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 เทีย่วมหานครโฮจมินิห ์ชมความงามของสถาปัตยกรรมฝร่ังเศสเกา่แก ่

 ชม อโุมงคก์ูจ๋ ีจดุยทุธศาสตรส์ าคัญสมัยสงครามเวยีดนาม  

 ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงหลากหลายชนดิ ทีต่ลาดเบนถนั 

 สมัผัสบรรยากาศแสนโรแมนตคิยามค า่คนืดว้ยการ ลอ่งเรอืแมน่ า้ไซง่อ่น  

 
                           ***พเิศษ ! FREE WIFI ON BUS ***   

 
 
 
 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง:   

 
 

สงิหาคม : 12-14 สงิหาคม 60 13,900.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

             เวยีดนามใต ้โฮจมินิห ์อโุมงคก์ูจ๋ ี

3 วนั 2 คนื 

โดยสายการบนิ นกแอร ์(DD) 

 

โรงผลิตเครือ่งเขิน อุโมงคกู์จี๋ โบสถน์อรท์เธอดาม 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

SGN-DD04 หนา้ 2 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์  SGN002 HOJIMIN 3D2N 12-14 AUG-DD-W07 

  โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ – โฮจมินิห ์– พพิธิภณัฑส์งคราม – วัดเทยีนหาว  

           – โรงผลติเครือ่งเขนิ – โฮจมินิห ์
✈ O O 

LE DUY HOTEL  3* หรอื
เทีย่บเทา่ 

2 

อโุมงคก์ูจ๋ ี– โฮจมินิห ์-  ตลาดเบนถัน – ชมการแสดงระบ าตุก๊ตา

น ้า-โฮจมินิห–์ ลอ่งเรอืชมแมน่ ้าไซงอ่น (รับประทานอาหารค า่บน

เรอื) 

O O O 
LE DUY HOTEL  3* หรอื
เทีย่บเทา่ 

3 
โฮจมินิห ์ไปรษณียก์ลาง – โบสถน์อรท์เธอดาม - อดตีท าเนยีบ

ประธานาธบิด ี  - กรงุเทพฯ 
O O ✈  

 

 
 

วนัแรกของการเดนิทาง :        กรงุเทพฯ – โฮจมินิห ์– พพิธิภณัฑส์งคราม – วดัเทยีนหาว  

           – โรงผลติเครือ่งเขนิ -โฮจมินิห ์

04.30 น. 

 

07.35 น. 

พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก  เคานเ์ตอร ์Nok Air 

โดยมีเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรับ ออกเดนิทางสู่ นครโฮจมินิห ์โดยสายการบนินกแอร ์

เทีย่วบนิที ่DD3210 

**น า้หนกักระเป๋าได ้30 กก.** 

 

09.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิตนั เซนิ นกึ นครโฮจมินิห ์หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

 

น าทา่นสู ่เมอืงไซง่อ่น หรอื นครโฮจมินิห ์(Ho Chi Minh) ซึง่เปลีย่นชือ่จากไซง่อ่น 

ตัง้แตปี่ค.ศ.1975 เพือ่เป็นเกยีรตแิกป่ระธานาธบิดโีฮจมินิห ์อดตีผูน้ าผูย้ ิง่ใหญข่องเขา  

โฮจมินิหซ์ติ ีถ้อืเป็น “ปารสีแหง่เอเชยี ”  เพราะมบีา้นเรอืนทรงฝร่ังเศสหลงเหลืออยูม่ากมาย 

ถือเป็นเมอืงที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม เป็นศูนย์กลางทางการคา้ วัฒนธรรม นักท่องเที่ยวและ

กจิกรรมต่างๆทางวทิยาศาสตร์ ต่อมาน าท่านชม พพิธิภณัฑส์งคราม   เป็นพพิธิภัณฑ์ที่เก็บ

รวบรวมหลักฐานของความโหดรา้ยของสงครามในเวยีดนาม  ภายนอกพพิธิภัณฑม์เีครือ่งมอืการ

รบ อาวุธ ยุทโธปกรณ์ที่เป็นของจรงิ อาทิ เครือ่งบนิขับไล่ และรถถังรุ่นต่างๆที่ใชใ้นสงคราม

