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รหัสโปรแกรมทัวร ์HOJIMIN  DALAD MUI 4D3N 6584-DD-W07 

 

 

 
  
 
  

ก ำหนดวนัเดนิทำง:   

มกรำคม : 12-15 ,20-23  มกราคม 60 
12,900.- 

กุมภำพนัธุ์ : 10-13 กมุภาพันธุ์ 60 13,900.- 
กุมภำพนัธุ์ : 16-19,23-26 กมุภาพันธุ์ 60 12,900.- 
มนีำคม : 2-5,9-12,16-19,23-26 มีนาคม 60 12,900.- 

 
 
 

             เวยีดนำมใต ้โฮจมินิห ์ดำลดั มุยเน ่ 

4 วนั 3 คนื 

โดยสำยกำรบนิ นกแอร ์(DD) 
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  โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เท ีย่ง ค ่ำ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ – โฮจมินิห ์-ดาลัด ✈ O O 
NGOC PHAT HOTEL 3* 
HOTEL หรอืเท ีย่บเท่า 

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

รอ้นของกษัตรยิ์เบ๋าได๋ -หุบเขาแห่งความรัก (Love Valley) -มุยเน่    
O O O 

TIEN DAT RESORT    3* 
HOTEL หรอืเท ีย่บเท่า 

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

แดง -นครโฮจมินิห ์
O O O 

LE DUY HOTEL  3* หรอื
เท ีย่บเท่า 

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

 

วนัแรกของกำรเดนิทำง    :  กรุงเทพฯ – โฮจมินิห-์ดำลดั  

04.30 น. 

 

07.35 น. 

พรอ้มกัน ณ ทำ่อำกำศยำนดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก  เคานเ์ตอร ์Nok Air 

โดยมเีจา้หนา้ที ่GO HOLIDAY TOUR คอยใหก้ารตอ้นรับ 

 

ออกเดนิทางสู่ นครโฮจมินิห ์โดยสำยกำรบนินกแอร ์เท ีย่วบนิที ่DD3210 

**น ำ้หนกักระเป๋ำได ้30 กก.** 

 

09.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิตนั เซิน นกึ นครโฮจมินิห ์หลังจากผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

 

น าท่านเขา้สู่ใจกลางมหานครโฮจมินิห ์ชมเมอืงในรูปแบบของสถาปัตยกรรมฝร่ังเศส และสวน

กลางเมอืง ชมความสวยงามต่าง ๆ ทีฝ่ร่ังเศสเป็นผูทุ้่มงบประมาณเนรมติเมือ่ครัง้ท ีค่ดิว่าจะไดเ้ป็น

ผูค้รอบครองเมอืงแห่งนี ้และชมทีท่ ำกำรไปรษณีย ์ท ีใ่หญ่ทีสุ่ดและสวยทีสุ่ดของเวยีดนาม เป็น

สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างตะวันออกกับตะวันตกไดอ้ย่างลงตัว ชมอนุสาวรีย์ท่าน

ประธานาธบิดโีฮจมินิห ์ตัง้อยู่ดา้นหนา้ของศาลากลางก่อสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบฝร่ังเศสดว้ย

เช่นกัน จากนัน้น าท่านชม พพิธิภณัฑส์งครำม ชมเรือ่งราวประวัตศิาสตรส์งคราม และอาวุธ ปืน 

ระเบดิ และเครือ่งบนิรบฯลฯ 

 

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั  ณ ภตัตำคำร    

 

ออกเดนิทางสู่เมอืงดาลัด  เมอืงดำลดั ตัง้อยู่ทางเหนอืจากนครโฮจมินิห ์เป็นเมอืงทีม่อีากาศเย็น

ตลอดทัง้ปี เพราะเป็นทีร่าบสูงขนาดใหญ่ อยู่เหนอืกว่าระดับน ้าทะเล 

กว่า 1500 เมตร ท าใหอ้ากาศโดยเฉลีย่ทัง้ปีอยู่ท ีเ่พียง 18-20 องศาเซลเซยีส ในสมัยก่อนชาว

ฝร่ังเศสนิยมมาสรา้งบา้นพักตากอากาศที่เม ืองนี้เป็นจ านวนมากท าใหท้ั่วเมืองมบีา้นพักของ
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ราชการชาวฝร่ังเศสหลงเหลอือยู่จ านวนมาก นับเป็นเมอืงที่มเีสน่ห์อย่างยิ่งส าหรับนักท่องเท ีย่ว  

โดยใชเ้วลำประมำณ 5-6 ช.ม.   

