
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

SGN-FD05 หนา้ 1 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์  SGN005 HO MUI DALAD 4D3N AUG17-FD-W07 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดวนัเดนิทำง:    

มถินุำยน : 01-04,08-11,15-18,22-25 มถินุายน 60  12,900.- 

             เวยีดนำมใต ้โฮจมินิห ์ดำลดั มยุเน ่ 

4 วนั 3 คนื 

โดยสำยกำรบนิ แอรเ์อเชยี (FD) 
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รหสัโปรแกรมทวัร ์  SGN005 HO MUI DALAD 4D3N AUG17-FD-W07 

กรกฎำคม : 06-09,13-16,20-23 กรกฎาคม 60  12,900.- 
กรกฎำคม : 27-30 กรกฎาคม 60  14,900.- 
สงิหำคม : 03-06,17-20 สงิหาคม 60  12,900.- 
สงิหำคม : 10-13 สงิหาคม 60  14,900.- 
 

 
 
 

 

  โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ 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 ✈  

 

วนัแรกของกำรเดนิทำง    :  กรงุเทพฯ – โฮจมินิห-์ดำลดั  

04.00 น. 

 

07.45 น. 

คณะพรอ้มกนัทีส่นำมบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ 1 เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบนิ

แอรเ์อเชยี โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ 

ออกเดนิทางสู ่นครโฮจมินิห ์โดยสำยกำรบนิ บนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิ FD650 DMK-SGN 

**น ำ้หนกักระเป๋ำได ้20 กก.** 

 

09.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิตนั เซนิ นกึ นครโฮจมินิห ์หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

 

เดนิทางถงึสนามบนิตนั เซนิ นกึ นครโฮจมินิห ์หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

น าท่านเขา้สู่ใจกลางมหานครโฮจมินิห ์ชมเมอืงในรูปแบบของสถาปัตยกรรมฝร่ังเศส และสวน

กลางเมอืง ชมความสวยงามตา่ง ๆ ทีฝ่ร่ังเศสเป็นผูทุ้ม่งบประมาณเนรมติเมือ่ครัง้ทีค่ดิวา่จะไดเ้ป็น

ผูค้รอบครองเมอืงแหง่นี ้และน าทา่น ชมโบสถน์อรท์เทรอดำม โบสถห์ลังคาสงูทีส่รา้งในสมยัที่

เวยีดนามยังอยู่ในอาณานคิมของฝร่ังเศสโดยสรา้งเพือ่ใหเ้ป็นโบสถป์ระจ าเมอืงไซ่ง่อนและได ้

สรา้งตามตน้แบบของประเทศฝร่ังเศส  และชมทีท่ ำกำรไปรษณีย ์ที่ใหญ่ที่สุดและสวยที่สุด

ของเวยีดนาม เป็นสถาปัตยกรรมทีผ่สมผสานระหวา่งตะวันออกกบัตะวันตกไดอ้ยา่งลงตัว  
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รหสัโปรแกรมทวัร ์  SGN005 HO MUI DALAD 4D3N AUG17-FD-W07 

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั  ณ ภตัตำคำร    

 

ออกเดนิทางสูเ่มอืงดาลัด  เมอืงดำลดั ตัง้อยูท่างเหนอืจากนครโฮจมินิห ์เป็นเมอืงทีม่อีากาศเย็น

ตลอดทัง้ปี เพราะเป็นทีร่าบสงูขนาดใหญ ่อยูเ่หนอืกวา่ระดับน ้าทะเล 

กว่า 1500 เมตร ท าใหอ้ากาศโดยเฉลีย่ทัง้ปีอยูท่ีเ่พยีง 18-20 องศาเซลเซยีส ในสมัยกอ่นชาว

ฝร่ังเศสนิยมมาสรา้งบา้นพักตากอากาศที่เมืองนี้เป็นจ านวนมากท าใหท้ั่วเมืองมีบา้นพักของ

ราชการชาวฝร่ังเศสหลงเหลอือยูจ่ านวนมาก นับเป็นเมอืงทีม่เีสน่หอ์ย่างยิง่ส าหรับนักท่องเทีย่ว  

โดยใชเ้วลำประมำณ 7-8 ช.ม.   

