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เวยีดนามใต ้โฮจมินิห ์ดาลดั มยุเน ่            

อโุมงคก์ูจ๋ ี    4วนั 3คนื        

โดยสายการบนินกแอร ์ DD 

 

 

 

1. เทีย่วชม เมอืงโฮจมินิห ์ชมเมอืงในรปูแบบของสถาปตัยกรรมฝร ัง่เศสและสวนกลางเมอืง 
2. เทีย่วชม อโุมงคก์ูจ๋ ีจดุยทุธศาสตรสํ์าคญัสมยัสงครามเวยีดนาม 
3. เทีย่วชมเมอืงดาลดั เมอืงทีแ่สนโรแมนตกิ ทีไ่ดร้บัสมยานาม วา่ หบุเขาแหง่ความรกั  
4. สมัผสัมนตข์ลงัแหง่ทะเลทรายตะวนัออก “มยุเน”่                                                                             
5. ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงหลากหลายชนดิ ทีต่ลาดเบนถนั 
6. สมัผสับรรยากาศแสนโรแมนตคิยามคํา่คนืดว้ยการ ลอ่งเรอืแมนํ่า้ไซง่อ่น 
7. พเิศษ!! อาหารพืน้เมอืงเวยีดนาม, บฟุเฟ่ตน์านาชาต ิ 
8. FREE WIFI ON BUS 

 

 

 

 

 

เร ิม่เพยีง9,900.- 

GO1-SGN FD03 

 

รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 

http://www.websabaitrip.com/package_detail.php?pkno=119&countryid=05189&countryname=Vietnam&cityid=019485
http://www.websabaitrip.com/package_detail.php?pkno=119&countryid=05189&countryname=Vietnam&cityid=019485
http://www.websabaitrip.com/package_detail.php?pkno=119&countryid=05189&countryname=Vietnam&cityid=019485
http://www.websabaitrip.com/package_detail.php?pkno=119&countryid=05189&countryname=Vietnam&cityid=019485
http://www.websabaitrip.com/package_detail.php?pkno=119&countryid=05189&countryname=Vietnam&cityid=019485
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กาํหนดการเดนิทาง 
 

  

  วนัที ่30 สงิหาคม - 02กนัยายน 2561                                             9,900.-     

วนัที ่06-09 ,13-16 กนัยายน 2561                                                 11,900.-  

วนัที ่27-30 กนัยายน 2561                                                            9,888.-    

วนัที ่04-07 , 11-14  ตลุาคม 2561                                                    11,900.-   

วนัท ี12-15 , 19-22  ตลุาคม 2561                                                12,900.-   

 วนัที ่20-23 ตลุาคม 2561                                                            14,900.-   

วนัที ่25-28 ตลุาคม 2561                                                                  12,900.-   

วนัที ่01-04 ,08-11,15-18,22-25 พฤศจกิายน  2561                       12,900.-   

วนัที ่02-05,06-09 ,20-23  ธนัวาคม 2561                                        12,900.-   

วนัที ่07-10 , 13-16 ธนัวาคม 2561                                                  13,900.-   

วนัที ่27-30 ,28-31  ธนัวาคม 2561                                                  17,900.-   

วนัที ่29  ธนัวาคม  2561 – 01 มกราคม 2562                                   17,900.-   

วนัที ่25-28  มกราคม 2562                                                              12,888.-   

วนัที ่31  มกราคม-03 กมุภาพนัธ ์2562                                             12,888.-   

วนัที ่15-18,22-25 กมุภาพนัธ ์2562                                                 12,888.-   

วนัที ่16-19 กมุภาพนัธ ์2562                                                            13,888.-   

วนัที ่08-11,15-18,21-24 มนีาคม 2562                                           12,888.-   

 วนัที ่29 มนีาคม – 01 เมษายน  2562                                                11,888.-   

 

 
 
 
   
 

 
                                                                           

เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ เชา้ 
กลาง

วนั 
คํา่  

1. 

ดอนเมอืง-โฮจมินิห-์ชมโบสถน์อรท์เธอดาม-ชมทีทํ่าการไปรษณีย-์

ดาลดั 
 

✈ O O 

NGOC PHAT HOTEL 3* 

HOTEL หรอืเทีย่บเทา่ 
 

2. 

