
 

ราคาเพยีง 8,999.- 

 

 

เมืองมยุเน่ | ล ำธำรนำงฟ้ำ | ทะเลทรำยแดง | ทะเลทรำยขำว 
เมืองดำลดั | น ำ้ตกดำตนัลำ | สวนดอกไมเ้มืองหนำว | พกัโรงแรมระดบั 4 ดำว 

 
 

 

  

 

 

 

เดินทาง มิถุนายน 2563  

เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1 : กรุงเทพ(สนำมบินสวุรรณภูมิ) - ดำลดั(สนำมบินดำลดั) - เมืองมยุเน่ - ล  ำธำรนำงฟ้ำ - ทะเลทรำยแดง - ผ่ำนชมหมู่บำ้น
ชำวประมง     (VZ940 : 11.10-12.55) 

วันที่  2 : เมื องมุยเน่  - ทะเลทรำยขำว (ไม่ รวมค่ำรถ) - นั่ งรถรำงชมน ้ำตกดำตันลำ - พระรำชวังฤดูร้อน เบ๋ ำได่  -  
นั่งกระเชำ้ชมวดัตั๊กลมั - บำ้นเพีย้น - ถนนคนเดินเมืองดำลดั - พิเศษ! ชิมไวนแ์ดงของดำลดั 

วนัที่ 3 : เมืองดำลดั - สวนดอกไมเ้มืองหนำว - ดำลดั(สนำมบินดำลดั) - กรุงเทพ(สนำมบินสวุรรณภมูิ) (VZ941 : 13.35-15.20) 

สุดคูล...บนิตรงดาลัด มุยเน่ 3 วัน 2 คืน    



   

วันที ่1 
กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ดาลัด(สนามบินดาลัด) - เมืองมุยเน่ - ล าธารนางฟ้า - 
ทะเลทรายแดง - ผ่านชมหมู่บ้านชาวประมง     (VZ940 : 11.10-12.55) 

08.30 น. พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประตูทำงเขำ้หมำยเลข 3 เคำนเ์ตอร ์E สำยกำรบิน เวียดเจ็ทแอร ์
(VZ) โดยมีเจำ้หนำ้ที่คอยจดัเตรียมเอกสำรกำรเดินทำงส ำหรบัทกุท่ำนและน ำท่ำนโหลดสมัภำระ 

11.10 น. ออกเดินทำงสู ่เมืองดาลัด โดยสำยกำรบิน เวียดเจ็ทแอร ์เที่ยวบินที่ VZ940 
12.55 น. เดินทำงถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง หลงัจำกผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมือง 
บ่าย 

 
 
 
 

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองมุยเน่ ระยะทำงประมำณ 130 กิโลเมตร (ใชเ้วลำในกำรเดินทำงประมำณ 3 
ชั่วโมง) เมืองมุยเน่เป็นเมืองตำกอำกำศและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทำงทะเลที่สวยงำมมีชื่อเสียงของประเทศ
เวียดนำม ทั้งชำยทะเลที่สวยงำมและท่ำนยังจะได้สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งทะเลทรำยตะวันออกระหว่ำงกำร
เดินทำงท่ำนจะไดช้ื่นชมวิวทิวทศันแ์ละวิถีชีวิตของชำวเวียดนำม   
น ำท่ำนชม ล าธารนางฟ้า (Fairly Stream) ธำรน ำ้สีแดงทำงธรรมชำติ  ชมควำมงดงำมของชัน้ดิน ที่สูงลดลั่น
กนั สลบักบัสีสนัของดินทรำยที่สวยงำม และทะเลที่แสนสงบ   

 
จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงสู่ ทะเลทรายแดง (Red Sand Dune) ที่เกิดจำกกำรรวมตวักนัของทรำยสีแดงจำกสนิม
เหล็กจนเป็นบรเิวณกวำ้ง เพลิดเพลินกบักำรถ่ำยรูปและกิจกรรมต่ำงๆ   
จำกนั้นน ำท่ำน ผ่านชมหมู่บ้านชาวประมง สัมผัสวิถีของชำวประมงกันที่ฟำนเถียตฮำรเ์บอร ์ตัง้อยู่บริเวณ
ปำกแม่น ำ้คำตี เป็นจดุศนูยร์วมของเหลำ่เรือประมงนบัรอ้ยๆล ำสดุลกุหลูกูตำ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ทีพั่ก น าคณะเข้าสู่ที่ พักโรงแรม MUONG THANH HOLIDAY HOTEL (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่า 

