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เมืองโฮจิมินห์ | เมืองมุยเน่ | เมืองดาลัด | Crazy house | น้ําตกดาลันตา| นั่งกระเช้า
ไฟฟ้า | ช้อปปิ้งที่ถนนคนเดินเมืองดาลัด|  ช้อปปิ้ง ตลาดเบนถัน 

 
 
 
 

 

  

 

เดินทาง มิถุนายน-ตุลาคม 2562  

ราคาเริ่มต้นเพียง 11,999.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-โฮจิมินห์(สนามบินตัน เซิน นึก นครโฮจิมินห์ )-โฮจิมินห์ซิตี้-อนุสาวรีย์ประธานาธิบดี
โฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ผ่านชมย่านไชน่าทาวน์ - ฟานเทียด(มุยเน่) (DD3210 : 07.35 -09.15 ) 

วันที่ 2. ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ดาลัด-สามารถช้อปปิ้งที่ถนนคนเดินเมืองดาลัด 
วันที่ 3. ดาลัท-Crazy house –น้ําตกดาลันตา-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-สวนดอกไม้-ดาลัด 
วันที่ 4. ดาลัด-นครโฮจิมินห์-ช้อปปิ้ง ตลาดเบนถัน-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (DD 3219  : 20.45-22.15 )    

สุดใจ...เวียดนามใต้(พักดาลัด 2 คืน)                                   
โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน 3 คืน  
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วันท่ี 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-โฮจิมินห์(สนามบินตัน เซิน นึก นครโฮจิมินห์ )-โฮจิมินห์ซติี-้
อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถน์อร์ธเธอดัม-ผ่านชมย่านไชน่าทาวน์ - ฟานเทียด
(มุยเน่)  (DD3210 : 07.35 -09.15 ) 

04.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองอาคารผู้โดยสารขาออก  เคาน์เตอร์ Nok Air 
โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ 

07.35 น. ออกเดินทางสู่ นครโฮจิมินห์ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD3210 
08.45 น. เดินทางถึงสนามบินตัน เซิน นึก นครโฮจิมินห์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 

 น าท่านเข้าสู่ใจกลางมหานครโฮจิมินห์ชมเมืองในรูปแบบของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสและสวนกลางเมืองชม
ความสวยงามต่าง ๆที่ฝรั่งเศสเป็นผู้ทุ่มงบประมาณเนรมิตเมื่อครั้งที่คิดว่าจะได้เป็นผู้ครอบครองเมืองแห่งนี้ 
แล้วชมโบสถ์นอร์ทเธอดามได้จําลองมาจากโบสถ์นอเธอร์ดามในฝรั่งเศสมาสร้างไว้ที่นี่ หรือเรียกอีกอย่างว่า 
“โบสถ์พระแม่มารี”บริเวณกลางเมือง บนถนน Han Thuyen ได้รับการก่อสร้างตั้งแต่ปีพ.ศ. 2420 ใช้
ระยะเวลาการสร้าง 6 ปีโบสถ์นี้ไม่มีการประดับด้วยกระจกสีเหมือนโบสถ์คริสต์ที่อ่ืนเพราะได้รับความเสียหาย
จากสงครามโลกครั้งที่ 2 สําหรับโบสถ์แห่งนี้ได้รับการยกย่องว่ามีความงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งใน เวียดนาม
โดยในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากมายลักษณะของตัวโบสถ์เป็นรูปแบบของสมัยอาณานิคม มีหอคอย
คู่ สี่เหลี่ยมอยู่ด้านบนสูง 40 เมตร เป็นเอกลักษณ์ที่งดงามของโบสถ์แห่งนี้ด้านหน้าโบสถ์มีรูปปั้นขนาดใหญ่สี
ขาวเด่นเป็นสง่า ของพระแม่มารีนักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาชมกันมาก เพราะเป็นเสมือนสัญลักษณ์ร่วมอัน
หมายถึงการเข้ามาของตะวันตก และเป็นสัญลักษณ์ที่สําคัญอย่างหนึ่งของโฮจิมินห์ ,ต่อมาชมที่ท าการ
ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดและสวยที่สุดของเวียดนาม เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างตะวันออกกับ
ตะวันตกได้อย่างลงตัว นําท่านผ่านชมย่านไชน่าทาวน์ ให้ท่านได้สัมผัส และชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีน
ในเวียดนาม จากนั้นชมวัดเทียนเฮา วัดจีนในเขตไชน่าทาวน์ ที่สร้างอุทิศให้กับแม่พระผู้คุ้มครองชาวเรือหรือ
เทพีเทียนหาวโดยชาวพุทธกวางตุ้งในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 ชาวเวียดนามเชื่อว่าเทพีองค์นี้มีก้อนเมฆเป็น
พาหนะ เพ่ือช่วยคุ้มครองผู้คนให้รอดพ้นจากอันตรายจากมหาสมุทรทั้งปวงให้ท่านนมัสการเจ้าแม่เทียนเฮา
ด้วยธูปวง ซ่ึงเมื่อจุดแล้วสามารถอยู่ได้นานถึง 7 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร( Buffet Hoang Yen ) 
 น าท่าน เดินทางสู่จังหวัดฟานเทียด ระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 
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ชั่วโมงจังหวัดฟานเทียดเป็นเมืองตากอากาศและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามมีชื่อเสียงของ
ประเทศเวียดนาม ทั้งชายทะเลที่สวยงามและท่านยังจะได้สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งทะเลทรายตะวันออกระหว่าง
การเดินทางท่านจะได้ชื่นชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม   

