
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CODE : GOV09 

 
 

 

ราคาเร ิม่ตน้ 8,999.- 

 

เมอืงมยุเน่ | ลําธารนางฟ้า | ทะเลทรายแดง | ทะเลทรายขาว 

เมอืงดาลดั | น้ําตกดาตนัลา | สวนดอกไมเ้มอืงหนาว | พักโรงแรมระดบั 4 ดาว 

 
 

 

  

 

เดนิทาง มกราคม - มนีาคม 2563  

เสน้ทางการเดนิทาง 

วันที ่1 : กรุงเทพ(สนามบนิสวุรรณภูม)ิ - ดาลัด(สนามบนิดาลัด) - เมืองมุยเน่ - ล าธารนางฟ้า - ทะเลทรายแดง - ผ่านชม
หมู่บา้นชาวประมง     (VZ940 : 11.10-12.55) 

วันที่ 2 : เมืองมุยเน่ - ทะเลทรายขาว (ไม่รวมค่ารถ) - น่ังรถรางชมน ้ าตกดาตันลา - พระราชวังฤดูรอ้นเบ๋าได่ -  
น่ังกระเชา้ชมวัดตั๊กลมั - บา้นเพีย้น - ถนนคนเดนิเมอืงดาลดั - พเิศษ! ชมิไวนแ์ดงของดาลดั 

วันที ่3 : เมืองดาลัด - สวนดอกไมเ้มืองหนาว - ดาลัด(สนามบนิดาลัด) - กรุงเทพ(สนามบนิสวุรรณภูม)ิ (VZ941 : 13.35-
15.20) 

สดุคลู...บนิตรงดาลดั มยุเน ่3 วนั 2 คนื    
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วนัที ่1 
กรงุเทพ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ - ดาลดั(สนามบนิดาลดั) - เมอืงมุยเน ่- ล าธารนางฟ้า - ทะเลทราย

แดง - ผา่นชมหมูบ่า้นชาวประมง     (VZ940 : 11.10-12.55) 

08.30 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิประตทูางเขา้หมายเลข 3 เคาน์เตอร ์E สายการบนิ เวยีดเจ็ทแอร ์

(VZ) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางสาํหรับทกุทา่นและนําทา่นโหลดสมัภาระ 
11.10 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงดาลดั โดยสายการบนิ เวยีดเจ็ทแอร ์เทีย่วบนิที ่VZ940 
12.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิลยีนเคอืง หลงัจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

บา่ย 
 

 
 
 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมุยเน ่ระยะทางประมาณ 130 กโิลเมตร (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 3 
ชัว่โมง) เมอืงมุยเน่เป็นเมอืงตากอากาศและยังเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทางทะเลทีส่วยงามมชีือ่เสยีงของประเทศ

เวียดนาม ทัง้ชายทะเลที่สวยงามและท่านยังจะไดส้มัผัสมนตเ์สน่หแ์ห่งทะเลทรายตะวันออกระหว่างการ
เดนิทางทา่นจะไดช้ืน่ชมววิทวิทศันแ์ละวถิชีวีติของชาวเวยีดนาม   
นําทา่นชม ล าธารนางฟ้า (Fairly Stream) ธารน้ําสแีดงทางธรรมชาต ิ ชมความงดงามของชัน้ดนิ ทีส่งู

ลดลัน่กนั สลบักบัสสีนัของดนิทรายทีส่วยงาม และทะเลทีแ่สนสงบ  
  

 
 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ทะเลทรายแดง (Red Sand Dune) ทีเ่กดิจากการรวมตวักนัของทรายสแีดงจาก
สนมิเหล็กจนเป็นบรเิวณกวา้ง เพลดิเพลนิกบัการถา่ยรูปและกจิกรรมตา่งๆ   
จากนัน้นําทา่น ผา่นชมหมูบ่า้นชาวประมง สมัผัสวถิขีองชาวประมงกันทีฟ่านเถยีตฮารเ์บอร ์ตัง้อยู่บรเิวณ

ปากแม่น้ําคาต ีเป็นจุดศนูยร์วมของเหลา่เรอืประมงนับรอ้ยๆลําสดุลกุหูลกูตา 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม MUONG THANH HOLIDAY HOTEL (ระดบั 4 ดาว) หรอืเทยีบเท่า 
พกัทีม่ยุเน ่1 คนื 
 