ดาลดั-Datalla Water Fall(น ัง่รถราง)-กระเชา้ไฟฟ้า-ชมวงัฤดู

รอ้นของกษตัรยิเ์บา๋ได-๋สวนดอกไมเ้มอืงหนาว-มุยเน ่
 

O O O 

TIEN DAT RESORT   3* 

HOTEL หรอืเทีย่บเทา่ 
 

3. 
มุยเน-่Sand Dune-Fairly Stream-ทะเลทรายขาว-ทะเลทราย
แดง-นครโฮจมินิห ์

 

O O O 
LE DUY HOTEL  3* หรอื
เทีย่บเทา่ 
 

4. 
นครโฮจมินิห-์อุโมงคก์ูจ๋-ีวดัเทยีนเฮา-ชอ้ปป้ิง ตลาดเบนถนั- 
ดอนเมอืง 

 

O O ✈  
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โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที ่1: 
กรงุเทพฯ–โฮจมินิห-์ชมโบสถน์อรท์เธอดาม-ชมทีท่ําการไปรษณีย-์ดาลดั 
(ทานอาหารเทีย่งที ่Buffet Hoang Yen) 
 

04.30 น. 
พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืงอาคารผูโ้ดยสารขาออก  เคานเ์ตอร ์Nok Air 

โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ 

07.35 น.    
ออกเดนิทางสู ่นครโฮจมินิห ์โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD3210 
 

09.15 น. 
เดนิทางถงึสนามบนิตนั เซนิ นกึ นครโฮจมินิหห์ลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 
 

ชว่งเชา้ : 

นําทา่นเขา้สูใ่จกลางมหานครโฮจมินิหช์มเมอืงในรปูแบบของสถาปัตยกรรมฝร่ังเศสและสวนกลางเมอืงชม
ความสวยงามตา่ง ๆทีฝ่ร่ังเศสเป็นผูทุ้ม่งบประมาณเนรมติเมือ่ครัง้ทีค่ดิวา่จะไดเ้ป็นผูค้รอบครองเมอืงแหง่นี ้
แลว้ชมโบสถน์อรท์เธอดามไดจํ้าลองมาจากโบสถน์อเธอรด์ามในฝร่ังเศสมาสรา้งไวท้ีน่ี ่หรอืเรยีกอกีอยา่ง
วา่ “โบสถพ์ระแมม่าร”ีบรเิวณกลางเมอืง บนถนน Han Thuyen ไดรั้บการกอ่สรา้งตัง้แตปี่พ.ศ. 2420 ใช ้

ระยะเวลาการสรา้ง 6 ปีโบสถน์ีไ้มม่กีารประดับดว้ยกระจกสเีหมอืนโบสถค์รสิตท์ีอ่ ืน่เพราะไดรั้บความเสยีหาย
จากสงครามโลกครัง้ที ่2 สําหรับโบสถแ์หง่นีไ้ดรั้บการยกยอ่งวา่มคีวามงดงามมากทีส่ดุแหง่หนึง่ใน เวยีตนาม
โดยในแตล่ะวันมนัีกทอ่งเทีย่วมาเยอืนมากมายลักษณะของตัวโบสถเ์ป็นรปูแบบของสมยัอาณานคิม มี
หอคอยคู ่สีเ่หลีย่มอยูด่า้นบนสงู 40 เมตร เป็นเอกลักษณ์ทีง่ดงามของโบสถแ์หง่นีด้า้นหนา้โบสถม์รีปูปัน้
ขนาดใหญส่ขีาวเดน่เป็นสงา่ ของพระแมม่ารนัีกทอ่งเทีย่วนยิมเขา้มาชมกนัมาก เพราะเป็นเสมอืนสญัลักษณ์
รว่มอนัหมายถงึการเขา้มาของตะวันตก และเป็นสญัลกัษณ์ทีสํ่าคญัอยา่งหนึง่ของโฮจมินิห,์ตอ่มาชมทีท่ํา
การไปรษณียท์ีใ่หญท่ีส่ดุและสวยทีส่ดุของเวยีดนาม เป็นสถาปัตยกรรมทีผ่สมผสานระหวา่งตะวันออกกบั
ตะวันตกไดอ้ยา่งลงตัว 
 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร( Buffet Hoang Yen ) 

ชว่งบา่ย : 

 
ออกเดนิทางสูเ่มอืงดาลดัเมอืงดาลดั ตัง้อยูท่างเหนอืจากนครโฮจมินิห ์เป็นเมอืงทีม่อีากาศเย็นตลอดทัง้ปี 
เพราะเป็นทีร่าบสงูขนาดใหญ ่อยูเ่หนอืกวา่ระดับน้ําทะเลกวา่ 1500 เมตร ทําใหอ้ากาศโดยเฉลีย่ทัง้ปีอยูท่ี่
เพยีง 18-20 องศาเซลเซยีส ในสมยักอ่นชาวฝร่ังเศสนยิมมาสรา้งบา้นพักตากอากาศทีเ่มอืงนีเ้ป็นจํานวนมาก
ทําใหท้ัว่เมอืงมบีา้นพักของราชการชาวฝร่ังเศสหลงเหลอือยูจํ่านวนมาก นับเป็นเมอืงทีม่เีสน่หอ์ยา่งยิง่
สําหรับนักทอ่งเทีย่ว โดยใชเ้วลาประมาณ 7-8 ช.ม. 
 