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก น าคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม Lotus Mui Ne Resort  (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่า  พักที่มุยเน่ 1 คืน 

วันท่ี2 
ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ดาลัด-สามารถช้อปปิ้งท่ีถนนคนเดินเมือง
ดาลัด 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชม Sand Dune-Fairly Streamธารน้ าสีแดงทางธรรมชาติ  ชมความงดงามของชั้นดิน ที่สูงลดลั่น

กัน สลับกับสีสันของดินทรายที่สวยงาม และทะเลที่แสนสงบ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ทะเลทรายมุยเน่Red 
and White sand dunces ภูเขาทรายสีเหลืองทองอันกว้างใหญ่สุดสายตา  สัมผัสกับความงดงามและ
บรรยากาศชายทะเลบนยอดภูเขาทะเลทรายชึ่งมีทะเลทรายขาว กองภูเขาทรายสีขาวสุดขอบฟ้าเหมือน
ทะเลทรายซาฮารา อิสระให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกและจากนั้นไปชมทะเลทรายแดง ที่เกิดจากการรวมตัวกัน
ของทรายสีแดงจากสนิมเหล็กจนเป็นบริเวณกว้าง เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปสุดท้ายก่อนทานอาหารกลางวัน
นําท่านไปสัมผัสวิถีของชาวประมงกันที่ฟานเถียตฮาร์เบอร์ ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ําคาตี เป็นจุดศูนย์รวมของ
เหล่าเรือประมงนับร้อยๆลําสุดลุกหูลูกตา 
 **ราคานี้ไม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆอาทิเช่น 
-บริการสไลด์เดอร์บนทะเลทราย(150 บาท) 
-ขับรถ ATV 40 นาที 2000 บาท/คัน นั่งได้ 1-2 คน 
-นั่งรถจิ๊บชมวิวบนยอดภูเขาทะเลทรายรถ1คันนั่งได้ 5 ท่าน (ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,200บาท ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   
บ่าย  น าท่านออกเดินทางสู่เมืองดาลัด เมืองดาลัด ตั้งอยู่ทางเหนือจากนครโฮจิมินห์ เป็นเมืองที่มีอากาศเย็น

ตลอดทั้งปี เพราะเป็นที่ราบสูงขนาดใหญ่ อยู่เหนือกว่าระดับน้ําทะเลกว่า 1500 เมตร ทําให้อากาศโดยเฉลี่ย
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ทั้งปีอยู่ที่เพียง 18-20 องศาเซลเซียส ในสมัยก่อนชาวฝรั่งเศสนิยมมาสร้างบ้านพักตากอากาศที่เมืองนี้เป็น
จํานวนมากทําให้ทั่วเมืองมีบ้านพักของราชการชาวฝรั่งเศสหลงเหลืออยู่จํานวนมาก นับเป็นเมืองที่มีเสน่ห์
อย่างยิ่งสําหรับนักท่องเที่ยว โดยใช้เวลาประมาณ 7-8 ช.ม. 