พักทีมุ่ยเน่ 1 คืน 
 



 

วันที ่2 
เมืองมุยเน่ - ทะเลทรายขาว (ไม่รวมค่ารถ) - เมืองดาลัด - น่ังรถรางชมน ้าตกดาตันลา -  
พระราชวังฤดูร้อนเบ๋าได่ - น่ังกระเช้าชมวัดตั๊กลัม - บ้านเพีย้น - ถนนคนเดินเมืองดาลัด - 
พเิศษ! ชิมไวนแ์ดงของดาลัด 

  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) สมญำนำมซำฮำร่ำแห่งเวียดนำม เป็นทะเลทรำยที่มี
ขนำดใหญ่ที่สดุของประเทศ เม็ดทรำยสีขำวละเอียดคลำ้ยกลบัทะเลทรำยที่ซำฮำรำ่ ท่ำนสำมำรถเพลิดเพลินกบั
ทัศนียภำพที่สวยงำม นอกจำกนั้นกำรนั่ งรถจิ๊ปชมทะเลทรำยก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่ำสนใจอีกด้วย  
ราคานีไ้ม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆอาทเิช่น 
- ขับรถ ATV 40 นาท ี2,000 บาท/คัน น่ังได้ 1-2 คน 
- น่ังรถจิ๊บชมวิวบนยอดภูเขาทะเลทรายรถ 1 คันน่ังได้ 5 ท่าน (ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,200 บาท) 

 
จำกนัน้เดินทำงกลบัสู่ เมืองดาลัด (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 3 ชั่วโมง 30 นำที) ตัง้อยู่ทำงเหนือจำกนครโฮจิ
มินห ์เป็นเมืองที่มีอำกำศเย็นตลอดทัง้ปี เพรำะเป็นที่รำบสูงขนำดใหญ่ อยู่เหนือกว่ำระดบัน ำ้ทะเลกว่ำ 1,500 
เมตร ท ำใหอ้ำกำศโดยเฉลี่ยทัง้ปีอยู่ที่เพียง 18-20 องศำเซลเซียส ในสมยัก่อนชำวฝรั่งเศสนิยมมำสรำ้งบำ้นพัก
ตำกอำกำศที่เมืองนีเ้ป็นจ ำนวนมำกท ำใหท้ั่วเมืองมีบำ้นพักของรำชกำรชำวฝรั่งเศสหลงเหลืออยู่จ  ำนวนมำก 
นบัเป็นเมืองที่มีเสน่หอ์ย่ำงยิ่งส  ำหรบันกัท่องเที่ยว 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น ำท่ำนเดินทำงไปชม น ้าตกดาตันลา (Datanla Waterfall) น ำ้ตกที่สวยที่สดุในดำลดั ซึ่งอยู่นอกเมืองไปทำง

ทิศใตป้ระมำณ 5 กิโลเมตร น ำ้ตกดำตนัลำเป็นน ำ้ตกที่ไม่ใหญ่มำกแต่มีควำมสวยงำม เนื่องจำกสภำพแวดลอ้ม
ต่ำงๆที่เกือ้หนนุท ำใหม้ีนกัท่องเที่ยว  แวะมำเที่ยวชมกนัเป็นจ ำนวนมำกโดยท่ำนจะไดส้นกุกบักำร น่ังรถราง ลง
ไปดนู ำ้ตกท่ำนจะรูส้กึต่ืนเตน้ประทบัใจ   



 

 
ชมวังฤดูร้อนของกษัตริยเ์บ๋าได๋ ตัง้อยู่นอกเมืองไปทำงทิศตะวนัตกเฉียงใตป้ระมำณ 5 กิโลเมตรพระรำชวัง
ฤดูรอ้นของจักรพรรดิเบ๋ำได่ จักรพรรดิองคส์ุดทำ้ยของเวียดนำมไดร้บักำรออกแบบและปลุกสรำ้งอยู่ใตร้่มเงำ
ของทิวสนใหญ่ซึ่งพระรำชวงัแห่งนีใ้ชเ้วลำกำรก่อสรำ้งถึง 5 ปีโดยเริ่มก่อสรำ้งเมื่อปี พ.ศ. 2476 ซึ่งภำยในตวัตึก
มีหอ้งภำพของพระเจำ้เบ๋ำได่ พระมเหสี พระโอรส ธิดำและมีหอ้งส ำหรบัทรงงำน ในปี พ.ศ. 1975 พระเจำ้เบ๋ำได่ 
เสด็จออกจำกประเทศเวียดนำมไปพ ำนักยังประเทศฝรั่งเศสพระรำชวังแห่งนีจ้ึงกลำยเป็นที่พักของเจำ้หน้ำที่
พรรคคอมมิวนิสต ์