ค ่ำ                                     

บรกิารอาหารค ่า  ณ ภัตตาคาร (หลงัรบัประทำนอำหำรค ่ำ อิสระตำมอธัยำศยั ) 

***ทำ่นสำมำรถชอ้ปป้ิงที ่ถนนคนเดนิเมอืงดำลดั*** 
 

 

 
ทีพ่กั  NGOC PHAT HOTEL  (ระดบั 3 ดำว) หรอืเทยีบเทำ่  พกั 1 คนืทีด่ำลดั  

 

 

 

วนัที่สองของกำร  :  ดำลดั-  Datalla Water Fall (น ัง่รถรำง)-กระเช้ำไฟฟ้ำ – 

                             ชมวงัฤดูรอ้นของกษตัรยิ์เบำ๋ได ๋-หุบเขำแหง่ควำมรกั (Love Valley) -มุยเน ่   

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

หลังรับประทานอาหารเชา้ น าท่านเดนิทางไปชม  น ้าตก  Datalla Water Fall    

น ้าตกทีส่วยทีสุ่ดในดาลัด ซึง่อยู่นอกเมอืงไปทางทศิใตป้ระมาณ 5 กโิลเมตร น ้าตกดา 

ตันลาเป็นน ้าตกทีไ่ม่ใหญ่มากแต่มคีวามสวยงาม เนือ่งจากสภาพแวดลอ้มต่างๆ ที ่

เก ือ้หนุนท าใหม้นัีกท่องเท ีย่วแวะมาเทีย่วชมกันเป็นจ านวนมาก โดยท่านจะไดส้นุกกับ 

การ  น ัง่รถรำง ลงไปดูน ้าตก ท่านจะรูส้กึตืน่เตน้ประทับใจ 

 

  เทีย่ง                                  
บรกิารอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร    

 
 

บำ่ย    

ในช่วงบ่าย น าท่านน่ัง กระเชำ้ไฟฟ้ำ เพื่อขึน้ ชมทวิทศันท์ ีส่วยงำมของดำลทัจำกมุมสูง

ส าหรับกระเชา้ไฟฟ้าแห่งนี ้เป็นระบบกระเชา้ท ีท่ันสมัยทีสุ่ดของประเทศเวยีดนาม และมคีวาม

ปลอดภัยสูงเพื่อชมความงดงามของ ทะเลสำบพำรำไดซ ์หรอื เตวยีนลมั (Tuyen Lam 

Lake) ตัง้อยู่ทางตะวันออกเฉยีงใตข้องเมอืงดาลัด ประมาณ 5 กโิลเมตร  

ทะเลสาบพาราไดซ ์หรอื ตูเ้หยีนลัม เป็นสถานทีท่ ีเ่หมาะในการมาพักผ่อน สามารถมองเห็น

ทะเลสาบสเีขยีวมรกตกับทวิสน ทีย่ืนตน้ตระหง่านปกคลุมทุกขุนเขา การน่ังเคเบิล้คาร ์สามารถ

มองเห็นเมอืงดาลัดไดท้ัง้เมอืง เห็นป่าอันงดงาม  

ชมวงัฤดูรอ้นของกษตัริย์เบ๋ำได๋  ตั ้งอยู่นอกเมืองไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตป้ระมาณ 5 

กโิลเมตร พระราชวังฤดูรอ้นของจักรพรรดเิบ๋าได่ จักรพรรดิองคสุ์ดทา้ยของเวยีดนาม ไดรั้บการ

ออกแบบและปลุกสรา้งอยู่ใตร่้มเงาของทวิสนใหญ่ซึง่พระราชวังแห่งนีใ้ชเ้วลาการก่อสรา้งถงึ 5 ปี 

