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บริษัท อบาคสัทราเวิลเซอรว์ิส จ ากดั ภมิูใจเสนอรายการสุดพิเศษใหก้บัท่านนักกอลฟ์ไดไ้ปสมัผสัประสบการณ์ดี 

ดีท่ีประเทศเพ่ือนบา้นของเรา “เวียดนาม” ท่ี “ดาลทั” เมืองตากอากาศท่ีตั้งอยูบ่นท่ีราบสงู และถกูโอบลอ้มไปดว้ยทิว

เขา,ทะเลสาบและป่าไม ้จึงท าใหด้าลทัเป็นเมืองท่ีมีอุณหภมิูเฉล่ียท่ี 17 องศา ตลอดทั้งปี เป็นเมืองท่ีไดช่ื้อวา่ เมืองแหง่

ฤดใูบไมผ้ลิท่ีโรแมนติกท่ีสุด 

สนามกอลฟ์ท่ีรอใหท้่านมาพิสูจน ์ (กรุณาใชร้องเทา้ปุ่มยาง – SOFT SPIKE)  TOUR CODE : GP-DLI-NC/VZ 

1. DALAT PALACE GOLF CLUB : สนามกอลฟ์ท่ีตั้งอยูบ่นความสงู 1,500 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล สนามท่ีมีความยาว 

7,009 หลา พาร ์72 เหมาะส าหรบันักกอลฟ์ทุกระดบัฝีมือ แต่ส าหรบันักกอลฟ์ฝีมือดีตั้งแต่หลุม 10 ถึง หลุม 18 รอให ้

ท่านมาพิสจูน์ฝีมือวา่แน่แค่ไหน เป็นสนามกอลฟ์ท่ีเปิดใหบ้ริการมาตั้งแต่ปี 1922 ละไดท้ าการปรบัปรุงใหม่อีกครั้งเม่ือปี 

1994 โดย IMG ท าใหส้นามน้ีไดร้บัรางวลัมากมาย อาทิ 2015 Ranked Best Landscaping Golf Course in Vietnam by 

Vietnam Golf Magazine, 2008-2011 Voted Best Golf Course in Vietnam by Asia Golf Monthly Magazine, 2001- 

2007 Ranked Vietnam’s#1 Golf Course by Golf Digest (USA) เป็นตน้ 

2. SAM TUYEN LAM GOLF CLUB : สนามกอลฟ์ตั้งอยู ่15 ก.ม. หา่งจากตวัเมืองดาลทัใชเ้วลาเดินทางจากสนามบิน 

ประมาณ 20 นาที เป็นสนามกอลฟ์ 18 หลุม พาร ์72 ระยะ 7,035 หลา ออกแบบโดยสถาปนิกชาวแคนาดา ท่าน

นักกอลฟ์จะไดเ้ล่นกอลฟ์พรอ้มช่ืนชมธรรมชาติของทะเลสาบ Tuyen Lam และวิวของเมืองจากมุมสงูไดแ้บบพาโนราม่าววิ 

3. THE DALAT AT 1200 COUNTRY CLUB : ตั้งอยูห่า่งจากสนามบินเพียง 15 นาที สนามกอลฟ์ระดบั Championship 

Course ท่ีสวยงามไดร้บัการออกแบบโดยอดีตนักกอลฟ์แชมเป้ียน ช่ือดงัของเอเชีย KYI HLA HAN รว่มกบั PETER 

ROUSSEAU(P&Z DESIGN) สนามกอลฟ์ท่ีตั้งอยูบ่นระดบัความสงูท่ี 1,200 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ท่ีท าใหมี้อุณหภมิู

เย็นสบายตลอดทั้งปี แลว้ท่านนักกอลฟ์ยงัไดด่ื้มด า่กบัทศันียภาพของทิวเขาท่ีลอ้มรอบทะเลสาบท่ีสวยงาม สดูอากาศ

บริสุทธ์ิไดอ้ยา่งเต็มปอด 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 วนั 3 คืน เลน่กอลฟ์ 2 สนาม 

ตัง้แต่ 01 พ.ย.62 – 31 ม.ีค.63 

SAM TUYEN LAM GOLF CLUB DALAT PALACE GOLF CLUB 

** เดินทางไดทุ้กวนั ** /  ** อยา่งต า่ 4 ทา่น ** 
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รายละเอียดการเดินทาง : TOUR CODE: GP–DLI–NC/VZ  