 
น ำท่ำน น่ังกระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึน้ชมทิวทัศนท์ี่สวยงำมของดำลัทจำกมุมสูงส ำหรบักระเชำ้ไฟฟ้ำแห่งนี ้เป็น
ระบบกระเชำ้ที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนำมและมีควำมปลอดภัยสูงเพื่อชมควำมงดงำมของทะเลสำบ
พำรำไดซห์รือ เตวียนลมั (Tuyen Lam Lake) ตัง้อยู่ทำงตะวนัออกเฉียงใตข้องเมืองดำลดัประมำณ 5 กิโลเมตร 
ทะเลสำบพำรำไดซ ์หรือ ตูเ้หยีนลมั เป็นสถำนที่ที่เหมำะในกำรมำพักผ่อนสำมำรถมองเห็นทะเลสำบสีเขียว
มรกตกบัทิวสนที่ยืนตน้ตระหง่ำนปกคลมุทกุขนุเขำกำรนั่งเคเบิล้คำร ์สำมำรถมองเห็นเมืองดำลดัไดท้ัง้เมือง เห็น
ป่ำอนังดงำม  เมื่อขึน้มำบนเขำเฟืองฮว่ำงท่ำนจะไดช้ม วัดตั๊กลัม เป็นวัดพุทธในนิกำยเซนแบบญ่ีปุ่ น ภำยใน
บริเวณวดันอกจำกจะมีสิ่งก่อสรำ้งที่สวยงำม สะอำด เป็นระเบียบเรียบรอ้ยแลว้ ยงัมีกำรจดัทศันียภำพโดยรอบ
ดว้ยสวนดอกไมท้ี่ผลิดอกบำนสะพรั่ง นบัไดว้่ำเป็นวิหำรซึ่งเป็นที่นิยมและงดงำมที่สดุในดำลดั   
น ำท่ำนเขำ้ชม บ้านเพีย้น (Crazy House) บำ้นสไตลแ์ปลกๆ ที่ออกแบบโดยฝีมือลกูสำวประธำนำธิบดีคนที่ 2 
ของเวียดนำม ซึ่งเรียนจบสถำปัตยกรรมมำจำกฝรั่งเศสได้แรงบันดำลใจจำกนิยำยเรื่องดัง “Alice in 
Wonderland” 



 

 

 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (พิเศษกับการลิม้รสของไวนแ์ดงดาลัด) 
 ท่ำนสำมำรถชอ้ปป้ิงที่ ถนนคนเดินเมืองดาลัด เพื่อเลือกซือ้เลือกหำของฝำกส ำหรบัคนที่ท่ำนรกั 

ทีพ่ัก น าคณะเข้าสู่ทีพั่กโรงแรม RIVER PRINCE HOTEL (ระดับ 4 ดาว) หรือเทยีบเท่า พัก 1 คืนทีด่าลัด 

วันที ่3 
เมืองดาลัด - สวนดอกไม้เมืองหนาว - ดาลัด(สนามบินดาลัด) - กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณ
ภูม)ิ (VZ941 : 13.35-15.20) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 
 

ต่อจำกนัน้น ำท่ำนชม สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด สรำ้งขึน้โดยจกัรพรรดิเบ๋ำได๋ บนเนือ้ที่กวำ้งใหญ่ สืบเนื่อง
จำกเมืองดำลดั ไดร้บั สมญำนำมว่ำ เป็นเมืองแห่งดอกไม ้สวนแห่งนีจ้ึงเป็นสถำนที่ ที่รวบรวมพรรณไมต่้ำงๆ
ของเมืองดำลัดไวอ้ย่ำงมำกมำย ทัง้ไมด้อก ไมป้ระดับ ไมย้ืนตน้ เป็นตน้ ซึ่งดอกไมส้่วนใหญ่ในเวียดนำม จะ
สง่ออกจำกเมืองดำลดัทัง้สิน้  