 

ค ำ่                                     

บรกิารอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร (หลงัรบัประทำนอำหำรค ำ่ อสิระตำมอธัยำศยั ) 

***ทำ่นสำมำรถชอ้ปป้ิงที ่ถนนคนเดนิเมอืงดำลดั*** 
 

 

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

 

วนัทีส่องของกำร  :  ดำลดั-  Datalla Water Fall (น ัง่รถรำง)-กระเชำ้ไฟฟ้ำ – 

                             ชมวงัฤดรูอ้นของกษตัรยิเ์บำ๋ได ๋-สวนดอกไมเ้มอืงหนำว -มยุเน ่   

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

หลังรับประทานอาหารเชา้ น าทา่นเดนิทางไปชม  น ้าตก  Datalla Water Fall    

น ้าตกทีส่วยทีส่ดุในดาลดั ซึง่อยูน่อกเมอืงไปทางทศิใตป้ระมาณ 5 กโิลเมตร น ้าตกดา 

ตันลาเป็นน ้าตกทีไ่มใ่หญม่ากแตม่คีวามสวยงาม เนือ่งจากสภาพแวดลอ้มตา่งๆ ที ่

เกือ้หนุนท าใหม้นัีกทอ่งเทีย่วแวะมาเทีย่วชมกนัเป็นจ านวนมาก โดยทา่นจะไดส้นุกกบั 

การ  น ัง่รถรำง ลงไปดนู ้าตก ทา่นจะรูส้กึตืน่เตน้ประทับใจ 

 

   

เทีย่ง                                  
บรกิารอาหารกลางวัน  ณ ภตัตาคาร    

 
 

บำ่ย    

ในชว่งบา่ย น าทา่นน่ัง กระเชำ้ไฟฟ้ำ เพือ่ขึน้ ชมทวิทศันท์ีส่วยงำมของดำลทัจำกมมุสงู

ส าหรับกระเชา้ไฟฟ้าแหง่นี ้เป็นระบบกระเชา้ทีท่ันสมยัทีส่ดุของประเทศเวยีดนาม และมคีวาม

ปลอดภยัสงูเพือ่ชมความงดงามของ ทะเลสำบพำรำไดซ ์หรอื เตวยีนลมั (Tuyen Lam 

Lake) ตัง้อยูท่างตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืงดาลดั ประมาณ 5 กโิลเมตร  

ทะเลสาบพาราไดซ ์หรอื ตูเ้หยนีลัม เป็นสถานทีท่ีเ่หมาะในการมาพักผอ่น สามารถมองเห็น

ทะเลสาบสเีขยีวมรกตกบัทวิสน ทีย่นืตน้ตระหงา่นปกคลมุทกุขนุเขา การน่ังเคเบิล้คาร ์สามารถ

มองเห็นเมอืงดาลดัไดท้ัง้เมอืง เห็นป่าอนังดงาม  

ชมวงัฤดูรอ้นของกษตัรยิเ์บ๋ำได๋  ตัง้อยู่นอกเมืองไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตป้ระมาณ 5 
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รหสัโปรแกรมทวัร ์  SGN005 HO MUI DALAD 4D3N AUG17-FD-W07 

กโิลเมตร พระราชวังฤดูรอ้นของจักรพรรดเิบา๋ได่ จักรพรรดอิงคส์ุดทา้ยของเวยีดนาม ไดรั้บการ

ออกแบบและปลกุสรา้งอยูใ่ตร้ม่เงาของทวิสนใหญซ่ึง่พระราชวังแห่งนีใ้ชเ้วลาการกอ่สรา้งถงึ 5 ปี 

โดยเริม่ก่อสรา้งเมื่อปี พ.ศ.2476 ซึ่งภายในตัวตึกมีหอ้งภาพของพระเจา้เบ๋าได่ พระมเหส ี

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

เวยีดนาม ไปพ านักยังประเทศฝร่ังเศส พระราชวังแห่งนี้จงึกลายเป็นที่พักของเจา้หนา้ที่พรรค

