เดินทาง มกราคม - มีนาคม 2563

สุดคูล...บินตรงดาลัด มุยเน่ 3 วัน 2 คืน
เมืองมุยเน่ | ลำธำรนำงฟ้ำ | ทะเลทรำยแดง | ทะเลทรำยขำว
เมืองดำลัด | นำ้ ตกดำตันลำ | สวนดอกไม้เมืองหนำว | พักโรงแรมระดับ 4 ดำว
ราคาเริ่มต้น

8,999.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1 : กรุงเทพ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) - ดำลัด(สนำมบินดำลัด) - เมืองมุยเน่ - ลำธำรนำงฟ้ำ - ทะเลทรำยแดง - ผ่ำนชมหมูบ่ ำ้ น
ชำวประมง (VZ940 : 11.10-12.55)
วัน ที่ 2 : เมื อ งมุ ย เน่ - ทะเลทรำยขำว (ไม่ ร วมค่ ำ รถ) - นั่ ง รถรำงชมน ้ ำ ตกดำตัน ลำ - พระรำชวัง ฤดูร ้อ นเบ๋ ำ ได่ นั่งกระเช้ำชมวัดตั๊กลัม - บ้ำนเพีย้ น - ถนนคนเดินเมืองดำลัด - พิเศษ! ชิมไวน์แดงของดำลัด
วันที่ 3 : เมืองดำลัด - สวนดอกไม้เมืองหนำว - ดำลัด(สนำมบินดำลัด) - กรุงเทพ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) (VZ941 : 13.35-15.20)

วันที่ 1

กรุ งเทพ(สนามบินสุ วรรณภูมิ) - ดาลัด(สนามบิน ดาลัด) - เมืองมุ ยเน่ - ลาธารนางฟ้ า ทะเลทรายแดง - ผ่านชมหมู่บ้านชาวประมง (VZ940 : 11.10-12.55)

08.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประตูทำงเข้ำหมำยเลข 3 เคำน์เตอร์ E สำยกำรบิน เวียดเจ็ทแอร์
(VZ) โดยมีเจ้ำหน้ำที่คอยจัดเตรียมเอกสำรกำรเดินทำงสำหรับทุกท่ำนและนำท่ำนโหลดสัมภำระ
11.10 น. ออกเดินทำงสู่ เมืองดาลัด โดยสำยกำรบิน เวียดเจ็ทแอร์ เที่ยวบินที่ VZ940
12.55 น. เดินทำงถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง หลังจำกผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง
บ่าย จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองมุยเน่ ระยะทำงประมำณ 130 กิโลเมตร (ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 3
ชั่วโมง) เมืองมุยเน่เป็ นเมืองตำกอำกำศและยังเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทำงทะเลที่สวยงำมมีชื่อเสียงของประเทศ
เวีย ดนำม ทั้งชำยทะเลที่ สวยงำมและท่ำนยังจะได้สัมผัสมนต์เ สน่ห ์แห่งทะเลทรำยตะวัน ออกระหว่ำงกำร
เดินทำงท่ำนจะได้ชื่นชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตของชำวเวียดนำม
นำท่ำนชม ลาธารนางฟ้ า (Fairly Stream) ธำรนำ้ สีแดงทำงธรรมชำติ ชมควำมงดงำมของชัน้ ดิน ที่สงู ลดลั่น
กัน สลับกับสีสนั ของดินทรำยที่สวยงำม และทะเลที่แสนสงบ
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จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสู่ ทะเลทรายแดง (Red Sand Dune) ที่เกิดจำกกำรรวมตัวกันของทรำยสีแดงจำกสนิม
เหล็กจนเป็ นบริเวณกว้ำง เพลิดเพลินกับกำรถ่ำยรูปและกิจกรรมต่ำงๆ
จำกนั้นนำท่ำน ผ่านชมหมู่บ้ านชาวประมง สัมผัสวิถีของชำวประมงกันที่ฟำนเถียตฮำร์เบอร์ ตัง้ อยู่บริเวณ
ปำกแม่นำ้ คำตี เป็ นจุดศูนย์รวมของเหล่ำเรือประมงนับร้อยๆลำสุดลุกหูลกู ตำ
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
น าคณะเข้ า สู่ ที่ พั ก โรงแรม MUONG THANH HOLIDAY HOTEL (ระดั บ 4 ดาว) หรื อ เที ย บเท่ า
พักทีม่ ุยเน่ 1 คืน