 
สมควรแก่เวลำน ำท่ำนออกเดินทำงสู ่สนามบินดาลัด เพื่อเดินทำงกลบัสู ่สนามบินสุวรรณภูมิ 

13.35 น. ออกเดินทำงกลบั กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน เวียดเจ็ทแอร ์เที่ยวบินที่ VZ941 
15.20 น. คณะเดินทำงถึง สนามสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภำพพรอ้มดว้ยควำมประทบัใจ 



 

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

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 

วนัที่ 26-28 มิ.ย. 63 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,999.- 2,500.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 3,000 บาท ราคานีร้วมรายการทวัร ์ตั๋วเคร่ืองบนิ 

 

ราคาทัวรข์้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศนท้์องถ่ินและคนขับรถ รวม 1,000 บาท /ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
 

เงือ่นไข 
**โปรแกรมและรำยละเอียดของกำรเดินทำงอำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดท้ัง้นีข้ึน้อยู่กับสภำวะอำกำศและเหตสดุวิสยัต่ำงๆที่
ไม่สำมำรถคำดกำรณล่์วงหนำ้ โดยทำงบรษิัทฯจะค ำนึงถึงผลประโยชนแ์ละควำมปลอดภยัของผูร้ว่มเดินทำงเป็นส ำคญั*** 
 
***หำกท่ำนที่ตอ้งออกตั๋วภำยใน (เครื่องบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณำสอบถำมที่เจำ้หนำ้ที่ทกุครัง้ก่อนท ำกำรออกตั๋วเนื่องจำก
สำยกำรบินอำจมีกำรปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลำบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ ** 
 
หมายเหตุ 
ส ำหรบัผูเ้ดินทำงที่อำยไุม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ มำรดำ ตอ้งมีจดหมำยยินยอมใหบุ้ตรเดินทำงไปต่ำงประเทศ
จำกบิดำหรือมำรดำแนบมำดว้ย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณำน ำพำสปอรต์ติดตวัมำในวนัเดินทำง พำสปอรต์ตอ้งมีอำยุไม่ต  ่ำกว่ำ 6 เดือน หรือ 
180 วนั ขึน้ไปก่อนกำรเดินทำง และตอ้งมีหนำ้กระดำษอย่ำงต ่ำ 6 หนำ้ 
 

เงือ่นไขการจอง 
1. กรุณำจองล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วันก่อนกำรเดินทำงและกรุณำเตรียมเงินมัดจ ำ 10,000 บำทพรอ้มกับเตรียม

เอกสำรส่งใหเ้รียบรอ้ยภำยใน 2-3 วนัหลงัจำกท ำกำรจองแลว้ 
2. กำรช ำระค่ำทัวรส่์วนที่เหลือทำงบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 25 วันท่ำนควรจัดเตรียมค่ำทัวรใ์ห้

เรียบรอ้ยก่อนก ำหนดเนื่องจำกทำงบริษัทตอ้งส ำรองค่ำใชจ้่ำยในส่วนของค่ำที่พักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนัน้จะถือว่ำ
ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยอตัโนมตัิ 

 
 



 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทำง 30 วนั คืนค่ำใชจ้่ำยทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทำง 15-29 วนั เก็บค่ำใชจ้่ำย ท่ำนละ 10,000 บำท 
3. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่ำ 1-14 วนัก่อนเดินทำง ทำงบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่ำใชจ้่ำยทัง้หมด 
4. ส ำหรบัผูโ้ดยสำรท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทำงไทย และทำงบริษัทฯเป็นผูย้ื่นวีซ่ำให ้เมื่อผลวีซ่ำผ่ำนแลว้มีกำรยกเลิกกำร

เดินทำงบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนค่ำมดัจ ำทัง้หมด 
5. บรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรเก็บค่ำใชจ้่ำยทัง้หมดกรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลท ำใหค้ณะเดินทำงไม่ครบตำม

จ ำนวนที่บริษัทฯก ำหนดไว ้(15ท่ำนขึน้ไป)เนื่องจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษัทและผูเ้ดินทำงอื่นที่เดินทำงใน
คณะเดียวกนับรษิัทตอ้งน ำไปช ำระค่ำเสียหำยต่ำงๆที่เกิดจำกกำรยกเลิกของท่ำน 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สำมำรถเดินทำงไดซ้ึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรบัรองบรษิัทฯจะท ำกำรเลื่อนกำร
เดินทำงของท่ำนไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่ำนจะตอ้งเสียค่ำใชจ้่ำยที่ไม่สำมำรถเรียกคืนไดค้ือค่ำธรรมเนียมในกำรมดั
จ ำตั๋วในกรณีที่ไม่สำมำรถเดินทำงได ้

