสิตท์ ีอ่ ืน่ เพราะไดรั้บความเสยีหายจากสงครามโลกครัง้ท ี ่2 ส าหรับโบสถ์

แห่งนี้ไดรั้บการยกย่องว่ามีความงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งใน เวียตนาม  โดยในแต่ละวันมี

นักท่องเท ี่ยวมาเยือนมากมาย ลักษณะของตัวโบสถ์เป็นรูปแบบของสมัยอาณานคิม มหีอคอยคู่ 

สีเ่หลีย่มอยู่ดา้นบนสูง 40 เมตร เป็นเอกลักษณ์ท ี่งดงามของโบสถ์แห่งนี ้ดา้นหนา้โบสถม์รูีปป้ัน

ขนาดใหญ่สีขาวเด่นเป็นสง่า ของพระแม่มารี นักท่องเท ี่ยวนิยมเขา้มาชมกันมาก เพราะเป็น

เสมอืนสัญลักษณ์ร่วม อันหมายถงึการเขา้มาของตะวันตก และ เป็นสัญลักษณ์ท ีส่ าคัญอย่างหนึ่ง

ของโฮจมินิห ์

 

   

  
 

 

เทีย่ง                                      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SGN-DD002 หนา้ 6 
 

รหัสโปรแกรมทัวร ์HOJIMIN  3D2N 6583 -DD-W07 

บำ่ย 

...จากนัน้ชม อดีตท ำเนยีบประธำนำธบิด ีตัง้อยู่ในบรเิวณที่เคยเป็นท าเนียบของผูว่้าการชาว

ฝร่ังเศสทีเ่รยีกว่า ท าเนยีบนโรดม (Norodom Palace) ซึง่มอีายุยอ้นหลังไปถงึ 

ปี พ.ศ. 2411 หลังจากที่ขอ้ตกลงเจนีวาน าจุดจบมาสู่การยึดครองของฝร่ังเศส โงดินห์เดียม 

ประธานาธบิดขีองเวยีดนามใตไ้ดพ้ านักอยู่ในท าเนยีบแห่งนี ้เป็นอาคารทันสมัยขนาดใหญ่ทีม่สีวน

ใหญ่ลอ้มรอบที่นีเ่คยเป็นกองบัญชาการทางทหารสมัยสงครามเวยีดนาม  และเคยเป็นท าเนยีบ

ของอดีตประธานาธิบดีเวยีดนามใต ้  ชมหอ้งต่างๆทีไ่ดรั้บการตกแต่งไวอ้ย่างหรูหรา เช่นหอ้ง

ประชุม  เป็นตน้ ท าเนียบของอดีตประธานาธบิดี ปัจจุบันเรยีกกันว่า  ทองยัด และเปิดเป็น

พิพิธภัณฑใ์หเ้ขา้ชมได ้โดยทุกสิง่ทุกอย่างถูกทิง้ไวใ้หเ้สมอืนสภาพเดมิ 

 

 

                   

 

 

ค ่ำ  บรกิาร อำหำรค ่ำ  ณ ภตัตำคำรบนเรอื พรอ้มชมโชวก์ำรแสดง  

 .....ไดเ้วลำอนัสมควรน ำทำ่นเดนิทำงสู่สนำมบนิตนั เซิน นกึ นครโฮจมินิห.์..  

20.45 น. ออกเดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยสำยกำรบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD 3219 SGN-BKK  

22.15 น. คณะเดนิทางถงึทำ่อำกำศยำนดอนเมอืง โดยสวสัดภิำพ พรอ้มดว้ยความประทับใจ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIETNAM HCMC CU CHI 

3D2N DD 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
รำคำ 

ผูใ้หญ ่

รำคำเด็ก 

(มเีตยีง) 

นอนกบั 2 

ผูใ้หญ ่

รำคำเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

นอนกบั 2 ผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 
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กุมภำพนัธ์ :  

วันที ่11-13 กมุภาพันธ์ 60 
13,900.- 12,900.- 11,900.- 2,500.- 

รำคำจอยแลนดไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ หกัออก ท่ำนละ 3000.- // รำคำเด็กทำรก INFANT  (ไมม่คีำ่ใชจ้ำ่ย 

ตอ้งเอำสูตบิตัรตวัจรงิไปแสดงตวัเทำ่น ัน้นะ) 

 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วม 

คำ่ทปิคนขบัรถ 40 บำท และไกดท์อ้งถิน่ 60บำทรวม100/วนั/คน 

รวมตลอดท ัง้กำรเดนิทำง 300 บำท / คน 

***คำ่ทิปหวัหนำ้ทวัรจ์ำกเมอืงไทย แลว้แตค่วำมพงึพอใจในกำรบรกิำรของ หวัหนำ้ทวัร์***  

** แจกน ำ้ดืม่ 1 ขวด เฉพำะวนัทีเ่ดนิโปรแกรมทวัร ์ ** 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดูกำล ** 
 

 เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1. กำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 10 ทำ่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดงักล่ำว  

 ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหรอืยกเลิกกำรเดนิทำง 

2. ในกรณีทีลู่กคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควำ่กรุ๊ปมกีำร    

 คอนเฟรมิเดนิทำงกอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิ้น 

3. กำรช ำระคำ่บรกิำร 

    3.1 กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000.- บาท  

    3.2 กรุณำช ำระคำ่ทวัรส์่วนทีเ่หลือ 15-20 วนักอ่นออกเดนิทำง 

4. กำรยกเลิกและคนืคำ่ทวัรห์ลงัจำกมกีำรจำ่ยเงนิมดัจ ำ 

4.1 การยกเลกิการเดนิทางตัง้แต่วันจองจนถงึก่อนวันเดนิทาง 30 วัน ขอยึดมัดจ าท่านละ 5,000 บาท 