วนัที ่2 
เมืองมุยเน่ - ทะเลทรายขาว (ไม่รวมค่ารถ) - เมืองดาลดั - น ัง่รถรางชมน ้าตกดาตนัลา -  
พระราชวงัฤดูรอ้นเบ๋าได ่- น ัง่กระเชา้ชมวดัต ัก๊ลมั - บา้นเพีย้น - ถนนคนเดนิเมอืงดาลดั - พเิศษ! 
ชมิไวนแ์ดงของดาลดั 

  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) สมญานามซาฮาร่าแห่งเวยีดนาม เป็นทะเลทราย
ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ เม็ดทรายสขีาวละเอียดคลา้ยกลับทะเลทรายที่ซาฮาร่า ท่านสามารถ
เพลดิเพลนิกบัทศันียภาพทีส่วยงาม นอกจากนัน้การน่ังรถจิ๊ปชมทะเลทรายก็เป็นอีกหนึง่กจิกรรมทีน่่าสนใจ

อกีดว้ย 
ราคานีไ้มร่วมคา่กจิกรรมตา่งๆอาทเิชน่ 
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- ขบัรถ ATV 40 นาท ี2,000 บาท/คนั น ัง่ได ้1-2 คน 

- น ัง่รถจ ิบ๊ชมววิบนยอดภเูขาทะเลทรายรถ 1 คนัน ัง่ได ้5 ทา่น (คา่ใชจ้า่ยประมาณ 1,200 บาท) 
 

 
 
จากนัน้เดนิทางกลบัสู ่เมอืงดาลดั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 30 นาท)ี ตัง้อยู่ทางเหนือจากนครโฮ

จมินิห์ เป็นเมืองทีม่ีอากาศเย็นตลอดทัง้ปี เพราะเป็นทีร่าบสงูขนาดใหญ่ อยู่เหนือกว่าระดับน้ําทะเลกว่า 
1,500 เมตร ทําใหอ้ากาศโดยเฉลีย่ทัง้ปีอยู่ทีเ่พียง 18-20 องศาเซลเซยีส ในสมัยก่อนชาวฝรั่งเศสนยิมมา

สรา้งบา้นพักตากอากาศทีเ่มอืงนี้เป็นจํานวนมากทําใหท้ัว่เมอืงมบีา้นพักของราชการชาวฝรั่งเศสหลงเหลอือยู่
จํานวนมาก นับเป็นเมอืงทีม่เีสน่หอ์ย่างยิง่สาํหรับนักทอ่งเทีย่ว 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บา่ย นําทา่นเดนิทางไปชม น า้ตกดาตนัลา (Datanla Waterfall) น้ําตกทีส่วยทีส่ดุในดาลัด ซึง่อยู่นอกเมือง
ไปทางทศิใตป้ระมาณ 5 กโิลเมตร น้ําตกดาตันลาเป็นน้ําตกที่ไม่ใหญ่มากแต่มีความสวยงาม เนื่องจาก
สภาพแวดลอ้มตา่งๆทีเ่กือ้หนุนทําใหม้นัีกทอ่งเทีย่ว  แวะมาเทีย่วชมกนัเป็นจํานวนมากโดยทา่นจะไดส้นุกกับ

การ น ัง่รถราง ลงไปดน้ํูาตกทา่นจะรูส้กึตืน่เตน้ประทบัใจ   
 

 
 

ชมวงัฤดูร ้อนของกษตัรยิเ์บ๋าได๋ ตัง้อยู่นอกเมืองไปทางทศิตะวันตกเฉียงใตป้ระมาณ 5 กโิลเมตร
พระราชวังฤดรูอ้นของจักรพรรดเิบ๋าได ่จักรพรรดอิงคส์ดุทา้ยของเวียดนามไดร้ับการออกแบบและปลุกสรา้ง
อยู่ใตร้่มเงาของทวิสนใหญ่ซึง่พระราชวังแห่งนี้ใชเ้วลาการก่อสรา้งถงึ 5 ปีโดยเริม่ก่อสรา้งเมื่อปี พ.ศ. 2476 