คํา่   
รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
(หลงัรบัประทานอาหารคํา่ อสิระตามอธัยาศยั) ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงทีถ่นนคนเดนิเมอืงดาลดั 
 

 นํา  คณะเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม NGOC PHAT HOTEL  (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่พกั 1 คนืทีด่าลดั 

 

วนัที ่2: 
เมอืงดาลดั-Datalla Water Fall (น ัง่รถราง)-กระเชา้ไฟฟ้า – 
ชมวงัฤดรูอ้นของกษตัรยิเ์บา๋ได ๋-สวนดอกไมเ้มอืงหนาว -มยุเน ่
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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 หลังรับประทานอาหารเชา้ นําทา่นเดนิทางไปชม  นํา้ตก  Datalla Water Fall 
น้ําตกทีส่วยทีส่ดุในดาลดั ซึง่อยูน่อกเมอืงไปทางทศิใตป้ระมาณ 5 กโิลเมตร 
น้ําตกดาตันลาเป็นน้ําตกทีไ่มใ่หญม่ากแตม่คีวามสวยงาม เนือ่งจากสภาพแวดลอ้มตา่งๆทีเ่กือ้หนุนทําใหม้ี
นักทอ่งเทีย่ว 
แวะมาเทีย่วชมกนัเป็นจํานวนมากโดยทา่นจะไดส้นุกกบัการน ัง่รถรางลงไปดน้ํูาตกทา่นจะรูส้กึตืน่เตน้
ประทับใจ 
 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

 

นําทา่นน่ัง กระเชา้ไฟฟ้า เพือ่ขึน้ชมทวิทศันท์ีส่วยงามของดาลทัจากมมุสงูสําหรับกระเชา้ไฟฟ้าแหง่นี ้
เป็นระบบกระเชา้ทีท่ันสมยัทีส่ดุของประเทศเวยีดนามและมคีวามปลอดภยัสงูเพือ่ชมความงดงามของ
ทะเลสาบพาราไดซห์รอื เตวยีนลมั(Tuyen Lam Lake)ตัง้อยูท่างตะวันออกเฉยีงใตข้องเมอืงดาลัด
ประมาณ 5 กโิลเมตร ทะเลสาบพาราไดซ ์หรอื 
                  ตูเ้หยนีลมั เป็นสถานทีท่ีเ่หมาะในการมาพักผอ่นสามารถมองเห็นทะเลสาบสเีขยีวมรกตกบัทวิ
สนทีย่นืตน้ตระหงา่นปกคลมุทกุขนุเขาการน่ังเคเบิล้คาร ์สามารถมองเห็นเมอืงดาลัดไดท้ัง้เมอืง เห็นป่าอนั
งดงามชมวงัฤดรูอ้นของกษตัรยิเ์บา๋ไดต๋ัง้อยูน่อกเมอืงไปทางทศิตะวันตกเฉียงใตป้ระมาณ 5 กโิลเมตร
พระราชวังฤดรูอ้นของจักรพรรดเิบา๋ได ่จกัรพรรดอิงคส์ดุทา้ยของเวยีดนามไดรั้บการออกแบบและปลกุสรา้ง
อยูใ่ตร้ม่เงาของทวิสนใหญซ่ึง่พระราชวังแหง่นีใ้ชเ้วลาการกอ่สรา้งถงึ 5 ปีโดยเริม่กอ่สรา้งเมือ่ปี พ.ศ.2476 
ซึง่ภายในตวัตกึมหีอ้งภาพของพระเจา้เบา๋ได ่พระมเหส ีพระโอรส ธดิาและมหีอ้งสําหรับทรงงาน ในปี พ.ศ. 
1975 พระเจา้เบา๋ได ่เสด็จออกจากประเทศเวยีดนามไปพํานักยงัประเทศฝร่ังเศสพระราชวังแหง่นีจ้งึ
กลายเป็นทีพ่ักของเจา้หนา้ทีพ่รรคคอมมวินสิต ์ตอ่จากนัน้ จากนัน้นําทา่นชมสวนดอกไมเ้มอืงหนาวดาลดั 
สรา้งขึน้โดยจักรพรรดเิบา๋ได ๋บนเนือ้ทีก่วา้งใหญ ่สบืเนือ่งจากเมอืงดาลดั ไดรั้บ สมญานามวา่ เป็นเมอืงแหง่
ดอกไม ้สวนแหง่นีจ้งึเป็นสถานที ่ทีร่วบรวมพรรณไมต้า่งๆของเมอืงดาลัดไวอ้ยา่งมากมาย ทัง้ไมด้อก ไม ้
ประดับ ไมย้นืตน้ เป็นตน้ ซึง่ดอกไมส้ว่นใหญใ่นเวยีดนาม จะสง่ออกจากเมอืงดาลดัทัง้ส ิน้ตอ่มานําทา่น 
เดนิทางสูจ่งัหวดัฟานเทยีดระยะทางประมาณ 250 กโิลเมตร ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง
จังหวดัฟานเทยีดเป็นเมอืงตากอากาศและยงัเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทางทะเลทีส่วยงามมชีือ่เสยีงของประเทศ
เวยีดนาม ทัง้ชายทะเลทีส่วยงามและทา่นยงัจะไดส้มัผัสมนตเ์สน่หแ์หง่ทะเลทรายตะวันออกระหวา่งการ
เดนิทางทา่นจะไดช้ืน่ชมววิทวิทศันแ์ละวถิชีวีติของชาวเวยีดนาม  
 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร   