4.2 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงนิมัดจ าทัง้หมด  

4.3 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทัวรท์ัง้หมด 

4.4 ยกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทัวรท์ัง้หมด 

4.5 ยกเวน้กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทำงชว่งเทศกำลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัด 

 จ าท ีน่ั่งกับสายการบนิและค่ามัดจ าท ีพั่ก รวมถงึเท ีย่วบนิพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT  จะไมม่กีำรคนืเงนิมดัจ ำ    

 หรอื คำ่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่ำ่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

4.6 กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงท ัง้กรุงเทพฯ และในตำ่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศทีร่ะบุ

ไวใ้นรำยกำรเดนิทำง บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิท์ ีจ่ะไมค่นืคำ่ทวัรไ์มว่ำ่กรณีใดๆ ท ัง้สิ้น 

 **ส ำคญั!! วนัสบำยทวัรอ์แนดท์รำเวล ท ำธุรกจิเพือ่กำรทอ่งเทีย่วเทำ่น ัน้ ไม่สนบัสนุนใหลู้กคำ้เดนิทำงเข้ำ

ประเทศเวยีดนำมโดยผดิกฎหมำยและในข ัน้ตอนกำรผำ่นกำรตรวจคนเขำ้เมือง ท ัง้ไทยและเวยีดนำม ขึน้อยู ่

กบักำรพจิำรณำของเจำ้หนำ้ทีเ่ทำ่น ัน้ ลูกคำ้ทุกท่ำนตอ้งผ่ำนกำรตรวจคนเขำ้เมอืงดว้ยตวัของทำ่นเอง ทำง

หวัหนำ้ทวัรแ์ละมคัคุเทศกไ์มส่ำมำรถใหค้วำมชว่ยเหลือใดๆไดท้ ัง้สิ้น** 
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4.7 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1. ค่าต๋ัวโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

 - กรณีท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ท ีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสม

ไมล ์จะตอ้งด าเนนิก่อนเดนิทาง 7 วันล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพื่ออัพเกรดตอ้งกระท าท ีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ 

วันเดนิทาง เท่านัน้  
2.ค่าทีพั่กหอ้งละ2-3ท่านตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 

     - เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตำ่งประเภทอำจจะไมต่ดิกนัและบำง

โรงแรมอำจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น แตอ่ำจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

- กรณีท ีม่งีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

- โรงแรมในเวยีดนามมลัีกษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต 

และไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลัีกษณะแตกต่างกนั

ดว้ย  

3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกทา่นตลอดการเดนิทาง 

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

เอมเิรตส ์Business class 40 กโิล] ค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  

 ค่ารักษาพยาหบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลูกคำ้ทำ่นใดสนใจ...ซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มูล  

เพิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  

**ควำมครอบคลุมผูเ้อำประกนัทีม่อีำยมุำกกวำ่ 16 หรอืนอ้ยกวำ่ 75 ปี **  

 [รกัษำพยำบำล 2 ล้ำน, รกัษำตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจำกอุบตัเิหตุ 3 ล้ำนบำท] 

**ควำมครอบคลุมผูเ้อำประกนัทีม่อีำยนุอ้ยกวำ่ 16 หรอืมำกกวำ่ 75 ปี **  

  [รกัษำพยำบำล 2 ล้ำน, รกัษำตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจำกอุบตัเิหตุ 1.5 ล้ำนบำท] 

7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
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อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

 1. ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

 2. ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ ท ีน่อกเหนอืทีร่ะบุ อาทเิช่น ค่าอาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท ์ 

 3. ค่าภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 4. ค่าภาษีน ้ามัน ท ีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิ 

     5. ค่าทปิไกดท์อ้งถ ิน่ วันละ 60 บาท  / คน   

            - ทปิคนขับรถ วันละ  40 บาท / คน 

               รวมตลอดทัง้การเดนิทาง 300 บาท / คน 

*** ส่วนทปิของหวัหนำ้ทวัร ์แล้วแตค่วำมประทบัใจในกำรใหบ้รกิำร *** 

 

หมำยเหตุ :  

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีท ีม่ผูีร่้วมคณะไม่ถงึ 10 ท่าน 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบนิมกีารปรับขึน้ก่อนวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเท ีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อ

การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เก ิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเท ีย่วเอง 

 6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

 

ขอ้ควำมซึ่งถอืเป็นสำระส ำหรบัทำ่นผูม้เีกยีรตซิึ่งรว่มเดนิทำง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร ยานพาหนะ 

และสถานทีท่่องเท ีย่วพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนสู์งสุดในการเดนิทาง ทัง้นีท้าง

บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัตเิหตุหรอืความเสยีหายที่เกดิจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนือ่งจากอุบัตเิหตุ

รวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตรา

แลกเปลี่ยนเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ ิน่,  

ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซ่ีาจากกงสุล และ / หรอื ส่วนงานทีเ่ก ีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการ

แทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนือ่งจากเป็นสิทธพิิเศษทางการทูต ) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของ

บรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเท ีย่วทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกัน

อุบัตเิหตุ ตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีท ีผู่ร่้วมเดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศ

ไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เนือ่งมาจากความประพฤติ พฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่

ปฏบัิตติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพื้นท ี่มกีารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดนิทาง รวมถงึมสีิ่งผิด
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กฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนืค่าใชจ่้ายใดๆรายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพื่อ

ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ท ัง้นี้กำรขอสงวนสิทธดิงักล่ำว บรษิ ัท จะยดึถอืและค ำนงึถึง

ผลประโยชนต์ลอดจนควำมปลอดภยัของทำ่นผูม้เีกยีรต ิซึ่งรว่มเดนิทำงเป็นส ำคญั 

 

 

 