ซ ึง่ภายในตวัตกึมหีอ้งภาพของพระเจา้เบ๋าได ่พระมเหส ีพระโอรส ธดิาและมีหอ้งสําหรับทรงงาน ในปี พ.ศ. 
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1975 พระเจา้เบ๋าได่ เสด็จออกจากประเทศเวียดนามไปพํานักยังประเทศฝรั่งเศสพระราชวังแห่งนี้จ ึง

กลายเป็นทีพ่ักของเจา้หนา้ทีพ่รรคคอมมวินสิต ์
 

 
 
นําทา่น น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า เพือ่ข ึน้ชมทวิทศันท์ีส่วยงามของดาลทัจากมุมสงูสําหรับกระเชา้ไฟฟ้าแห่งนี้ เป็น
ระบบกระเชา้ทีท่นัสมัยทีส่ดุของประเทศเวียดนามและมีความปลอดภัยสงูเพื่อชมความงดงามของทะเลสาบ

พาราไดซห์รือ เตวียนลัม (Tuyen Lam Lake) ตัง้อยู่ทางตะวันออกเฉียงใตข้องเมืองดาลัดประมาณ 5 
กโิลเมตร ทะเลสาบพาราไดซ ์หรือ ตูเ้หยีนลัม เป็นสถานที่ที่เหมาะในการมาพักผ่อนสามารถมองเห็น

ทะเลสาบสเีขยีวมรกตกบัทวิสนทีย่นืตน้ตระหง่านปกคลุมทุกขุนเขาการน่ังเคเบิล้คาร ์สามารถมองเห็นเมือง
ดาลดัไดท้ัง้เมอืง เห็นป่าอันงดงาม   
เมื่อข ึน้มาบนเขาเฟืองฮว่างท่านจะไดช้ม วดัต ัก๊ลมั เป็นวัดพุทธในนิกายเซนแบบญี่ปุ่ น ภายในบรเิวณวัด

นอกจากจะมสี ิง่กอ่สรา้งทีส่วยงาม สะอาด เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยแลว้ ยังมกีารจัดทศันียภาพโดยรอบดว้ยสวน
ดอกไมท้ีผ่ลดิอกบานสะพรั่ง นับไดว้่าเป็นวหิารซึง่เป็นทีน่ยิมและงดงามทีส่ดุในดาลดั   

นําทา่นเขา้ชม บา้นเพีย้น (Crazy House) บา้นสไตลแ์ปลกๆ ทีอ่อกแบบโดยฝีมอืลกูสาวประธานาธบิดคีน
ที ่2 ของเวียดนาม ซึง่เรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรั่งเศสไดแ้รงบันดาลใจจากนิยายเรื่องดัง “Alice in 
Wonderland” 

 

 
 
ค า่ 

 
รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (พเิศษกบัการลิม้รสของไวนแ์ดงดาลดั) 

 ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงที ่ถนนคนเดนิเมอืงดาลดั เพือ่เลอืกซือ้เลอืกหาของฝากสาํหรับคนทีท่า่นรัก 

ทีพ่กั น าคณะเขา้สู่ท ีพ่กัโรงแรม RIVER PRINCE HOTEL (ระดบั 4 ดาว) หรอืเทยีบเท่า พกั 1 คนืที่
ดาลดั 
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วนัที ่3 
เมอืงดาลดั - สวนดอกไมเ้มอืงหนาว - ดาลดั(สนามบนิดาลดั) - กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูม)ิ 

(VZ941 : 13.35-15.20) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 

 

ต่อจากนั้นนําท่านชม สวนดอกไมเ้มอืงหนาวดาลดั สรา้งขึน้โดยจักรพรรดเิบ๋าได๋ บนเนื้อที่กวา้งใหญ่ 

สบืเนื่องจากเมอืงดาลดั ไดร้ับ สมญานามว่า เป็นเมอืงแห่งดอกไม ้สวนแห่งนี้จงึเป็นสถานที ่ทีร่วบรวมพรรณ
ไมต้่างๆของเมืองดาลัดไวอ้ย่างมากมาย ทัง้ไมด้อก ไมป้ระดับ ไมย้ืนตน้ เป็นตน้ ซึง่ดอกไมส้่วนใหญ่ใน
เวยีดนาม จะสง่ออกจากเมอืงดาลดัทัง้ส ิน้  