คอมมวินสิต ์ต่อจากนัน้ จากนัน้น าทา่นชม สวนดอกไมเ้มอืงหนำวดำลดั สรา้งขึน้โดยจักรพรรดิ

เบ๋าได๋ บนเนื้อที่กวา้งใหญ่ สบืเนื่องจากเมอืงดาลัด ไดรั้บ สมญานามว่า เป็นเมอืงแห่งดอกไม ้

สวนแห่งนีจ้งึเป็นสถานที ่ทีร่วบรวมพรรณไมต้า่งๆของเมอืงดาลัดไวอ้ยา่งมากมาย ทัง้ไมด้อก ไม ้

ประดับ ไมย้นืตน้ เป็นตน้ ซึง่ดอกไมส้ว่นใหญใ่นเวยีดนาม จะสง่ออกจากเมอืงดาลัดทัง้ส ิน้ 

เดนิทางสู ่จงัหวดัฟำนเทยีดระยะทางประมาณ 250 กโิลเมตร ใชเ้วลำใน 

กำรเดนิทำงประมำณ 4 ช ัว่โมง จังหวัดฟานเทยีด เมอืงตากอากาศและยังเป็นแหล่งทอ่งเทีย่ว

ทางทะเลที่สวยงามมชีือ่เสยีงของประเทศเวียดนาม ทัง้ชายทะเลที่สวยงาม และท่านยังจะได ้

สมัผัสมนตเ์สน่หแ์ห่งทะเลทรายตะวันออก ระหวา่งการเดนิทางท่านจะไดช้ืน่ชมววิทวิทัศน์และวถิี

ชวีติของชาวเวยีดนาม  

 

ค ำ่                                 รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 ทีพ่กั  โรงแรม  TIEN DAT RESORT   (ระดบั 3 ดำว) หรอืเทยีบเทำ่ พกัทีม่ยุเน ่1 คนื 
 

 

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

นครโฮจมินิห ์

เชำ้                                      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น าทา่นชม Sand Dune-Fairly Stream  ธารน ้าสแีดงทางธรรมชาต ิ ชมความงดงามของ 

ชัน้ดนิ ทีส่งูลดลั่นกนั สลับกบัสสีนัของดนิทรายทีส่วยงาม และทะเลทีแ่สนสงบ จากนัน้น า 

ทา่นเดนิทางสู ่ทะเลทรำยมยุเน ่Red and White sand dunces ภเูขาทรายสเีหลอืงทอง 

อนักวา้งใหญส่ดุสายตา  สมัผัสกบัความงดงามและบรรยากาศชายทะเลบนยอดภเูขา 

ทะเลทราย ชงึม ีทะเลทรำยขำว กองภเูขาทรายสขีาวสดุขอบฟ้าเหมอืนทะเลทรายซาฮารา  

อสิระใหท้า่นถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึและจากนัน้ไปชมทะเลทรำยแดง ทีเ่กดิจากการรวมตัวกนั 

ของทรายสแีดงจากสนมิเหล็กจนเป็นบรเิวณกวา้ง เพลดิเพลนิกบัการถา่ยรปูสดุทา้ยกอ่นทาน 

อาหารกลางวันน าทา่นไปสมัผัสวถิขีองชาวประมงกนัทีฟ่านเถยีตฮารเ์บอร ์ตัง้อยูบ่รเิวณปาก 

แมน่ ้าคาต ีเป็นจดุศนูยร์วมของเหลา่เรอืประมงนับรอ้ยๆ ล าสดุลกุหลูกูตา 
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รหสัโปรแกรมทวัร ์  SGN005 HO MUI DALAD 4D3N AUG17-FD-W07 

**รำคำนีไ้มร่วมคำ่กจิกรรมตำ่งๆอำทเิชน่ บรกิำรสไลดเ์อดรบ์นทะเลทรำย 

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

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

ทะเลทรำยรถ1คนัน ัง่ได ้5ทำ่น (คำ่ใชจ้ำ่ยประมำณ 1,200บำท )** 

 