วนัแรก กรุงเทพฯ – ดาลทั     (D)    

08.10 น.  คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นผูโ้ดยสารขาออกอาคาร 3 เช็คอินแถว E, F  

ของสายการบิน VIETJET AIR 

11.10 น.  ออกเดินทางสู่ ดาลทั ประเทศเวียดนาม โดยเท่ียวบินท่ี VZ 940  

12.55 น.  เดินทางถึง สนามบินดาลทั หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้  

14.00 น.  น าท่านเดินทางสู่รา้นอาหารเพื่อรบัประทานอาหารกลางวนัเมนูเฝอแบบพ้ืนบา้น (ไม่รวมในรายการ) 

15.30 น. จากน้ันน าท่านนัง่รถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอนัร่มร่ืนเขียวชอุ่ม ลงสู่หุบเขาเบ้ืองล่าง

เพื่อชม และสมัผสักบัความสวยงามของ น ้าตกดาทนัลา (Thac Datanla) น ้าตกขนาดไม่ใหญ่

มากแต่มีชื่อเสียงอีกหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ียอดนิยมของดาลทัท่ีไม่ควรพลาด 

 จากน้ัน น าท่านชม “เมืองดาลทั” ซ่ึงเป็นเมืองท่ีถูกกล่าวขานวา่เป็นเมืองแหง่ “ปารีส

ตะวนัออก” เมืองแหง่ดอกไม ้เมืองแหง่ความรกั ท่านจะไดส้มัผสักบับรรยากาศอนัหนาวเย็น 

เพราะเมืองน้ีอยูบ่นเขาสูงถึง 1500 เมตร จากระดบัน ้าทะเล เลยไดเ้ป็นสถานท่ีพกัรอ้นของชาว

ฝรัง่เศส ตั้งแต่สมยัอาณานิคมฝรัง่เศสเป็น 100 ปี แลว้ ท่านจะไดส้มัผสักบัธรรมชาติสวยงาม

และชมสถาปัตยกรรมแบบทั้งสมยัเก่าและสมยัใหม่ ลอ้มรอบดว้ยทิวทศัน์สนเป็นหมู่บา้นท่ีเต็ม

ไปดว้ยสีสนัสวยงาม หลายหลากสีเหมือนลกูกวาด เป็นเมืองแหง่โรแมนติค เหมาะส าหรบัคู่รกั 

หรือท่านท่ีตอ้งการไปพกัในเมืองท่ีสงบ บรรยากาศดีๆ เมืองดาลทัอากาศจะหนาวตลอดทั้งปี 

โดยเฉพาะ ชว่งเดือน ตุลาคม – มีนาคม และจะมีการจดัเทศกาลดอกไม ้ทุกๆเดือนธนัวาคม 

ของทุกปี บางเดือนท่านจะเป็นดอกซากุระท่ีเมืองดาลทั 

19.00 น.  อาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน (USD20) 

พกัท่ีโรงแรมตามเลือก 
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วนัที่สอง กอลฟ์ -ซิตี้ ทวัร ์    (B,D)     

06.30 น.  อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

07.00 น.  นกักอลฟ์ : รถรบัเพ่ือเดินทางสู่สนามกอลฟ์ “SAM TUYEN LAM GOLF CLUB” (*)  

หรือสนามกอลฟ์ THE DALAT AT 1200 COUNTRY CLUB 

08.00 น.  เชิญท่านออกรอบเล่นกอลฟ์ 18 หลุม  

  (อาหารกลางวนัท่ีคลบัเฮา้ส ์ตามอธัยาศยั ไม่รวมในรายการ) 

  ผูต้ดิตาม : อิสระตามอธัยาศยั หรือเลือกซ้ือทวัรเ์พิ่มเติมท่ีบริษัทฯ มีแนะน าให ้

  (รายละเอียดทวัรก์รุณาดท่ีูหนา้ 6 ) 

บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสุ่ สถานีรถไฟเก่า แห่งเมืองดาลดั สถานีรถไฟน้ีปัจจุบนัเป็นแค่สถานท่ี

ท่องเท่ียวไม่ไดใ้ชง้านจริงแลว้ ตวัอาคารถูกออกแบบสถาปัตยกรรมยุคโคโลเนียลส สไตลก่ึ์ง