โดยเริ่มก่อสรา้งเมื่อปี พ.ศ.2476 ซึ่งภายในตัวตึกมีหอ้งภาพของพระเจา้เบ๋าได่ พระมเหส ี

พระโอรส ธดิา และมหีอ้งส าหรับทรงงาน ในปี พ.ศ. 1975 พระเจา้เบ๋าได่ เสด็จออกจากประเทศ

เวยีดนาม ไปพ านักยังประเทศฝร่ังเศส พระราชวังแห่งนีจ้ ึงกลายเป็นทีพั่กของเจา้หนา้ที่พรรค

คอมมวินสิต ์ต่อจากนัน้ น าท่านเดนิทางไป หุบเขำแหง่ควำมรกั (Love Valley) เป็นหุบเขาที่

ปกคลุมดว้ยตน้สนและมทีะเลสาบอยู่บรเิวณกลางหุบเขา ใหท้่านไดถ้่ายรูปกันตามอัธยาศัย  
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เดนิทางสู่ จงัหวดัฟำนเทยีดระยะทางประมาณ 250 กโิลเมตร ใชเ้วลำใน 

กำรเดนิทำงประมำณ 4 ช ัว่โมง จังหวัดฟานเทยีด เมอืงตากอากาศและยังเป็นแหล่งท่องเท ีย่ว

ทางทะเลทีส่วยงามมีชือ่เสยีงของประเทศเวยีดนาม ทัง้ชายทะเลที่สวยงาม  และท่านยังจะได ้

สัมผัสมนตเ์สน่หแ์ห่งทะเลทรายตะวันออก ระหว่างการเดนิทางท่านจะไดช้ืน่ชมววิทวิทัศนแ์ละวิถ ี

ชวีติของชาวเวยีดนาม  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่ำ                                 รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

 
ที่พกั   โรงแรม   TIEN DAT RESORT   (ระดบั 3 ดำว) หรอืเทียบเท่ำ  พกัทีมุ่ยเน่ 1 

คนื 
 

วนัที่สำมของกำรเดนิทำง :     มุยเน-่ Sand Dune-Fairly Stream-ทะเลทรำยขำว -ทะเลทรำยแดง -

นครโฮจมินิห ์

เชำ้                                      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
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น าท่านชม Sand Dune-Fairly Stream  ธารน ้าสแีดงทางธรรมชาต ิ ชมความงดงามของ 

ชัน้ดนิ ท ีสู่งลดล่ันกัน สลับกับสสัีนของดนิทรายทีส่วยงาม และทะเลทีแ่สนสงบ จากนัน้น า 

ท่านเดนิทางสู่ ทะเลทรำยมุยเน ่Red and White sand dunces ภูเขาทรายสเีหลอืงทอง 

อันกวา้งใหญ่สุดสายตา  สัมผัสกับความงดงามและบรรยากาศชายทะเลบนยอดภูเขา 

ทะเลทราย ชงึม ีทะเลทรำยขำว กองภูเขาทรายสขีาวสุดขอบฟ้าเหมอืนทะเลทรายซาฮารา  

อสิระใหท้่านถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึและจากนัน้ไปชมทะเลทรำยแดง ท ีเ่กดิจากการรวมตัวกัน 

ของทรายสแีดงจากสนมิเหล็กจนเป็นบรเิวณกวา้ง เพลดิเพลนิกับการถ่ายรูปสุดทา้ยก่อนทาน 

อาหารกลางวันน าท่านไปสัมผัสวถิขีองชาวประมงกันทีฟ่านเถยีตฮารเ์บอร ์ตัง้อยู่บรเิวณปาก 

แม่น ้าคาต ีเป็นจุดศูนย์รวมของเหล่าเรอืประมงนับรอ้ยๆ ล าสุดลุกหูลูกตา 
**รำคำนีไ้มร่วมคำ่กจิกรรมตำ่งๆอำทเิชน่ บรกิำรสไลดเ์อดรบ์นทะเลทรำย 