เทีย่ง                                      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงโฮจมินิท ์มรีะยะทางประมาณ 200กโิลเมตร ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 5 ช ัว่โมง  

                   

ค ำ่ 

 

 

บรกิาร อำหำรค ำ่  ณ ภตัตำคำรบนเรอื พรอ้มชมโชวก์ำรแสดงน าคณะเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม ที่

พกั  โรงแรม   LE DUY HOTEL (ระดบั 3 ดำว) หรอืเทยีบเทำ่ 
 

วนัทีส่ ีข่องกำรเดนิทำง    :  นครโฮจมินิห-์วดัเทยีนเฮำ-ชอ้ปป้ิง ตลำด เบนถนั – กรงุเทพฯ 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

จากนัน้น าทา่นชม พพิธิภณัฑส์งครำม ชมเรือ่งราวประวัตศิาสตรส์งคราม และอาวธุ ปืน ระเบดิ 

และเครือ่งบนิรบฯลฯ 

ตอ่มาน าทา่นผอ่นคลายกบัการชอ้ปป้ิง ณ ตลำดเบนถนั ตลาดพืน้เมอืงอนัพลกุพลา่น 

ของนครโฮจมินิห ์อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ของฝาก ของทีร่ะลกึและสนิคา้พืน้เมอืง 

 อาทเิครือ่งเทศและอาหารแหง้ หมยูอ ผกัผลไมส้ด ไมแ้กะสลกั เรอืส าเภาไมแ้ละผา้ปัก 

นานาชนดิ 

 

เทีย่ง     บรกิารอาหารกลางวัน  ณ ภตัตาคาร     
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บำ่ย 

 

                             

น าทา่นผา่นชม  ยำ่นไชนำ่ทำวน ์ ใหท้า่นไดส้มัผัส และชมชวีติความเป็นอยูข่องชาว 

จนีในเวยีดนาม จากนัน้ชม วดัเทยีนเฮำ วัดจนีในเขตไชน่าทาวน ์ทีส่รา้งอทุศิใหก้บัแม ่

พระผูคุ้ม้ครองชาวเรอืหรอืเทพเีทยีนหาว โดยชาวพทุธกวางตุง้ในชว่งปลายศตวรรษที ่

 18 ชาวเวยีดนามเชือ่วา่เทพอีงคน์ีม้กีอ้นเมฆเป็นพาหนะ เพือ่ชว่ยคุม้ครองผูค้นใหร้อด 

พน้จากอนัตรายจากมหาสมทุรทัง้ปวง ใหท้า่นนมสัการเจา้แมเ่ทยีนเฮาดว้ยธปูวง ซึง่เมือ่ 

จดุแลว้สามารถอยูไ่ดน้านถงึ 7 วัน 

 

 

 
 

 

  
  

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

ค ำ่       

 

บรกิำรอำหำรค ำ่  ณ ภตัตำคำร 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นออกเดนิทางสู ่สนำมบนิ ตนั เซนิ นกึ เพือ่เดนิทางสู ่สนำมบนิดอนเมอืง  

21.35 น. 

 

อ าลา นครโฮจมินิห ์โดยสำยกำรบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD659  SGN-BKK 
 

23.05 น. เดนิทางถงึสนำมบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ และ ประทับใจ  

หมำยเหต ุ

เนือ่งจำกประเทศเวยีดนำมมกีำรจ ำกดัควำมเร็วรถไดแ้ค ่60 กโิลเมตร/ช ัว่โมง จงึท ำให้

ตอ้งใชเ้วลำในกำรเดนิทำงระหวำ่งเมอืง  
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   VIET NAM HCMC DA LAT MUI NE  4D3N FD 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
รำคำ 

ผูใ้หญ ่

รำคำเด็ก 

(มเีตยีง) 

นอนกบั 2 

ผูใ้หญ ่

รำคำเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

นอนกบั 2 ผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

มถินุำยน : 01-04,08-11,15-

18,22-25 มถินุายน 60 
12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,500.- 

กรกฎำคม : 06-09,13-16,20-

23,27-30 กรกฎาคม 60 
12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,500.- 

กรกฎำคม : 27-30 กรกฎาคม 60 
14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 