เวียดนาม ภายในอาคารชมภาพ ประวัตศิาสตร์สมัยสงครามเวยีดนามกับกองทัพอเมรกิันโดย

ละเอยีด พรอ้มภาพถ่ายทอดความรูส้กึต่างๆเกีย่วกับการปกป้อง ประเทศ  การเสยีสละเลอืดเนื้อ

ของชาวเวยีดนามทัง้หลายอยา่งชดัเจน อาทภิาพ การถูกทรมาณดว้ยวธิกีารต่างๆ ภาพการ เข่น

ฆา่ประชาชาชนเวยีดนามทัง้ทารก เด็ก ผูห้ญงิ คนทอ้งอยา่งโหดเหีย้มเป็นทีห่นา้สะเทอืนใจยิง่นัก 

ภาพผลกระทบของการ ใชฝ้นเหลอืงในสงคราม ของทหารอเมรกิา เป็นตน้   น าทา่นผา่นชมศาลา

ว่าการนครโฮจมินิห ์ซึง่เป็นศาลาว่าการทีส่วยทีสุ่ด ในนครโฮจมินิห ์ประทับใจความสวยงามดว้

สถาปัตยกรรมทีล่งตัวและสวยงาม ใหท้า่นไดช้มและถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร    

 

น าท่านเดนิทาง สูย่า่น ไชนา่ทาวน ์ ชมุชนชาวจนีในเวยีดนาม ถอืเป็นแหล่งคา้ขายทัง้ปลกีและ

สง่ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโฮจมินิห ์ แลว้น าท่าน ชมวดัเทยีนหาว วัดจนีในเขตไชน่าทาวน์  หรอืทีเ่รยีก

กันว่า “จ ัว่บา่”  เป็นทีเ่คารพบชูาของชาวเวยีดนามเชือ้สายจนี ทีส่รา้งอทุศิใหแ้ม่พระผูคุ้ม้ครอง

ชาวเรอื หรอืเทพเีทยีนหาว  มตี านานวา่ในชว่งปลายศตวรรษที ่18 ชาวเวยีดนามเล่าต่อกนัมาว่า

จะมเีทพีเทียนหาวองคน์ี้ น่ังกอ้นเมฆเป็นพาหนะ คอยคุม้ครองผูค้นชาวประมงคใหร้อดพน้จาก

อันตรายจาก มหาสมทุรทัง้ปวง จุดน่าสนใจของวัดนี้คอื รูปปั้นกระเบือ้งเคลอืบ เรอืจ าลอง  และ

อกีอยา่งคอื ธปูวง ซึง่เมือ่จุดนมสัการแลว้  ธปูนีจ้ะสามารถอยูไ่ดน้านถงึ 7 วัน จากนัน้ น าท่านชม 

โรงผลติเครือ่งเขนิ หรอืสนิคา้พืน้เมอืง เป็นงานฝีมอืการชา่งของ ชาวเวยีดนาม ชมลวดลาย

ต่างๆที่เป็นแบบพื้นเมือง อัน งดงามท่านใดตอ้งการเลือกซือ้เป็นของฝาก หรือเป็นที่ระลกึก็

สามารถตอ่รองราคาตอ่กนัไดเ้ลย ซึง่อยูจ่ากตวัเมอืงโฮจมินิห ์ไมไ่กลมาก 

 

ค า่                                     
รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 
 

 

 
ทีพ่กั  LE DUY HOTEL  (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่  พกั 1 คนืทีโ่ฮจมินิห ์  

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง  :  โฮจมินิห ์-อุโมงคก์ู๋จ ี-ตลาดเบนถนั – ชมการแสดงระบ าตุก๊ตาน า้ –โฮจิ

มนิห ์-ลอ่งเรอืชมแมน่ า้ไซงอ่น (รบัประทานอาหารค า่บนเรอื)  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