ค่ า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร(หลังรับประทานอาหารค่ า อิสระตามอัธยาศัย) ท่านสามารถช้อปปิ้งที่
ถนนคนเดินเมืองดาลัด   

ที่พัก คณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม La Sapinette Hotel(ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่าพัก 1 คืนที่ดาลัด 

วันท่ี3 
ดาลัท-Crazy house –น้ าตกดาลันตา-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-สวน
ดอกไม-้ดาลัด 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 
 
 

หลังรับประทานอาหารเช้า น าท่านเข้าชม  บ้านเฟี้ยน (Crazy House ) บ้านสไตล์แปลกๆ ที่ออกแบบโดย
ฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเวียดนาม ซ้ึงเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรั่งเศสได้แรงบันดาลใจจาก
นิยายเรื่องดัง “Alice in Wonderland “  
นําท่านเดินทางไปชม  น้ าตก  Datalla Water Fall น้ําตกที่สวยที่สุดในดาลัด ซ่ึงอยู่นอกเมืองไปทางทิศใต้
ประมาณ 5 กิโลเมตรน้ําตกดาตันลาเป็นน้ําตกที่ไม่ใหญ่มากแต่มีความสวยงาม เนื่องจากสภาพแวดล้อมต่างๆ
ที่เก้ือหนุนทําให้มีนักท่องเที่ยวแวะมาเที่ยวชมกันเป็นจํานวนมากโดยท่านจะได้สนุกกับการนั่งรถรางลงไปดู
น้ําตกท่านจะรู้สึกตื่นเต้นประทับใจ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

 
บ่าย 

 
น าท่านนั่ง กระเช้าไฟฟ้า เพ่ือขึ้นชมทิวทัศน์ที่สวยงามของดาลัทจากมุมสูงสําหรับกระเช้าไฟฟ้าแห่งนี้ เป็น
ระบบกระเช้าที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนามและมีความปลอดภัยสูงเพ่ือชมความงดงามของทะเลสาบ
พาราไดซ์หรือ เตวียนลัม(Tuyen Lam Lake)ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองดาลัดประมาณ 5 
กิโลเมตร ทะเลสาบพาราไดซ์ หรือ ตู้เหยีนลัม เป็นสถานที่ที่เหมาะในการมาพักผ่อนสามารถมองเห็น
ทะเลสาบสีเขียวมรกตกับทิวสนที่ยืนต้นตระหง่านปกคลุมทุกขุนเขาการนั่งเคเบิ้ลคาร์ สามารถมองเห็นเมือง
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อัตราค่าบริการ : สุดใจ...เวียดนามใต้(พักดาลัด 2 คืน)                                   
โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด  4 วัน 3 คืน 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

วันที  14-17 มิ.ย. 62   12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3,500.- 
วันที่ 05-08  ก.ค. 62   12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3,500.- 
วันที่ 25-28 ก.ค. 62 13,999.- 13,999.- 13,999.- 13,999.- 3,500.- 

ดาลัดได้ทั้งเมือง เห็นป่าอันงดงามชมวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋ตั้งอยู่นอกเมืองไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ประมาณ 5 กิโลเมตรพระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได่ จักรพรรดิองค์สุดท้ายของเวียดนามได้รับการ
ออกแบบและปลุกสร้างอยู่ใต้ร่มเงาของทิวสนใหญ่ซ่ึงพระราชวังแห่งนี้ใช้เวลาการก่อสร้างถึง 5 ปีโดยเริ่ม
ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2476 ซ่ึงภายในตัวตึกมี ห้องภาพของพระเจ้าเบ๋าได่ พระมเหสี พระโอรส ธิดาและมีห้อง
สําหรับทรงงาน ในปี พ.ศ. 1975 พระเจ้าเบ๋าได่ เสด็จออกจากประเทศเวียดนามไปพํานักยังประเทศฝรั่งเศส
พระราชวังแห่งนี้จึงกลายเป็นที่พักของเจ้าหน้าที่พรรคคอมมิวนิสต์ ต่อจากนั้น จากนั้นน าท่านชมสวนดอกไม้
เมืองหนาวดาลัด สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิเบ๋าได๋ บนเนื้อที่กว้างใหญ่ สืบเนื่องจากเมืองดาลัด ได้รับ สมญานาม
ว่า เป็นเมืองแห่งดอกไม้ สวนแห่งนี้จึงเป็นสถานที่ ที่รวบรวมพรรณไม้ต่างๆของเมืองดาลัดไว้อย่างมากมาย ทั้ง
ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ยืนต้น เป็นต้น ซ่ึงดอกไม้ส่วนใหญ่ในเวียดนาม จะส่งออกจากเมืองดาลัดทั้งสิ้นต่อมานํา
ท่าน 

ค่ า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   
ที่พัก คณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม La Sapinette Hotel(ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่าพัก 1 คืนที่ดาลัด 