 
นําคณะเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม TIEN DAT RESORT   (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่  พกัทีม่ยุเน ่1 คนื 
 

 

วนัที ่3: 
มยุเน ่- Sand Dune - Fairly Stream – ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง 
-นครโฮจมินิห ์
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นชม Sand Dune-Fairly Streamธารน้ําสแีดงทางธรรมชาต ิ ชมความงดงามของชัน้ดนิ ทีส่งูลดลั่น
กนั สลบักบัสสีนัของดนิทรายทีส่วยงาม และทะเลทีแ่สนสงบ จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูท่ะเลทรายมยุเนR่ed 
and White sand dunces ภเูขาทรายสเีหลอืงทองอนักวา้งใหญส่ดุสายตา  สมัผัสกบัความงดงามและ
บรรยากาศชายทะเลบนยอดภเูขาทะเลทรายชึง่มทีะเลทรายขาว กองภเูขาทรายสขีาวสดุขอบฟ้าเหมอืน
ทะเลทรายซาฮารา อสิระใหท้า่นถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึและจากนัน้ไปชมทะเลทรายแดง ทีเ่กดิจากการรวมตวักนั
ของทรายสแีดงจากสนมิเหล็กจนเป็นบรเิวณกวา้ง เพลดิเพลนิกบัการถา่ยรปูสดุทา้ยกอ่นทานอาหารกลางวัน
นําทา่นไปสมัผัสวถิขีองชาวประมงกนัทีฟ่านเถยีตฮารเ์บอร ์ตัง้อยูบ่รเิวณปากแมน้ํ่าคาต ีเป็นจดุศนูยร์วมของ
เหลา่เรอืประมงนับรอ้ยๆลําสดุลกุหลูกูตา 
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**ราคานีไ้มร่วมคา่กจิกรรมตา่งๆอาทเิชน่ 
 -บรกิารสไลดเ์ดอรบ์นทะเลทราย(150 บาท) 
-ขบัรถ ATV 40 นาท ี2000 บาท/คนั น ัง่ได ้1-2 คน 
-น ัง่รถจิบ๊ชมววิบนยอดภเูขาทะเลทรายรถ1คนัน ัง่ได ้5 ทา่น (คา่ใชจ้า่ยประมาณ 1,200บาท )** 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นําทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงโฮจมินิท ์มรีะยะทางประมาณ 200กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 

ช ัว่โมง 

 

คํา่ 
รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารบนเรอืพรอ้มชมโชวก์ารแสดง 
 

 
นําคณะเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม LE DUY HOTEL(ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ พกัทีโ่ฮจมินิห ์1 คนื 
 

 

วนัที ่4: 
นครโฮจมินิห ์– อโุมงคก์ูจ๋ ี– ยา่นไชนา่ทาวน ์– วดัเทยีนเฮา - ช็อปป้ิง ณ ตลาดเบนถนั - 
กรงุเทพฯ 
 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