ฝรัง่เศส ถูกสรา้งขึ้ นมาในชว่งปี ค.ศ. 1932 ปัจจุบนั

ชาวเวียดนามชอบมาใชส้ถานท่ีน้ีในการถ่ายรปูพรีเว

ดด้ิง เพราะบริเวณในสมารถถ่ายรปูไดห้ลายจุดท่ี

สวยงาม จากน้ันน าท่านถ่ายรปูท่ี โบสถไ์ก่ (Chicken 

Church) เป็นโบสถค์ริสตท่ี์มีลกัษณะภายนอกเป็นรปู

เหมือนไก่ นักท่องเท่ียวชาวไทยจึงเรียกต่อๆกนัมา ท่าน

สามารถเขา้ไปถ่ายภายในอาคารได ้กรณีไม่มีการประกอบพิธีอยู่ 

19.00 น.  อาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน (USD20) 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ยา่นชอ้ปป้ิง ตลาดไนทม์ารเ์ก็ตถนนคนเดินยอดนิยม ของเมืองดาลทั

ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ นานาชนิดตามอธัยาศยั 

อาทิ ดอกไม,้ ผลไมฤ้ดหูนาว ทั้งสดและแหง้, ผกั

นานาชนิด, ขนมพ้ืนมือง, กาแฟและชา เป็นตน้  

ซ่ึงท่านจะตอ้งต่ืนตาต่ืนใจกบัแสงสีสวยงามยามค า่

คืนและผูค้นท่ีหลัง่ไหลมาเดินเล่นกนัอยา่ง

หนาแน่น ท่ีส าคญัอยา่ลืมใส่แจ็คเก็ตกนัหนาวกนั

ดว้ยเพราะอากาศเย็นอยา่งยิง่ตลอดทั้งปี 

พกัท่ีโรงแรม ตามเลือก
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วนัที่สาม  กอลฟ์ - ซิตี้ ทวัร ์    (B,D)      

06.30 น.  อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

07.00 น.  นักกอลฟ์ : รถรบัเพื่อเดินทางสู่สนามกอลฟ์ “DALAT PALACE GOLF CLUB” (*) 

08.00 น.  เชิญท่านออกรอบเล่นกอลฟ์ 18 หลุม  

อาหารกลางวนัท่ีคลบัเฮา้ส ์ตามอธัยาศยั (ไมร่วมในรายการ) 

ผูต้ดิตาม : อิสระตามอธัยาศยั หรือเลือกซ้ือทวัรเ์พิ่มเติมท่ีบริษัทฯ มีแนะน าให ้

  (รายละเอียดทวัรก์รุณาดท่ีูหนา้ 6 ) 

บ่าย จากน้ันน าท่านเขา้ชม พระราชวงัฤดรูอ้น ท่ีประทบัของ

กษัตริยเ์บ๋าได(่Dinh Bao Dai) จกัพรรดิองคสุ์ดทา้ยของ

ประเทศเวยีดนามในยามท่ีพระองคเ์สด็จแปรพระราชฐานมา 

ณ เมืองดาลทั ท่ีน่ีนับวา่เป็นพระราชวงัหลงัสุดทา้ยท่ีสรา้งข้ึน

ในสมยัฝรัง่เศสเรืองอ านาจอีกดว้ย  

19.00 น. อาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน (USD20) 

 พกัท่ีโรงแรมตามเลือก 

วนัที่ส่ี  ดาลทั – สวนดอกไม ้– กรุงเทพฯ   (B)    

07.30 น. อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.30 น. น าท่านเท่ียวชม “สวนดอกไมเ้มืองหนาวดาลทั” ตั้งอยูท่างทิศใตข้องทะเลสาบชวนฮวาง บนถนน

ฟดูงเตียนหวุง ดาลทัไดร้บัการขนานนามวา่ เป็นเมืองแหง่ดอกไม ้ท่ีน่ีจะมีดอกไมบ้านสะพรัง่

ตลอดปี สวนไมเ้มืองหนาวแหง่น้ีสรา้งข้ึนปี พ.ศ. 2409 เพื่อใหป้รึกษาดา้นการเกษตรกรทาง

ภาคใต ้ต่อมาไดท้ าการรวบรวมพรรณไมม้ากมายทั้งไมด้อก ไมป้ระดบั ไมต้น้ และกลว้ยไมพ้นัธุ์