(150 บำท)ขบัรถATVตะลุยทรำย แบบน ัง่2ทำ่น (คำ่ใชจ้ำ่ยประมำณ 310 บำท) 

แบบน ัง่ 4คำ่ใชจ้ำ่ย ทำ่น(คำ่ใชจ้ำ่ย 620 บำท)หรอืน ัง่รถจิบ๊ชมววิบนยอดภูเขำ 

ทะเลทรำยรถ1คนัน ัง่ได ้ทำ่น (คำ่ใชจ้ำ่ยประมำณ 1,200บำท )** 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

เทีย่ง                                      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางกลับสู่เมอืงโฮจมินิท ์มรีะยะทางประมาณ 200กิโลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 5 ช่ัวโมง  
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       ค ่ำ  

 

 

บรกิาร อำหำรค ่ำ  ณ ภตัตำคำรบนเรอื พรอ้มชมโชวก์ำรแสดง 

น าคณะเขา้สู่ท ีพั่กโรงแรม ที่พกั  โรงแรม   LE DUY HOTEL (ระดบั 3 ดำว) หรอื

เทยีบเทำ่ 

 

วนัที่สีข่องกำรเดนิทำง    :  นครโฮจมินิห-์วดัเทียนเฮำ-ช้อปป้ิง ตลำด เบนถนั – กรุงเทพฯ 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น าท่านผ่านชม  ย่ำนไชน่ำทำวน์  ใหท้่านไดสั้มผัส และชมชีวติความเป็นอยู่ของชาวจีนใน

เวยีดนาม จากนั้นชม วดัเทยีนเฮำ วัดจีน

ในเขตไชน่าทาวน์ ท ี่สรา้งอุทศิใหก้ับแม่

พระผูคุ้ม้ครองชาวเรอืหรือเทพีเท ียนหาว 

โดยชาวพุทธกวางตุง้ในช่วงปลายศตวรรษ

ที ่18 ชาวเวยีดนามเชือ่ว่าเทพีองคน์ีม้กีอ้น

เมฆเป็นพาหนะ เพื่อช่วยคุม้ครองผูค้นให ้

รอดพน้จากอันตรายจากมหาสมุทรทั ้งปวง 

ใหท้่านนมัสการเจา้แม่เทยีนเฮาดว้ยธูปวง ซึง่เม ือ่จุดแลว้สามารถอยู่ไดน้านถงึ 7 วัน 

 

เทีย่ง     บรกิารอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร     

บำ่ย 

 

                             

ต่อมาน าท่านผ่อนคลายกับการชอ้ปป้ิง ณ ตลำดเบนถนั ตลาดพื้นเมอืงอันพลุกพล่านของ 

นครโฮจมินิห ์อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ของฝาก ของทีร่ะลกึและสนิคา้พื้นเมอืง อาท ิ

 เครือ่งเทศและอาหารแหง้ หมูยอ ผักผลไมส้ด ไมแ้กะสลัก เรอืส าเภาไมแ้ละผา้ปักนานา 

ชนดิ  
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ค ่ำ     

 

   

บรกิำรอำหำรค ่ำ  ณ ภตัตำคำร 

สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดนิทางสู่ สนำมบนิ ตนั เซิน นกึ เพื่อเดนิทางสู่ สนำมบนิดอนเมอืง  

20.45 น. ออกเดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยสำยกำรบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD 3219 SGN-BKK  

22.15 น. 
คณะเดนิทางถงึทำ่อำกำศยำนดอนเมอืง โดยสวสัดภิำพ พรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 
 

 
 

VIET NAM HCMC DA LAT MUI NE  4D3N DD 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
รำคำ 

ผูใ้หญ ่

รำคำเด็ก 

(มเีตยีง) 

นอนกบั 2 

ผูใ้หญ ่

รำคำเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

นอนกบั 2 ผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

มกรำคม :  

วันที ่12-15 ,20-23 มกราคม 60 
12,900.- 11,900.- 10,900.- 3,500.- 

กุมภำพนัธุ์ :  

วันที ่10-13 กมุภาพันธุ์ 60 
13,900.- 12,900.- 11,900.- 3,500.- 

กุมภำพนัธุ์ :  