7. กรณีท่ำนไดช้ ำระค่ำทวัรห์รือมดัจ ำมำแลว้ ทำงบริษัทฯ คืนค่ำทวัรห์รือมดัจ ำให ้แต่ทำงบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรหกั
ค่ำใชจ้่ำยบำงส่วนที่เกิดขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อำทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ หรือไดช้ ำระค่ำบรกิำรในส่วนของทำง
เมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทำงบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรหกัเก็บค่ำใชจ้่ำยจรงิที่เกิดขึน้แลว้กบัท่ำนเป็นกรณี
ไป 

8. กรณีผูเ้ดินทำงไม่สำมำรถเขำ้-ออกเมืองได ้เนื่องจำกเอกสำรปลอมหรือกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ที่ไม่ว่ำเหตผุลใดๆ ก็ตำม
ทำงบรษิัทของสงวนสิทธ์ิในกำร ไม่คืนค่ำทวัรท์ัง้หมด 

 
อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่ำตั๋วโดยสำรเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มค่ำภำษีสนำมบินทกุแห่งตำมรำยกำรทวัรข์ำ้งตน้ 

กรณีท่ำนมีควำมประสงคจ์ะตอ้งกำรปรบัเปล่ียนระดบัชัน้ที่นั่งจำกชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจำกบตัร
สะสมไมล ์จะตอ้งด ำเนินก่อนเดินทำง 7 วันล่วงหนำ้ และถำ้โดยกำรช ำระเงินเพื่ออพัเกรดตอ้งกระท ำที่เคำนเ์ตอร์
สนำมบิน ณ วนัเดินทำง เท่ำนัน้  

2.  ค่ำที่พกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน ตำมโรงแรมที่ระบไุวใ้นรำยกำร หรือ ระดบัเทียบเท่ำ 
3.  ค่ำอำหำร ค่ำเขำ้ชม และ ค่ำยำนพำหนะทกุชนิด ตำมที่ระบไุวใ้นรำยกำรทวัรข์ำ้งตน้ 
4.  เจำ้หนำ้ที่บรษิัท ฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกทกุท่ำนตลอดกำรเดินทำง 
5.  ค่ำน ำ้หนกัสมัภำระรวมในตั๋วเครื่องบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรมั / แอรเ์อเซียเอกซ ์20 กิโลกรมั / กำรบินไทย 30 กิโลกรมั 

/ เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโลกรมั] ค่ำประกันวินำศภยัเครื่องบินตำมเงื่อนไขของแต่ละ
สำยกำรบินท่ีมีกำรเรียกเก็บ 

6.  ค่ำประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่ำงกำรเดินทำง คุม้ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  
ค่ำรกัษำพยำบำลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่ำนละ 200,000 บำท ตำมเงื่อนไขของกรมธรรม  ์
** ลกูคำ้ท่ำนใดสนใจ...ซือ้ประกนักำรเดินทำงส ำหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มลู  
เพิ่มเติมกบัทำงบรษิัทได ้** 



 
- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั] 
**ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัท่ีมีอำยมุำกกว่ำ 16 หรือนอ้ยกว่ำ 75 ปี ** 
 [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจำกอบุตัิเหต ุ3 ลำ้นบำท] 
**ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัท่ีมีอำยนุอ้ยกว่ำ 16 หรือมำกกว่ำ 75 ปี ** 
 [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจำกอบุตัิเหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

7.  ภำษีมลูค่ำเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่ำย 3% 
 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่ำท ำหนงัสือเดินทำงไทย และเอกสำรต่ำงดำ้วต่ำงๆ 
2. ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือท่ีระบ ุอำทิเช่น ค่ำอำหำร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร ค่ำซกัรีด ค่ำโทรศพัท ์ 
3.  ค่ำภำษีน ำ้มนั ที่สำยกำรบินเรียกเก็บเพิ่มภำยหลงัจำกทำงบรษิัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน 
4.  ค่ำทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,000 บำท /ทรปิ/ต่อท่ำน 