ต่าง ๆ ซึ่งกลว้ยไมต้ดัดอกจ านวนมากถกูส่งออกจากดาลทั เตรียมตวัเดินทางสูก่รุงเทพฯ 

11.30 น. เช็คอิน ณ สนามบิน 

13.35 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน VIETJET AIR เท่ียวบินท่ี VZ 941 

15.20 น. ถึงสนามบินสุวรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ ดว้ยความประทบัใจ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) บริษทัฯ ขอสวงนสิทธ์ิที่จะจองสนามอ่ืน หรือสลบัสนามกรณีที่สนามเตม็  
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เวียดนาม-ดาลทักอลฟ์แพ็คเกจ     โปรแกรม-A 4 วนั 3 คืน ตกีอลฟ์ 2 สนาม 36 หลมุ 

ราคาตั้งแตว่นัที่ 01 พ.ย. 62 – 31 มี.ค. 63       TOUR CODE : GP-DLI-NC/VZ 

อตัราค่าบริการ 

อตัราค่าบริการ 
4*HOTEL (A) 4*HOTEL (B) 5*HOTEL  

4 ทา่น 8 ทา่น 12 ทา่น 16 ทา่น 4 ทา่น 8 ทา่น 12 ทา่น 16 ทา่น 4 ทา่น 8 ทา่น 12 ทา่น 16 ทา่น 

นกักอลฟ์  นอนคู่  

ท่านละ 
28,900 27,500 28,900 27,500 30,000 28,700 30,300 28,900 34,500 33,300 35,500 33,900 

ผูต้ดิตาม  นอนคู่  

ท่านละ 
15,500 15,500 15,500 15,500 16,500 16,500 16,500 16,500 19,500 19,500 19,500 19,500 

นอนเดี่ยว  เพ่ิม  

ท่านละ 
3,000 3,000 3,000 3,000 4,000 4,000 4,000 4,000 8,100 8,100 8,100 8,100 

โรงแรมที่ใช้ในรายการ 
4* HOTEL ( A ) : DU PARC HOTEL (SUPERIOR ROOM) / COLLIN HOTEL (DELUXE ROOM) หรือเทียบเทา่  
4* HOTEL ( B ) : DU PARC HOTEL (DELUXE ROOM) หรือเทียบเทา่ 
5* HOTEL :  DALAT PALACE HERITAGE หรือเทียบเทา่ 
** ราคาไมส่ามารถใช้ได้ในช่วงงาน TRADE FAIR และวนัหยดุชว่งเทศกาล ** 
** ต้องการใช้รถกอล์ฟ 1 คน / 1 คนั /18 หลมุ เพิ่มคนละ 700 บาท จากราคาแพค็เกจมาตราฐาน ** 
** เลน่กอล์ฟ WEEKEND และ PUBLIC HOLIDAY เพิ่ม ทา่นละ/18 หลมุ จากราคาแพค็เกจมาตราฐาน DALAT PALACE G.C. เพิ่ม 1,500.-/ 
THE DALAT AT 1200 CC. เพิ่ม 1,500 / SAM TUYEN LAM G.C. เพิม่ 1,500 
อัตรานีร้วม        อัตรานีไ้ม่รวม 
- ตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั กรุงเทพ ฯ–ดาลทั-กรุงเทพ ฯ (*) ชัน้ประหยดั  - ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
ของสายการบิน VIETJETAIR รวมน า้หนกักระเป๋า 30 กก.   - คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอื่น ๆ เช่น คา่ท าหนงัสอื 
(ราคา 6,200 ณ วนัท่ี 09 ต.ค. 62) ราคาเปลีย่นแปลงได้ตามวนัออกตัว๋ - คา่ทิปแค็ดดี ้
- คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแหง่และคา่ประกนัวินาศภยั - คา่ทิปคนขบัรถ, ไก๊ค์ท้องถ่ิน 
- โรงแรมที่พกั 3 คืน พร้อมอาหารเช้า     - คา่วีซา่ (กรณีชาวตา่งชาต)ิ      
- รถรับ-สง่ สนามบิน-โรงแรม-สนามกอล์ฟ-สนามบิน PRIVATE VAN - คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ แล้วแตค่วามพอใจในคณุภาพการให้บริการ 
- เลน่กอล์ฟ 2 สนาม+แค็ดดี ้x18 หลมุ x 2 สนาม ตามรายการ/ WEEKDAY 
- รถกอล์ฟ (2 ทา่น: 1 คนั) 
- มคัคเุทศก์ท้องถ่ินพดูไทยให้บริการตลอดการเดินทาง  
- รายการทวัร์และบตัรผา่นประตตูามรายการ  
- อาหารค ่า 3 มือ้ งบประมาณ 20 USD / มือ้ 
- หวัหน้าทวัร์เดินทางพร้อมคณะจากประเทศไทยให้บริการ 4 วนั (12 ทา่นขึน้ไป) 
- ประกนัการเดินทางตา่งประเทศ ทนุประกนัรักษาพยาบาล 2,000,000 
การส ารองที่น่ังและการช าระเงนิ 
- มดัจ าทา่นละ 10,000.- บาท ในวนัส ารองที่นัง่ อยา่งน้อย 45 วนั ก่อนเดินทาง 
- ช าระสว่นท่ีเหลอืทัง้หมดก่อนเดนิทางอยา่งน้อย อยา่งน้อย 15 วนั ก่อนเดินทาง 
 