หลังอาหารเชา้ นําทา่นเดนิทางสู ่อําเภอกูจ๋ ีซ ึง่อยูห่า่งจากโฮจมินิหป์ระมาณ 40 กโิลเมตร นําทา่นชม 
อโุมงคก์ูจ๋ ี
ของชาวเวยีดกงทีข่ดุขึน้พอดตีวัในสมยัทีทํ่าสงครามกบักองทัพอเมรกินัรวมถงึกองทหารพันธมติรจากนานา
ประเทศ มทีางขึน้ลงนับไมถ่ว้น ยากแกก่ารหาทางเขา้ออกเพราะมกีารพรางตาในหลายรปูแบบ ซึง่ชาว
เวยีดนามจะตอ้งใชช้วีติอยูภ่ายใตอ้โุมงคน์ี ้ระหวา่งการทําสงคราม และยงัเคยใชเ้ป็นทีบ่ญัชาการทางทหาร
และเป็นหลมุหลบภยั ซึง่มคีวามยาวกวา่ 270 กโิลเมตร ประกอบไปดว้ยหอ้งนอน หอ้งบญัชาการ หอ้งประชมุ 
สนามฝึกทหาร เรยีกไดว้า่ป็นเมอืงใตด้นิ..... 
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางกลบัสูน่ครโฮจมินิห ์
 

กลางวนั 
 

    บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
 
นําทา่นผา่นชมยา่นไชนา่ทาวน ์ใหท้า่นไดส้มัผัส และชมชวีติความเป็นอยูข่องชาวจนีในเวยีดนาม จากนัน้
ชมวดัเทยีนเฮา วดัจนีในเขตไชน่าทาวน ์ทีส่รา้งอทุศิใหก้บัแมพ่ระผูคุ้ม้ครองชาวเรอืหรอืเทพเีทยีนหาวโดย
ชาวพทุธกวางตุง้ในชว่งปลายศตวรรษที ่18 ชาวเวยีดนามเชือ่วา่เทพอีงคน์ีม้กีอ้นเมฆเป็นพาหนะ เพือ่ชว่ย
คุม้ครองผูค้นใหร้อดพน้จากอนัตรายจากมหาสมทุรทัง้ปวงใหท้า่นนมสัการเจา้แมเ่ทยีนเฮาดว้ยธปูวง ซึง่เมือ่
จดุแลว้สามารถอยูไ่ดน้านถงึ 7 วันตอ่มานําทา่นผอ่นคลายกบัการชอ็ปป้ิงณตลาดเบนถัน ตลาดพืน้เมอืงอนั
พลกุพลา่นของนครโฮจมินิห ์อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ของฝากของทีร่ะลกึและสนิคา้พืน้เมอืง อาทิ
เครือ่งเทศและอาหารแหง้หมยูอ ผักผลไมส้ดไมแ้กะสลกัเรอืสําเภาไมแ้ละผา้ปักนานาชนดิ 
 

คํา่ 
รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   / สมควรแกเ่วลานําทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิ ตนั เซนิ นกึ เพือ่
เดนิทางสูส่นามบนิดอนเมอืง 
 

20.45น. ออกเดนิทางกลบักรงุเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิทีD่D 3219 SGN-DMK 

22.15 น. คณะเดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
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***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะคาํนงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั*** 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นทําการออกต ัว๋เนือ่งจากสาย

การบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

หมายเหตุ : สําหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ํา่กวา่ 6 เดอืน หรอื 

180 วนั ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งตํา่ 6 หนา้  

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศก ์และคนขบัรถ  

รวม 800 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น *** 

 
โปรแกรม : เวยีดนามใต-้ดาลดั-มยุเน ่       4 วนั 3 คนื บนิ DD (GO1SGNDD003) 
 

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

 

     กาํหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 

ทา่น 

ทา่นละ่ 

เด็กมเีตยีง

พกักบั

ผูใ้หญ ่ 

1 ทา่น 

ทา่นละ่ 

เด็กไมม่มี ี

เตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่ 

1 ทา่น 

ทา่นละ่ 

(INFANT)  

สําหรบั"

ราคาเด็ก

ทารก(อายุ

ไมถ่งึ 2 ปี

บรบิูรณ ์ณ 

วนัเดนิทาง

กลบั) ทา่นละ่ 

ราคา 

ไมร่วมต ัว๋

ทา่นละ 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ทา่นละ่ 

30 สงิหาคม -  

02กนัยายน 2561 

9,900.- 9,900.- 9,900.- 3,000 7,500.- 3,500 

06-09 กนัยายน 2561 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,000 7,500.- 3,500 