หลังอาหารน าท่านเดนิทางสู ่อ าเภอกู๋จ ีซึง่อยูห่่างจากโฮจมินิหป์ระมาณ 40 กโิลเมตร แลว้น า

ท่านชม เป็นอุโมงค์ของชาวเวยีดกงที่ขุดขึน้พอดีตัว ในสมัยที่ท าสงครามกับกองทัพอเมรกิัน

รวมถงึกองทหารพันธมติรจากนานาประเทศ มทีางขึน้ลงนับไม่ถว้น ยากแก่การหาทางเขา้ออก 

เพราะมกีารพรางตาในหลายรูปแบบ ซึง่ชาวเวยีดนามจะตอ้งใชช้วีติอยูภ่ายใตอุ้โมงคน์ี้ ระหว่าง

การท าสงคราม และยงัเคยใชเ้ป็นทีบ่ญัชาการทางทหาร และเป็นหลมุหลบภยั ซึง่มคีวามยาวกว่า 

270 กโิลเมตร ประกอบไปดว้ยหอ้งนอน หอ้งบัญชาการ หอ้งประชุม สนามฝึกทหาร  เรยีกได ้

วา่ป็นเมอืงใตด้นิ  และอโุมงคย์ังสามารถทะเลุออกสูแ่มน่ ้าไซง่อนไดอ้กีดว้ย...สมควรแกเ่วลาน า

ทา่นเดนิทางกลับสูน่ครโฮจมินิห ์

 

เทีย่ง                                  
บรกิารอาหารกลางวัน  ณ ภตัตาคาร    

 
 

บา่ย    

หลังอาหารมอบเวลาที่เหลอืใหท้่านผ่อนคลายกับการชอ้ปป้ิงอย่างจุใจที่ ตลาดเบนถ ัน่ (Ben 

Thanh Market) สรา้งขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 2457 บนพืน้ทีป่ระมาณ 1 ตารางกโิลเมตร ซึง่มหีอนาฬกิา  
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อยู่ดา้นหนา้เป็นสัญลักษณ์  ตลาดแห่งนี้ไดรั้บความนิยมอย่างมากทั ้งจากคนพื้นเมืองและ

นักท่องเที่ยวต่างชาติ เป็นตลาดขายสนิคา้ขนาดใหญ่ เพราะมสีนิคา้จ าหน่ายมากมาย ตัง้แต ่

รองเทา้ ครสิตัล กระเป๋า เสือ้ผา้ กางเกงยนีส ์กระเป๋าเดนิทาง เป้ นาฬกิา ของที่ระลกึ อาหาร 

เครือ่งเทศ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า เครือ่งส าอาง ของทีร่ะลกึ สิง่ของเครือ่งใชต้่างๆ  ผลไมต้ามฤดูกาล 

อาหารสด และดอกไม ้จนไปถงึสนิคา้งานหัตกรรมพืน้บา้น..และน าทา่นชมการแสดง ระบ าตุก๊ตา

น ้า ศิลปกรรมประจ าชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชม

ความสามารถในการเชดิหุ่นกระบอก (เชดิจากในน ้าผสมผสานกับเสยีงบรรเลงของเครือ่งดนตรี

เวยีดนามและพากยส์ดๆของคณะละคร) น าเสนอเรือ่งราวในชวีติประจ าวัน ประเพณี วัฒนธรรมของ

ชาวเวยีดนาม  จากนัน้น าท่าน ลอ่งเรอื สมัผสับรรยากาศโรแมนตคิยามค า่คนืของ แมน่ า้ไซ่งอ่น  ให ้

ทา่นไดส้มัผัสความงามของ 2 ฝากฝ่ังแมน่ ้ายามค ่าคนื  เคลา้คลอเสยีงดนตรพีืน้เมอืงเวยีดนาม 

ค า่                                 บรกิารอาหารค ่า  ณ ภตัตาคารบนเรอื พรอ้มชมโชวก์ารแสดง  

 ทีพ่กั  LE DUY HOTEL  (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่  พกั 1 คนืทีโ่ฮจมินิห ์  