 
 

กรณีเดินทางตัง้แต ่12 ทา่นขึน้ไป บริษัทฯ  
จะมีหวัหน้าทวัร์เดินทางพร้อมคณะจาก
กรุงเทพ ไปดแูลให้บริการ 

(*) ตัว๋เครื่องบินในแพ็คเก็จเป็นราคา ณ วนัเสนอราคาเทา่นั้น กรณีท่ีเม่ือท าการจองจริง โดยมีหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดินทางแลว้ 

ราคาสูงข้ึนหรือต า่ลง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอเก็บเงินเพ่ิมหรือคืนเงินใหต้ามสว่นตา่งๆท่ีเกิดข้ึนจริง 
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รายการเดินทางส าหรบัผูต้ดิตาม 

TOUR – 1   :   ทวัร์เมืองดาลัท / กระเช้าขึน้จุดชมววิ + วดัตั๊กลั้ม + บ้านเพีย้น ( ทวัร์ 5 ชม. ) 
สถานีกระเช้าไฟฟ้า เคเบิลคาร์ ท่ีทนัสมยัท่ีสุดในประเทศเวยีดนามข้ึนสู่จุดชมววิ ใหเ้วลา
ท่านไดช้มและถ่ายรูปววิเมืองดาลทัในมุมมองท่ีสุดพิเศษไวเ้ป็นท่ีระลึกเขา้ชม  
วดัตั๊กลมั วดัพุทธในนิกายเซนแบบญ่ีปุ่นตั้งอยูบ่นเทือกเขาเฟืองฮวา่ง ภายในวดัมี
ส่ิงก่อสร้างท่ีสวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ ทศันียภาพโดยรอบลอ้มรอบไปดว้ยดอกไมท่ี้ผลิ
บานสะพร่ัง นบัไดว้า่เป็นวหิารท่ีนิยมและงดงามท่ีสุดในเมืองดาลทั ดา้นหลงัของวดัยงัมี 
ศาลาพระแกว้มรกตองคจ์  าลองท่ีมาจากประเทศไทยมาประดิษฐาน ณ วดัแห่งน้ี 
บ้านเพีย้น (Crazy House) บา้นสไตลแ์ปลก ๆ ท่ีออกแบบโดย ฝีมือลูกสาวประธานาธิบดี
คนท่ี 2 ของเวยีดนามซ่ึงเรียนจบสถาบนัปัตยกรรมจากฝร่ังเศส โดยไดแ้รงบนัดาลใจจากนิยายเร่ืองดงั “Alice in 
Wonderland” 
 