วันที ่16-19,23-26 กมุภาพันธุ์ 60 
12,900.- 11,900.- 10,900.- 3,500.- 

มนีำคม :  

วันที ่2-5,9-12,16-19,23-26 

มีนาคม 60 

12,900.- 11,900.- 10,900.- 3,500.- 

     

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

ตอ้งเอำสูตบิตัรตวัจรงิไปแสดงตวัเทำ่น ัน้นะ) 

 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วม 

คำ่ทปิคนขบัรถ 40 บำท และไกดท์อ้งถิน่ 60บำทรวม100/วนั/คน 

รวมตลอดท ัง้กำรเดนิทำง 400 บำท / คน 

***คำ่ทิปหวัหนำ้ทวัรจ์ำกเมอืงไทย แลว้แตค่วำมพงึพอใจในกำรบรกิำรของ หวัหนำ้ทวัร์***  

** แจกน ำ้ดืม่ 1 ขวด เฉพำะวนัทีเ่ดนิโปรแกรมทวัร ์ ** 
** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดูกำล ** 
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 เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1. กำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 10 ทำ่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดงักล่ำว  

 ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืยกเลิกกำรเดนิทำง 

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!! วนัสบำยทวัรแ์อนด ์ทรำเวล ท ำธุรกจิเพือ่กำรทอ่งเทีย่วเทำ่น ัน้ ไมส่นบัสนุนใหลู้กคำ้เดนิทำงเขำ้

ประเทศเวยีดนำมโดยผดิกฎหมำยและในข ัน้ตอนกำรผำ่นกำรตรวจคนเขำ้เมอืง ท ัง้ไทยและเวยีดนำม ขึน้อยู ่

กบักำรพจิำรณำของเจำ้หนำ้ทีเ่ทำ่น ัน้ ลูกคำ้ทุกทำ่นตอ้งผำ่นกำรตรวจคนเขำ้เมอืงดว้ยตวัของทำ่นเอง ทำง

หวัหนำ้ทวัรแ์ละมคัคุเทศกไ์มส่ำมำรถใหค้วำมชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้สิ้น** 

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.ค่าทีพั่กหอ้งละ2-3ท่านตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเท่า 

     - เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตำ่งประเภทอำจจะไมต่ดิกนัและบำง
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โรงแรมอำจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น แตอ่ำจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

- กรณีท ีม่งีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

- โรงแรมในเวยีดนามมลัีกษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต 

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 ทีจ่่าย3% 

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 400 บาท / คน 

*** ส่วนทปิของหวัหนำ้ทวัร ์แล้วแตค่วำมประทบัใจในกำรใหบ้รกิำร *** 
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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 ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเท ีย่วเอง 

 6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

ขอ้ควำมซึ่งถอืเป็นสำระส ำหรบัทำ่นผูม้เีกยีรตซิึ่งรว่มเดนิทำง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร ยานพาหนะ 

และสถานทีท่่องเท ีย่วพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนสู์งสุดในการเดนิทาง ทัง้นีท้าง

บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบัตเิหตุหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อันเนือ่งจากอุบัตเิหตุ

รวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภัีย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตรา

แลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ ิน่,  

ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซ่ีาจากกงสุล และ / หรอื ส่วนงานทีเ่ก ีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการ

แทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนือ่งจากเป็นสทิธพิิเศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนอืการควบคุมของ

บรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเท ีย่วทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกัน

อุบัตเิหตุ ตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีท ีผู่ร่้วมเดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศ

ไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนือ่งมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่

ปฏบัิตติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพื้นท ีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดนิทาง รวมถงึมสีิง่ผดิ

กฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนืค่าใชจ่้ายใดๆรายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพื่อ

ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ท ัง้นีก้ำรขอสงวนสทิธดิงักลำ่ว บรษิทั จะยดึถอืและค ำนงึถงึ

ผลประโยชนต์ลอดจนควำมปลอดภยัของทำ่นผูม้เีกยีรต ิซึ่งรว่มเดนิทำงเป็นส ำคญั 

 