13-16 กนัยายน 2561 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,000 7,500.- 3,500 

27-30  กนัยายน 2561 9,888.- 9,888.- 9,888.- 3,000 7,500.- 3,500 

04-07 ตลุาคม 2561 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,000 7,500.- 3,500 

11-14 ตลุาคม 2561 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,000 7,500.- 3,500 
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12-15 ตลุาคม 2561 12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,000 7,700.- 3,500 

19-22 ตลุาคม 2561 12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,000 7,700.- 3,500 

20-23 ตลุาคม 2561 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,000 7,700.- 3,500 

25-28 ตลุาคม 2561 12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,000 7,700.- 3,500 

01-04 พฤศจกิายน  

2561                      

12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,000 7,700.- 3,500 

08-11 พฤศจกิายน  

2561                      

12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,000 7,700.- 3,500 

15-18 พฤศจกิายน  

2561                      

12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,000 7,700.- 3,500 

22-25 พฤศจกิายน  

2561                      

12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,000 7,700.- 3,500 

วนัที ่02-05 ธนัวาคม 

2561                                         

12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,000 8,700.- 3,500 

วนัที ่06-09 ธนัวาคม 

2561                                         

12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,000 8,700.- 3,500 

07-10 ธนัวาคม 2561                      13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,000 8,300.- 3,500 

13-16 ธนัวาคม 2561                      13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,000 8,300.- 3,500 

20-23 ธนัวาคม 2561                      12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,000 8,500.- 3,500 

27-30 ธนัวาคม 2561                      17,900.- 17,900.- 17,900.- 3,000 9,700.- 3,500 

28-31 ธนัวาคม 2561                      17,900.- 17,900.- 17,900.- 3,000 9,700.- 3,500 

29 ธนัวาคม-01 มกราคม 

2562                      

17,900.- 17,900.- 17,900.- 3,000 9,500.- 3,500 

25-28 มกราคม 2562                      12,888.- 12,888.- 12,888.- 3,000 8,188.- 3,500 

31 มกราคม-03 

กมุภาพนัธ ์2562                      

12,888.- 12,888.- 12,888.- 3,000 7,688.- 3,500 

15-18 กมุภาพนัธ ์2562                      12,888.- 12,888.- 12,888.- 3,000 8,059.- 3,500 

16-19 กมุภาพนัธ ์2562                      13,888.- 13,888.- 13,888.- 3,000 8,230.- 3,500 

22-25 กมุภาพนัธ ์2562                      12,888.- 12,888.- 12,888.- 3,000 8,188.- 3,500 

08-11 มนีาคม 2562                      12,888.- 12,888.- 12,888.- 3,000 8,188.- 3,500 
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15-18 มนีาคม 2562                      12,888.- 12,888.- 12,888.- 3,000 8,188.- 3,500 

21-24 มนีาคม 2562                      12,888.- 12,888.- 12,888.- 3,000 7,688.- 3,500 

29 มนีาคม -01 เมษายน

2562                      

11,888.- 11,888.- 11,888.- 3,000 7,188.- 3,500 

 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไมเ่กนิ

จํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ)  

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ  

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

 น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดท้า่นละ 1 ใบ (น้ําหนัก 20 กโิลกรัม)  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตุ

วงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรือ่ง

สขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 1-7 วนั] 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์ 

 คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

 คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            คา่น้ําหนักเกนิจากทางสาย

การบนิกําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที่

สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

 คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และพนกังานขบัรถตลอด รวม 800 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 

 

เง ือ่นไขการจอง  

 

1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมัดจํา 10,000 บาทพรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วัน

หลังจากทําการจองแลว้ 

2. การชําระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนดเนือ่งจากทาง

บรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพั่กและต๋ัวเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
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1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั   คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด  

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

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วนักอ่นเดนิทาง  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

4. สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการคนืคา่มัดจําทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนทีบ่รษิทัฯ

กําหนดไว ้ (15ทา่นขึน้ไป)เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายตา่งๆที่

เกดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะทําการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะ

ตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตั๋วในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณีทา่นไดชํ้าระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืค่าทัวรห์รอืมัดจําให ้ แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้่ายบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิ

เป็นกรณีไป (อาท ิ กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดชํ้าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่่าเหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ์

ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 