เมืองมุยเน่ - ทะเลทรายขาว (ไม่รวมค่ารถ) - เมืองดาลัด - นั่งรถรางชมน้าตกดาตันลา วันที่ 2 พระราชวังฤดูร้อนเบ๋าได่ - นั่งกระเช้าชมวัดตั๊กลัม - บ้านเพีย้ น - ถนนคนเดินเมืองดาลัด พิเศษ! ชิมไวน์แดงของดาลัด

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) สมญำนำมซำฮำร่ำแห่งเวียดนำม เป็ นทะเลทรำยที่ มี
ขนำดใหญ่ที่สดุ ของประเทศ เม็ดทรำยสีขำวละเอียดคล้ำยกลับทะเลทรำยที่ซำฮำร่ำ ท่ำนสำมำรถเพลิดเพลินกับ
ทัศ นี ย ภำพที่ ส วยงำม นอกจำกนั้น กำรนั่ง รถจิ๊ป ชมทะเลทรำยก็ เ ป็ น อี ก หนึ่ ง กิ จ กรรมที่ น่ ำ สนใจอี ก ด้ว ย
ราคานีไ้ ม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆอาทิเช่น
- ขับรถ ATV 40 นาที 2,000 บาท/คัน นั่งได้ 1-2 คน
- นั่งรถจิ๊บชมวิวบนยอดภูเขาทะเลทรายรถ 1 คันนั่งได้ 5 ท่าน (ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,200 บาท)

จำกนัน้ เดินทำงกลับสู่ เมืองดาลัด (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ชั่วโมง 30 นำที) ตัง้ อยู่ทำงเหนือจำกนครโฮจิ
มินห์ เป็ นเมืองที่มีอำกำศเย็นตลอดทัง้ ปี เพรำะเป็ นที่รำบสูงขนำดใหญ่ อยู่เหนือกว่ำระดับนำ้ ทะเลกว่ำ 1,500
เมตร ทำให้อำกำศโดยเฉลี่ยทัง้ ปี อยู่ที่เพียง 18-20 องศำเซลเซียส ในสมัยก่อนชำวฝรั่งเศสนิยมมำสร้ำงบ้ำนพัก
ตำกอำกำศที่เมืองนีเ้ ป็ นจำนวนมำกทำให้ท่ วั เมืองมีบำ้ นพักของรำชกำรชำวฝรั่งเศสหลงเหลืออยู่จำนวนมำก
นับเป็ นเมืองที่มีเสน่หอ์ ย่ำงยิ่งสำหรับนักท่องเที่ยว
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่ำนเดินทำงไปชม นา้ ตกดาตันลา (Datanla Waterfall) นำ้ ตกที่สวยที่สดุ ในดำลัด ซึ่งอยู่นอกเมืองไปทำง
ทิศใต้ประมำณ 5 กิโลเมตร นำ้ ตกดำตันลำเป็ นนำ้ ตกที่ไม่ใหญ่มำกแต่มีควำมสวยงำม เนื่องจำกสภำพแวดล้อม
ต่ำงๆที่เกือ้ หนุนทำให้มีนกั ท่องเที่ยว แวะมำเที่ยวชมกันเป็ นจำนวนมำกโดยท่ำนจะได้สนุกกับกำร นั่งรถราง ลง
ไปดูนำ้ ตกท่ำนจะรูส้ กึ ตื่นเต้นประทับใจ

ชมวังฤดูร้อนของกษัตริยเ์ บ๋าได๋ ตัง้ อยู่นอกเมืองไปทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมำณ 5 กิโลเมตรพระรำชวัง
ฤดูรอ้ นของจักรพรรดิเบ๋ำได่ จักรพรรดิองค์สดุ ท้ำยของเวียดนำมได้รบั กำรออกแบบและปลุกสร้ำงอยู่ใต้รม่ เงำ
ของทิวสนใหญ่ซึ่งพระรำชวังแห่งนีใ้ ช้เวลำกำรก่อสร้ำงถึง 5 ปี โดยเริ่มก่อสร้ำงเมื่อปี พ.ศ. 2476 ซึ่งภำยในตัวตึก
มีหอ้ งภำพของพระเจ้ำเบ๋ำได่ พระมเหสี พระโอรส ธิดำและมีหอ้ งสำหรับทรงงำน ในปี พ.ศ. 1975 พระเจ้ำเบ๋ำได่
เสด็จออกจำกประเทศเวียดนำมไปพำนักยังประเทศฝรั่งเศสพระรำชวังแห่งนีจ้ ึงกลำยเป็ นที่พักของเจ้ำหน้ำที่
พรรคคอมมิวนิสต์