สงิหำคม : 03-06,17-20 สงิหาคม 

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

สงิหำคม : 10-13 สงิหาคม 60 
14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 

รำคำจอยแลนดไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ หกัออก ทำ่นละ 3000.- // รำคำเด็กทำรก INFANT  3000  

 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วม 

คำ่ทปิคนขบัรถ 40 บำท และไกดท์อ้งถิน่ 60บำทรวม100/วนั/คน 

รวมตลอดท ัง้กำรเดนิทำง 400 บำท / คน 

***คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรจ์ำกเมอืงไทย แลว้แตค่วำมพงึพอใจในกำรบรกิำรของ หวัหนำ้ทวัร*์**  

** แจกน ำ้ดืม่ 1 ขวด เฉพำะวนัทีเ่ดนิโปรแกรมทวัร ์** 
** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

 
 

 

 เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1. กำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 10 ทำ่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดงักลำ่ว  

 ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง 
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2. ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควำ่กรุป๊มกีำร    

 คอนเฟรมิเดนิทำงกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. กำรช ำระคำ่บรกิำร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000 บาท  

    3.2 กรณุำช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทำง 

4. กำรยกเลกิและคนืคำ่ทวัรห์ลงัจำกมกีำรจำ่ยเงนิมดัจ ำ 
4.1 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4.4 ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้ เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีาร

ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

 4.5 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทำงชว่งเทศกำลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรำนต ์เป็นตน้ บำงสำยกำรบนิมกีำรกำ

รนัตมีดัจ ำทีน่ ัง่กบัสำยกำรบนิและคำ่มดัจ ำทีพ่กั รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีาร

คนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

    4.6 กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตำ่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศที่

ระบไุวใ้นรำยกำรเดนิทำง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคำ่ทวัรไ์มว่ำ่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส ำคญั!! บรษิทั Go Holiday Tour ท ำธุรกจิเพือ่กำรทอ่งเทีย่วเทำ่น ัน้ ไมส่นบัสนนุใหล้กูคำ้เดนิทำงเขำ้

ประเทศเวยีดนำมโดยผดิกฎหมำยและในข ัน้ตอนกำรผำ่นกำรตรวจคนเขำ้เมอืง ท ัง้ไทยและเวยีดนำม ขึน้อยู่

กบักำรพจิำรณำของเจำ้หนำ้ทีเ่ทำ่น ัน้ ลกูคำ้ทกุทำ่นตอ้งผำ่นกำรตรวจคนเขำ้เมอืงดว้ยตวัของทำ่นเอง ทำง

หวัหนำ้ทวัรแ์ละมคัคเุทศกไ์มส่ำมำรถใหค้วำมชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

   4.7 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

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) หอ้งพกัตำ่งประเภทอำจจะไมต่ดิกนัและบำง
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โรงแรมอำจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น แตอ่ำจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

- กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

- โรงแรมในเวยีดนามมลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต 

และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั

ดว้ย  

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

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 ์ 

** ลกูคำ้ทำ่นใดสนใจ...ซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มลู  

เพิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้**  

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

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

**ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยมุำกกวำ่ 16 หรอืนอ้ยกวำ่ 75 ปี **  

 [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ3 ลำ้นบำท] 

**ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยนุอ้ยกวำ่ 16 หรอืมำกกวำ่ 75 ปี **  

  [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

7. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย3% 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

 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 400 บาท / คน 

*** สว่นทปิของหวัหนำ้ทวัร ์แลว้แตค่วำมประทบัใจในกำรใหบ้รกิำร *** 
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หมำยเหต ุ:  

 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  

ขอ้ควำมซึง่ถอืเป็นสำระส ำหรบัทำ่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทำง 

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

ปฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิ

กฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆรายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่

ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ท ัง้นีก้ำรขอสงวนสทิธดิงักลำ่ว บรษิทั จะยดึถอืและค ำนงึถงึ

ผลประโยชนต์ลอดจนควำมปลอดภยัของทำ่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทำงเป็นส ำคญั 

 

 