วนัที่สามของการเดนิทาง :     โฮจมินิห์ ไปรษณีย์กลาง – โบสถน์อรท์เธอดาม - อดีตท าเนียบ

ประธานาธบิด-ี กรงุเทพฯ 

เชา้                                      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น าท่านชม กรมไปรษณียก์ลาง ก่อสรา้งขึน้เมื่อ ปี พ.ศ. 2439 เสร็จในปี พ.ศ. 2444 มีการ

ออกแบบและกอ่สรา้งในสไตล์ ฝร่ังเศสและไดรั้บการออกแบบตกแต่งอยา่งงดงามดว้ยกระจกส ี

เป็นไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเวียตนาม มีความโอ่โถงและอ่อน ชอ้ยทว่ามั่นคง จนท าใหนั้ก

ออกแบบมากมายตอ้งมาศกึษาเรยีนรูเ้กีย่วกับการออกแบบตกแต่งอาคารแห่งนี้ ภายในตัวอาคาร 

มกีารระดับภาพแผนทีท่างทะเลโบราณ และภาพของอดตีผูน้ าประเทศโฮจมินิห์ มกีารบรกิารทัง้

การส่งจดหมาย แสตมป์เพื่อ การสะสม โปสการด์ โทรศัพท์ระหว่างประเทศในอัตราค่าบรกิาร

มาตรฐาน  ...แลว้ ชมโบสถน์อรท์เธอดาม ไดจ้ าลองมาจากโบสถน์อเธอรด์ามในฝร่ังเศสมา

สรา้งไวท้ีน่ี่ หรอืเรยีกอกีอย่างว่า “โบสถพ์ระแมม่าร”ี บรเิวณกลางเมอืง บนถนน Han Thuyen 

ไดรั้บการก่อสรา้งตัง้แต่ปี พ.ศ. 2420 ใชร้ะยะเวลาการสรา้ง 6 ปี โบสถ์นี้ไม่มีการประดับดว้ย

กระจกสเีหมอืนโบสถค์รสิตท์ีอ่ ืน่ เพราะไดรั้บความเสยีหายจากสงครามโลกครัง้ที ่2 ส าหรับโบสถ์

แห่งนี้ไดรั้บการยกย่องว่ามีความงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งใน เวียตนาม  โดยในแต่ละวันมี

นักท่องเทีย่วมาเยอืนมากมาย ลักษณะของตัวโบสถเ์ป็นรูปแบบของสมัยอาณานคิม มหีอคอยคู ่

สีเ่หลีย่มอยูด่า้นบนสงู 40 เมตร เป็นเอกลักษณ์ทีง่ดงามของโบสถแ์ห่งนี้ ดา้นหนา้โบสถม์รีูปปั้น

ขนาดใหญ่สีขาวเด่นเป็นสง่า ของพระแม่มารี นักท่องเที่ยวนิยมเขา้มาชมกันมาก เพราะเป็น

เสมอืนสญัลักษณ์รว่ม อนัหมายถงึการเขา้มาของตะวันตก และ เป็นสญัลักษณ์ทีส่ าคัญอยา่งหนึง่
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ของโฮจมินิห ์

 

เทีย่ง                                      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

...จากนัน้ชม อดตีท าเนยีบประธานาธบิด ีตัง้อยู่ในบรเิวณทีเ่คยเป็นท าเนียบของผูว้่าการชาว

ฝร่ังเศสทีเ่รยีกวา่ ท าเนยีบนโรดม (Norodom Palace) ซึง่มอีายยุอ้นหลังไปถงึ 

ปี พ.ศ. 2411 หลังจากที่ขอ้ตกลงเจนีวาน าจุดจบมาสู่การยดึครองของฝร่ังเศส โงดนิห์เดียม 

ประธานาธบิดขีองเวยีดนามใตไ้ดพ้ านักอยูใ่นท าเนยีบแหง่นี้ เป็นอาคารทันสมยัขนาดใหญท่ีม่สีวน