นำท่ำน นั่ งกระเช้าไฟฟ้ า เพื่อขึน้ ชมทิวทัศน์ที่สวยงำมของดำลัทจำกมุมสูงสำหรับกระเช้ำไฟฟ้ำแห่งนี ้ เป็ น
ระบบกระเช้ำที่ทนั สมัยที่สดุ ของประเทศเวียดนำมและมีควำมปลอดภัยสูงเพื่อชมควำมงดงำมของทะเลสำบ
พำรำไดซ์หรือ เตวียนลัม (Tuyen Lam Lake) ตัง้ อยู่ทำงตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองดำลัดประมำณ 5 กิโลเมตร
ทะเลสำบพำรำไดซ์ หรือ ตูเ้ หยีนลัม เป็ นสถำนที่ที่เหมำะในกำรมำพักผ่อนสำมำรถมองเห็นทะเลสำบสีเขียว
มรกตกับทิวสนที่ยืนต้นตระหง่ำนปกคลุมทุกขุนเขำกำรนั่งเคเบิล้ คำร์ สำมำรถมองเห็นเมืองดำลัดได้ทงั้ เมือง เห็น
ป่ ำอันงดงำม
เมื่อขึน้ มำบนเขำเฟื องฮว่ำงท่ำนจะได้ช ม วัด ตั๊ ก ลั ม เป็ นวัดพุทธในนิ กำยเซนแบบญี่ ปุ่น ภำยในบริเ วณวัด
นอกจำกจะมีสิ่งก่อสร้ำงที่สวยงำม สะอำด เป็ นระเบียบเรียบร้อยแล้ว ยังมีกำรจัดทัศนียภำพโดยรอบด้วยสวน
ดอกไม้ที่ผลิดอกบำนสะพรั่ง นับได้วำ่ เป็ นวิหำรซึ่งเป็ นที่นิยมและงดงำมที่สดุ ในดำลัด
นำท่ำนเข้ำชม บ้านเพีย้ น (Crazy House) บ้ำนสไตล์แปลกๆ ที่ออกแบบโดยฝี มือลูกสำวประธำนำธิบดีคนที่ 2
ของเวี ย ดนำม ซึ่ ง เรี ย นจบสถำปั ต ยกรรมมำจำกฝรั่ง เศสได้แ รงบัน ดำลใจจำกนิ ย ำยเรื่ อ งดัง “Alice in
Wonderland”
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วันที่ 3
เช้า

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (พิเศษกับการลิม้ รสของไวน์แดงดาลัด)
ท่ำนสำมำรถช้อปปิ ้งที่ ถนนคนเดินเมืองดาลัด เพื่อเลือกซือ้ เลือกหำของฝำกสำหรับคนที่ท่ำนรัก
่ี ักโรงแรม RIVER PRINCE HOTEL (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่า พัก 1 คืนทีด่ าลัด
นาคณะเข้าสู่ทพ

เมืองดาลัด - สวนดอกไม้เมืองหนาว - ดาลัด(สนามบินดาลัด) - กรุ งเทพ(สนามบินสุวรรณ
ภูมิ) (VZ941 : 13.35-15.20)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
ต่อจำกนัน้ นำท่ำนชม สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด สร้ำงขึน้ โดยจักรพรรดิเบ๋ำได๋ บนเนือ้ ที่กว้ำงใหญ่ สืบเนื่อง
จำกเมืองดำลัด ได้รบั สมญำนำมว่ำ เป็ นเมืองแห่งดอกไม้ สวนแห่งนีจ้ ึงเป็ นสถำนที่ ที่รวบรวมพรรณไม้ต่ำงๆ
ของเมืองดำลัดไว้อย่ำงมำกมำย ทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ยืนต้น เป็ นต้น ซึ่งดอกไม้ส่วนใหญ่ในเวียดนำม จะ
ส่งออกจำกเมืองดำลัดทัง้ สิน้