จ านวน 2 ท่าน  ราคาท่านละ --  / จ านวน 3 ท่าน  ราคา -- / จ านวน 4 ท่าน ราคา -- 

TOUR – 2   :   ทวัร์เมืองดาลัท / หมู่บ้านดินเหนียว + หมู่บ้านปักผ้า + สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย ( ทวัร์ 5 ชม. ) 
Cay Pot Village หมู่บ้านดินเหนียวทีถู่กบันทกึในกนิเนสบุ๊ก สถาปัตยกรรมท่ี
สร้างจากดินเหนียวกลางป่าสนคริสตม์าสริมทะเลสาบเตวี่ยนผลงานอนัโดดเด่น 
คือ หลุมเพลาะดินเหนียวยาว 1.2 กิโลเมตร กวา้งตั้งแต่ 2-10 เมตรและลึก1-9
เมตรและสลกัผลงานประติมากรรมสองดา้นของหลุมเพลาะ ซ่ึงเป็นเร่ืองราว
เก่ียวกบัท่ีมาของดาลตัไม่วา่จะเป็นบา้นไมใ้ตถุ้นภาพชีวิตประจ าวนัของชนเผา่
ต่างๆในดาลตั สถานท่ีท่ีมีช่ือเสียงในปัจจุบนัของดาลตัเช่น สถานีรถไฟ สถาบนัปาสเตอร์ โบสถก์อนก่าหรือลูกไก่ 
สนามบินและหุบเขาแห่งความรัก แต่ผลงานประติมากรรมท่ีโดดเด่นคือ บา้นดินเหนียวบนพื้นท่ี 90 ตารางเมตรท่ีได้
บนัทึกในกินเนสบุค๊เวยีดนามวา่ เป็นบา้นดินเหนียวบะซอลตท่ี์ไม่เผาและมีหลงัคารูปนูนแผนท่ีประเทศเวยีดนามท่ี
ใหญ่ท่ีสุดและบา้นดินเหนียวบะซอลตท่ี์ไม่เผาแห่งแรกและมีเอกลกัษณ์พิเศษสุด 

หมู่บ้านปักผ้าเอก็ซ์คิว (XQ Embroidery Village) ประเทศเวยีดนามมีช่ือเสียงในการปักผา้และการฝีมือซ่ึงไม่แพ้
ประเทศอ่ืนและท่ีน่ีมีประวติัศาสตร์ความเป็นมาในการปักผา้ท่ีมีความละเอียดมากเป็นสถานท่ีรวบรวมศิลปะผลงานท่ี
โดดเด่นของท่ีน้ีส่วนใหญ่เป็นพวกงานปักไหม 3 มิติเหมือนจริงท่ีส่ือถึงความเป็นอยูว่ิถีชีวติของคนเวยีดนามท่ีXQเป็น
อีกท่ีหน่ึงท่ีคนชอบงานศิลปะไม่ควรพลาดโดยเฉพาะงานปักน่ีละเอียดและ
สวยงามกวา่ของหลายๆประเทศ 
สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย ท่ีเบ่งบานอยูเ่ตม็พื้นท่ี ซ่ึงถือวา่สวนไฮเดรนเยยีแห่งน้ี
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอนัดบัตน้ๆท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหเ้ดินทางมาเยีย่มชมได้
เป็นอยา่งดี และใหท้่านเพลิดเพลินเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 
 
จ านวน 2 ท่าน  ราคาท่านละ --  / จ านวน 3 ท่าน  ราคา -- / จ านวน 4 ท่าน ราคา -- 

รายการทวัรเ์ลือกซ้ือเพ่ิมเตมิ – ดาลทั  /PRIVATE TOUR 

**ไก๊ด์ท้องถิ่นพูดไทยหรือองักฤษ / ค่าบัตรผ่านประตูตามรายการ / ทีน่ั่ง 9 ราคารวมรถตู้ ** 



Page 7 of 7  

 
 
การโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ  : ABACUS TRAVEL SERVICE CO.,LTD.  
 