ใหญ่ลอ้มรอบทีน่ี่เคยเป็นกองบัญชาการทางทหารสมัยสงครามเวยีดนาม และเคยเป็นท าเนียบ

ของอดีตประธานาธบิดีเวยีดนามใต  ้ ชมหอ้งต่างๆที่ไดรั้บการตกแต่งไวอ้ย่างหรูหรา เช่นหอ้ง

ประชุม  เป็นตน้ ท าเนียบของอดีตประธานาธิบดี ปัจจุบันเรียกกันว่า  ทองยัด และเปิดเป็น

พพิธิภณัฑใ์หเ้ขา้ชมได ้โดยทกุสิง่ทกุอยา่งถกูทิง้ไวใ้หเ้สมอืนสภาพเดมิ 

 

       ค า่  
บรกิารอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิ ตนั เซนิ นกึ เพือ่เดนิทางสู ่สนามบนิดอนเมอืง  

20.45 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD 3219 SGN-BKK  

22.15 น. 
คณะเดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทับใจ 

  

 
 

VIET NAM HCMC 3 D 2 N DD 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 

(มเีตยีง) 

นอนกบั 2 

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

นอนกบั 2 ผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

สงิหาคม : 12-14 สงิหาคม 60 
13,900.- 13,900.- 13,900.- 2,500.- 

 
    

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

ตอ้งเอาสตูบิตัรตวัจรงิไปแสดงตวัเทา่น ัน้นะ) 
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***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วม 

คา่ทปิคนขบัรถ 40 บาท และไกดท์อ้งถิน่ 60บาทรวม100/วนั/คน 

รวมตลอดท ัง้การเดนิทาง 300 บาท / คน 

***คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หวัหนา้ทวัร*์**  

** แจกน า้ดืม่ 1 ขวด เฉพาะวนัทีเ่ดนิโปรแกรมทวัร ์** 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 
 

 เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000. – บาท  

    3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 
1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั   คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด  

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

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

4. ส าหรบัผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทย และทางบรษิทัฯเป็นผูย้ ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มี

การยกเลกิการเดนิทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าท ัง้หมด 

4.5 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดั 

 จ าทีน่ั่งกบัสายการบนิและคา่มดัจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า    

 หรอื คา่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.6 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุ

ไวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษิทั Go Holiday Tour ท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้

ประเทศเวยีดนามโดยผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและเวยีดนาม ขึน้อยู่

กบัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทาง

หวัหนา้ทวัรแ์ละมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

4.7 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   
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 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 - กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสม

ไมล ์จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ 

วันเดนิทาง เทา่นัน้  
2.คา่ทีพ่ักหอ้งละ2-3ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 

     - เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่

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

โรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

- กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

- โรงแรมในเวยีดนามมลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต 

และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั

ดว้ย  

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

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

เอมเิรตส ์Business class 40 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาหบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

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] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

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

7. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย3% 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
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 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

 3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 4. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 
     5. คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ วนัละ 60 บาท  / คน   
            - ทปิคนขบัรถ วันละ  40 บาท / คน 
               รวมตลอดทัง้การเดนิทาง 300 บาท / คน 

*** สว่นทปิของหวัหนา้ทวัร ์แลว้แตค่วามประทบัใจในการใหบ้รกิาร *** 

 

 
 
 

หมายเหต ุ:  

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตวัแทนในการจัดน าสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร ยานพาหนะ 

และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการเดนิทาง ทัง้นีท้าง

บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุตัเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อนัเนือ่งจากอบุตัเิหตุ

รวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภียั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอตัรา

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

ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทตู รวมถงึผูม้อี านาจท าการ

แทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตผุล เนือ่งจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทตู) ซึง่อยูเ่หนอืการควบคมุของ

บรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนั

อบุตัเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกนัในกรณีทีผู่ร้ว่มเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศ

ไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนือ่งมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่
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ปฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิ

กฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆรายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่

ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ท ัง้นีก้ารขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษิทั จะยดึถอืและค านงึถงึ

ผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 