สมควรแก่เวลำนำท่ำนออกเดินทำงสู่ สนามบินดาลัด เพื่อเดินทำงกลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ
13.35 น. ออกเดินทำงกลับ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน เวียดเจ็ทแอร์ เที่ยวบินที่ VZ941
15.20 น. คณะเดินทำงถึง สนามสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพพร้อมด้วยควำมประทับใจ

อัตราค่าบริการ : สุดคูล...บินตรงดาลัด มุยเน่ 3 วัน 2 คืน BY VZ
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

พักเดีย่ ว
ท่านละ

วันที่ 17-19 ม.ค. 63
8,999.8,999.8,999.8,999.2,500.วันที่ 24-26 ม.ค. 63
11,999.11,999.11,999.11,999.3,500.วันที่ 14-16 ก.พ. 63
8,999.8,999.8,999.8,999.2,500.วันที่ 28 ก.พ.-01 มี.ค. 63
8,999.8,999.8,999.8,999.2,500.วันที่ 20-22 มี.ค. 63
8,999.8,999.8,999.8,999.2,500.ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 3,000 บาท ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน
ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิน่ และคนขับรถ รวม 1,000 บาท /ท่าน/ทริป
หัวหน้าทัวร์ทดี่ ูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ทา่ นจะเห็นสมควร
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
เงือ่ นไข
**โปรแกรมและรำยละเอียดของกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนีข้ นึ ้ อยู่กับสภำวะอำกำศและเหตสุดวิสยั ต่ำงๆที่
ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ลว่ งหน้ำ โดยทำงบริษัทฯจะคำนึงถึงผลประโยชน์และควำมปลอดภัยของผูร้ ว่ มเดินทำงเป็ นสำคัญ***
***หำกท่ำนที่ตอ้ งออกตั๋วภำยใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุ ณำสอบถำมที่เจ้ำหน้ำที่ทุกครัง้ ก่อนทำกำรออกตั๋วเนื่องจำก
สำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลำบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ **

หมายเหตุ
สำหรับผูเ้ ดินทำงที่อำยุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ได้เดินทำงกับบิดำ มำรดำ ต้องมีจดหมำยยินยอมให้บตุ รเดินทำงไปต่ำงประเทศ
จำกบิดำหรือมำรดำแนบมำด้วย
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุ ณำนำพำสปอร์ตติดตัวมำในวันเดินทำง พำสปอร์ตต้องมีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 6 เดือน หรือ
180 วัน ขึน้ ไปก่อนกำรเดินทำง และต้องมีหน้ำกระดำษอย่ำงต่ำ 6 หน้ำ

เงือ่ นไขการจอง
1. กรุ ณำจองล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วันก่อนกำรเดินทำงและกรุณำชำระเงินเต็มจำนวน พร้อมกับเตรียมเอกสำรส่ง
ให้เรียบร้อยภำยใน 2-3 วันหลังจำกทำกำรจองแล้ว
2. กำรชำระค่ำบริกำร

2.1 กรุณำชำระค่ำทัวร์เต็มจำนวน ในกรณีท่ีค่ำทัวร์รำคำต่ำกว่ำ 10,000 บำท

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

แจ้งยกเลิกก่อนเดินทำง 30 วัน คืนค่ำใช้จ่ำยทัง้ หมด
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทำง 15-29 วัน เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ 10,000 บำท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่ำ 1-14 วันก่อนเดินทำง ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่ำใช้จ่ำยทัง้ หมด
สำหรับผูโ้ ดยสำรที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทำงไทย และทำงบริษัทฯเป็ นผูย้ ่ืนวีซ่ำให้ เมื่อผลวีซ่ำผ่ำนแล้วมีกำรยกเลิกกำร
เดินทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนค่ำมัดจำทัง้ หมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในกำรเก็บค่ำใช้จ่ำยทัง้ หมดกรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลทำให้คณะเดินทำงไม่ครบตำม
จำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (15ท่ำนขึน้ ไป)เนื่ องจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษัทและผูเ้ ดินทำงอื่นที่เดินทำงใน
คณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่ำเสียหำยต่ำงๆที่เกิดจำกกำรยกเลิกของท่ำน
กรณีเจ็บป่ วยจนไม่สำมำรถเดินทำงได้ซ่งึ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรองบริษัทฯจะทำกำรเลื่อนกำร
เดินทำงของท่ำนไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้ ่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถเรียกคืนได้คือค่ำธรรมเนียมในกำรมัด
จำตั๋วในกรณีท่ีไม่สำมำรถเดินทำงได้
กรณีท่ำนได้ชำระค่ำทัวร์หรือมัดจำมำแล้ว ทำงบริษัทฯ คืนค่ำทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในกำรหัก
ค่ำใช้จ่ำยบำงส่วนที่เกิดขึน้ จริงเป็ นกรณีไป (อำทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่ำบริกำรในส่วนของทำง
เมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรหักเก็บค่ำใช้จ่ำยจริงที่เกิดขึน้ แล้วกับท่ำนเป็ นกรณี
ไป
กรณีผเู้ ดินทำงไม่สำมำรถเข้ำ-ออกเมืองได้ เนื่องจำกเอกสำรปลอมหรือกำรห้ำมของเจ้ำหน้ำที่ไม่ว่ำเหตุผลใดๆ ก็ตำม
ทำงบริษัทของสงวนสิทธิ์ในกำร ไม่คืนค่ำทัวร์ทงั้ หมด