ธนาคาร สาขา ประเภทบัญชี หมายเลขบัญชี 

ทหารไทย โชคชยั 4 ออมทรัพย์ 036-1-05692-2 

เพ่ือความสะดวกและปลอดภยัทกุประการ กรุณาใช้วธีิโอนเงินเข้าบญัชีบริษัทฯ ด้านบนแล้วส่ง FAX ใบ PAY IN มาท่ีหมายเลขแฟ็กซ์ 0-2931-1177 และ 0-2931-
0078 หรือทาการ SCAN ส่งมายงั e-mail: abacus@goholidaynow.com โดยระบช่ืุอของทา่น และเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ท่ีดแูลท่าน จากนัน้บริษัทจะออกใบสาคญั
รับเงิน แล้วส่งกลบัให้ทา่นไว้เป็นหลกัฐาน 
การออกเอกสารการเดนิทาง 
1. ต๋ัวเคร่ืองบิน : ออกตัว๋ให้หลงัจากวนัท่ีได้รับการชาระเงินงวดท่ีสองแล้ว ภายในไม่เกิน 2 วนั 
2. HOTEL VOUCHER, SERVICE VOUCHER : ออกให้หลงัจากวนัท่ีได้รับการชาระเงินงวดสดุท้ายแล้ว ภายในไม่เกิน 3-5 วนั 
3. การรับ/ส่ง เอกสารการเดินทางพร้อมข้อมูลประกอบการเดนิทางทัง้หมด : ภายในไม่เกิน 7 วนั หลงัจากการรับช าระเงินงวดสดุท้าย 
เงื่อนไข, ข้อกาหนด, ค่าธรรมเนียม การเปล่ียนแปลงและการยกเลิก 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะคดิค่าธรรมเนียม หากมีการยกเลิกและเปล่ียนแปลงตา่งๆ จากท่านดงัตอ่ไปนี ้
1. LAND ARRANGEMENT : 
 คา่ธรรมเนียม 10% หากยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง ภายใน 21 วนั ก่อนการเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนียม 30% หากยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง ภายใน 14 วนั ก่อนการเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนียม 50% หากยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง ภายใน 10 วนั ก่อนการเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนียม 70% หากยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง ภายใน 5 วนั ก่อนการเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนียม 100% หากยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง ภายใน 2 วนั ก่อนการเดนิทาง 
2. ต๋ัวเคร่ืองบิน : จะมีข้อก าหนดและเง่ือนไขเฉพาะของแตล่ะสายการบนิ 
3. หมายเหตุ : 
 * บริษัท อบาคสั ทราเวลิ เซอร์วสิ จากดั (ABACUS TRAVEL SERVICE CO.,LTD.) เป็นเพียงตวัแทนจดัน าเที่ยว เพ่ือจดัหาโรงแรมที่พกั อาหาร และ
พาหนะเดนิทาง เช่น เคร่ืองบนิ รถ เรือ ฯลฯ เพ่ืออ านวยความสะดวกสบายในการเดนิทาง บริษัทฯ ไม่สามารถท่ีจะรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอนัเกิดจากการนดัหยดุงาน 
ความล่าช้าของพาหนะเดนิทาง อบุตัเิหต ุภยัธรรมชาตแิละอ่ืนๆ ระหวา่งการทอ่งเท่ียวทัง้ภายในและต่างประเทศ 
 * บริษัทฯ จะท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกร้อง คา่ชดใช้จากสายการบนิ โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเม่ือเกิดการสญูหายของสมัภาระระหวา่งการเดนิทาง 
แตไ่ม่รับผิดชอบตอ่การสญูหายดงักล่าว 
 * บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกเปล่ียนแปลงก าหนดการเดนิทาง รายละเอียดและราคาได้ตามความเหมาะสม และ ความจ าเป็นท่ีเกิดขึน้ โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า แตย่ดึถือประโยชน์ท่ีท่านสมาชิกได้รับเป็นส าคญั 
 * ในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองประจ าประเทศไทย และทางฝ่ายต่างประเทศปฏิเสธการเดนิทางออกไปหรือเข้าประเทศอ่ืนๆ ของทา่นนัน้ ถือว่าเป็น
เหตผุลและกฎหมายระหวา่งประเทศ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินคา่บริการไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนแก่ทา่น 
 * ระหวา่งการเดนิทาง ถ้าทา่นไม่ได้ทอ่งเท่ียวพร้อมคณะ หรือ ถอนตวัออกจากคณะ บริษัทฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ 
 * แม้วา่การเดนิทางเข้าสู่ จดุหมายปลายทางท่ีไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า แตเ่ป็นหน้าท่ีของผู้ เดนิทางจะต้องตรวจสอบหนงัสือเดินทาง (PASSPORT) ให้มี
อายกุารใช้งานเพ่ือเดนิทางได้ต้องมากกวา่ 6 เดือนขึน้ไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส ารองท่ีนัง่ไดท่ี้ 

บริษทั อบาคสั ทราเวิล เซอรวิ์ส จ  ากดั 

โทร. 0-2538-2287 (5 สาย) 

แฟ็กซ.์ 0-2931-1177(แผนกทวัร)์, 0-2931-0078 (แผนกตัว๋) 
e-mail : info@abacusgolftravel.com / abacus@goholidaynow.com  

https://abacusgolftravel.com  
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