วันท่ี4 
 ดาลัด-นครโฮจิมินห์-ช้อปปิ้ง ตลาดเบนถัน-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  
(DD3219  : 20.45-22.15 ) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางกลับสู่เมืองโฮจิมินท์ มีระยะทางประมาณ 200กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6ชั่วโมง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย 

 
ต่อมานําท่านผ่อนคลายกับการช็อปป้ิงณตลาดเบนถัน ตลาดพื้นเมืองอันพลุกพล่านของนครโฮจิมินห์ อิสระ
ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าของฝากของที่ระลึกและสินค้าพ้ืนเมือง อาทิเครื่องเทศและอาหารแห้งหมูยอ ผักผลไม้สด
ไม้แกะสลักเรือสําเภาไม้และผ้าปักนานาชนิด 

ค ำ่ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร    
 สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน ตัน เซิน นึก เพ่ือเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง 

20.45 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์  เที่ยวบินที่DD 3219 SGN-DMK 
22.15 น. คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ 
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วันที่ 08-11 ส.ค.62 13,999.- 13,999.- 13,999.- 13,999.- 3,500.- 
วันที่ 09-12 ส.ค.62 14,999.- 14,999.- 14,999.- 14,999.- 3,500.- 
วันที่ 30 ส.ค.-02 ก.ย.62 13,999.- 13,999.- 13,999.- 13,999.- 3,500.- 
วันที่ 06-09 ก.ย.62 12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3,500.- 
วันที่ 13-16 ก.ย.62 12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3,500.- 
วันที่ 20-23 ก.ย.62 12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3,500.- 
วันที่ 27-30 ก.ย.62 12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3,500.- 
วันที่ 04-07 ต.ค.62 12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3,500.- 
วันที่ 10-13 ต.ค.62 13,999.- 13,999.- 13,999.- 13,999.- 3,500.- 
วันที่ 11-14 ต.ค.62 13,999.- 13,999.- 13,999.- 13,999.- 3,500.- 
วันที่ 17-20 ต.ค.62 13,999.- 13,999.- 13,999.- 13,999.- 3,500.- 
วันที่ 18-21 ต.ค.62 12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3,500.- 
วันที่ 23-26 ต.ค.62 11,999.- 11,999.- 11,999.- 11,999.- 3,500.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 3,000 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร์ ต๋ัวเคร่ืองบิน 

 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท์อ้งถ่ินและคนขับรถ รวม 1,000บาท /ทา่น/ทริป 

หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เง่ือนไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศและเหตสุดวิสัยต่างๆ
ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็น
สําคัญ*** 
 
***หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน , รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการออกตั๋ว
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
 
หมายเหตุ 
สําหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือน หรือ 
180 วัน ข้ึนไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่ํา 6 หน้า 
 
เง่ือนไขการจอง 
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1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 10,000 บาทพร้อมกับเตรียม
เอกสารส่งให้เรียบร้อยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแล้ว 

2. การชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้
เรียบร้อยก่อนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทต้องสํารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
4. สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิก

การเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว้ (15ท่านข้ึนไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอ่ืนที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะทําการเลื่อน
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือค่าธรรมเนียมใน
การมัดจําตั๋วในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ 

7. กรณีท่านได้ชําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจําให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
หักค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชําระค่าบริการในส่วน
ของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดข้ึนแล้วกับ
ท่านเป็นกรณีไป 

8. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 

กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปล่ียนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตร
สะสมไมล์ จะต้องดําเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชําระเงินเพ่ืออัพเกรดต้องกระทําที่เคาน์เตอร์
สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น  

2.  ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า 
3.  ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรัม / แอร์เอเซียเอกซ์ 20 กิโลกรัม / การบินไทย 30 

กิโลกรัม / เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม] ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตาม
เงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 

6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล  
เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้ ** 



TAT No. 11/09094

  

บริษัท ออลล์ ทราเวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ALL TRAVEL INTERNATIONAL CO.,LTD.

127 ถนน สาธรใต้ ตรอก/ซอย - ตำบล/แขวง ทุ่งมหาเมฆ อำเภอ/เขต สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

tel : 020712207, Email : booking@alltravel.co.th

Website : -

  8 สุดใจ...เวียดนามใต้(พักดาลัด 2 คืน ) โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด   4 วัน 3 คืน BY DD                      [GQ1SGN-DD001] 

 

- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

7.  ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1.  ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 
2. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์  
3.  ค่าภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน 
4.  ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,000 บาท /ทริป/ต่อท่าน 
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