 

 
 
สมควรแกเ่วลานําทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิดาลดั เพือ่เดนิทางกลบัสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิ

13.35 น. ออกเดนิทางกลบั กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ เวยีดเจ็ทแอร ์เทีย่วบนิที ่VZ941 

15.20 น. คณะเดนิทางถงึ สนามสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
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อตัราคา่บรกิาร : สดุคลู...บนิตรงดาลดั มยุเน ่3 วนั 2 คนื BY VZ 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญพ่กั 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอายุไมเ่กนิ 
12 ปี 

พกักบัผูใ่หญ ่1 
ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอายุไมเ่กนิ 
12 ปี 

(เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

เด็กอายุไมเ่กนิ 
12 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

พกัเดีย่ว 

ทา่นละ 

วันที ่17-19 ม.ค. 63 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,999.- 2,500.- 

วันที ่24-26 ม.ค. 63 11,999.- 11,999.- 11,999.- 11,999.- 3,500.- 

วันที ่14-16 ก.พ. 63 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,999.- 2,500.- 

วันที ่28 ก.พ.-01 ม.ีค. 63 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,999.- 2,500.- 

วันที ่20-22 ม.ีค. 63 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,999.- 2,500.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั] ทา่นละ 3,000 บาท ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋

เครือ่งบนิ 

 
ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 1,000 บาท /ทา่น/ทรปิ 

หวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
 

 
เง ือ่นไข 
**โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศและเห

ตสุดวิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ โดยทางบรษัิทฯจะคํานึงถงึผลประโยชน์และความ
ปลอดภยัของผูร้่วมเดนิทางเป็นสาํคญั*** 
 

***หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้ก่อนทํา
การออกตั๋วเนื่องจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ ** 
 
หมายเหต ุ

สําหรับผูเ้ดนิทางที่อายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร
เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรต์ตดิตัวมาในวันเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมีอายุไม่ตํ่า
กว่า 6 เดอืน หรอื 180 วัน ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอย่างตํา่ 6 หนา้ 
 

เง ือ่นไขการจอง 
1. กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทางและกรุณาชําระเงนิเต็มจํานวน พรอ้มกับ

เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลงัจากทําการจองแลว้ 
2. การชาํระคา่บรกิาร 

2.1 กรุณาชาํระคา่ทวัรเ์ต็มจํานวน ในกรณีทีค่า่ทวัรร์าคาตํา่กว่า 10,000 บาท 
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 1-14 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
4. สาํหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้เมื่อผลวีซ่าผ่าน

แลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจําทัง้หมด 

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมีผลทําใหค้ณะ
เดนิทางไม่ครบตามจํานวนทีบ่รษัิทฯกําหนดไว ้(15ท่านขึน้ไป)เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทาง

บรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจาก
การยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะ

ทําการเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถ
เรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได  ้

7. กรณีท่านไดช้ําระค่าทัวรห์รือมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืค่าทัวรห์รือมัดจําให ้แต่ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้่ายบางสว่นทีเ่กดิข ึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ 
หรอืไดช้าํระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิข ึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 
8. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่า

เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.  คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใช ้

คะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้งดําเนนิก่อนเดนิทาง 7 วันล่วงหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพื่อ

อัพเกรดตอ้งกระทําทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วันเดนิทาง เทา่นัน้  
2.  คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 
3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4.  เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทา่นตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่น้ําหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ [นกสกู๊ต 20 กโิลกรัม / แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิลกรัม / การ

บนิไทย 30 กโิลกรัม / เจแปนแอรไ์ลน์และออลนปิปอน 2 ใบใบละไม่เกนิ 23 กโิลกรัม] ค่าประกัน
วนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6.  คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม์ 
** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดนิทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถาม

ขอ้มูล  
เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้** 
- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1.  คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้่ายอื่นๆ ทีน่อกเหนือทีร่ะบุ อาทเิชน่ ค่าอาหาร - เครื่องดืม่ นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด 

คา่โทรศพัท ์ 
3.  คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 
4.  คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 

  