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1. ค่ำตั๋วโดยสำรเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัดพร้อมค่ำภำษี สนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำรทัวร์ขำ้ งต้น
กรณีท่ำนมีควำมประสงค์จะต้องกำรปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่น่ งั จำกชั้นประหยัดเป็ นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจำกบัตร
สะสมไมล์ จะต้องดำเนินก่อนเดินทำง 7 วันล่วงหน้ำ และถ้ำโดยกำรชำระเงินเพื่ออัพ เกรดต้องกระทำที่เคำน์เตอร์
สนำมบิน ณ วันเดินทำง เท่ำนัน้
2. ค่ำที่พกั ห้องละ 2-3 ท่ำน ตำมโรงแรมที่ระบุไว้ในรำยกำร หรือ ระดับเทียบเท่ำ
3. ค่ำอำหำร ค่ำเข้ำชม และ ค่ำยำนพำหนะทุกชนิด ตำมที่ระบุไว้ในรำยกำรทัวร์ขำ้ งต้น
4. เจ้ำหน้ำที่บริษัท ฯ คอยอำนวยควำมสะดวกทุกท่ำนตลอดกำรเดินทำง
5. ค่ำนำ้ หนักสัมภำระรวมในตั๋วเครื่องบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรัม / แอร์เอเซียเอกซ์ 20 กิโลกรัม / กำรบินไทย 30 กิโลกรัม
/ เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม] ค่ำประกันวินำศภัยเครื่องบินตำมเงื่อนไขของแต่ละ
สำยกำรบินที่มีกำรเรียกเก็บ
6. ค่ำประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่ำงกำรเดินทำง คุม้ ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท
ค่ำรักษำพยำบำลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่ำนละ 200,000 บำท ตำมเงื่อนไขของกรมธรรม์

** ลูกค้ำท่ำนใดสนใจ...ซือ้ ประกันกำรเดินทำงสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภำพสำมำรถสอบถำมข้อมูล
เพิ่มเติมกับทำงบริษัทได้ **
- เบีย้ ประกันเริ่มต้น 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วัน]
- เบีย้ ประกันเริ่มต้น 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วัน]
**ควำมครอบคลุมผูเ้ อำประกันที่มีอำยุมำกกว่ำ 16 หรือน้อยกว่ำ 75 ปี **
[รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, รักษำต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจำกอุบตั ิเหตุ 3 ล้ำนบำท]
**ควำมครอบคลุมผูเ้ อำประกันที่มีอำยุนอ้ ยกว่ำ 16 หรือมำกกว่ำ 75 ปี **
[รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, รักษำต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจำกอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ำนบำท]

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.
2.
3.
4.
5.

ค่ำทำหนังสือเดินทำงไทย และเอกสำรต่ำงด้ำวต่ำงๆ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อำทิเช่น ค่ำอำหำร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร ค่ำซักรีด ค่ำโทรศัพท์
ค่ำภำษี นำ้ มัน ที่สำยกำรบินเรียกเก็บเพิ่มภำยหลังจำกทำงบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
ค่ำทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,000 บำท /ทริป/ต่อท่ำน
ภำษี มลู ค่ำเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่ำย 3%

