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สุดคูล...บนิตรงดาลัด มุยเน่ 3 วัน 2 คืน    
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ราคาเร่ิมต้น 8,999.- 

 

 

 

 

 

 
เมืองมยุเน่ | ล าธารนางฟา้ | ทะเลทรายแดง | ทะเลทรายขาว 

เมืองดาลดั | น า้ตกดาตนัลา | สวนดอกไมเ้มืองหนาว | พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว 
 
 

 

  

 

เดนิทาง มกราคม - มีนาคม 2563  

เส้นทางการเดนิทาง 

วันท่ี 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินดาลัด - เมืองมุยเน่ - ล  าธารนางฟ้า - ทะเลทรายแดง - ผ่านชมหมู่บา้นชาวประมง     
(VZ940 : 11.10-12.55) 

วันท่ี 2 : เมืองมุยเน่ -  ทะเลทรายขาว (ไม่รวมค่ารถ)  - นั่ งรถรางชมน ้าตกดาตันลา - พระราชวังฤดูร้อนเบ๋าได่ -  
นั่งกระเชา้ชมวดัตั๊กลมั - บา้นเพีย้น - ถนนคนเดนิเมืองดาลดั - พิเศษ! ชิมไวนแ์ดงของดาลดั 

วนัท่ี 3 : เมืองดาลดั - สวนดอกไมเ้มืองหนาว - สนามบนิดาลดั - สนามบนิสวุรรณภมูิ     (VZ941 : 13.35-15.20) 
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วันที ่1 
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินดาลัด - เมืองมุยเน่ - ล าธารนางฟ้า - ทะเลทรายแดง - 
ผ่านชมหมู่บ้านชาวประมง     (VZ940 : 11.10-12.55) 

08.30 น. พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประตทูางเขา้หมายเลข 3 เคานเ์ตอร ์E สายการบิน เวียดเจ็ทแอร ์
(VZ) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยจดัเตรียมเอกสารการเดนิทางส าหรบัทกุทา่นและน าทา่นโหลดสมัภาระ 

11.10 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองดาลัด โดยสายการบนิ เวียดเจ็ทแอร ์เท่ียวบนิท่ี VZ940 
12.55 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตเิลียนเคือง หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 
บ่าย 

 
 
 
 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองมุยเน่ ระยะทางประมาณ 130 กิโลเมตร (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 3 
ชั่วโมง) เมืองมุยเน่เป็นเมืองตากอากาศและยงัเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางทะเลท่ีสวยงามมีช่ือเสียงของประเทศ
เวียดนาม ทั้งชายทะเลท่ีสวยงามและท่านยังจะไดส้ัมผัสมนตเ์สน่หแ์ห่งทะเลทรายตะวันออกระหว่างการ
เดินทางท่านจะไดช่ื้นชมวิวทิวทศันแ์ละวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม  น าท่านชม ล าธารนางฟ้า (Fairly Stream) 
ธารน า้สีแดงทางธรรมชาติ  ชมความงดงามของชัน้ดิน ท่ีสงูลดลั่นกนั สลบักบัสีสนัของดินทรายท่ีสวยงาม และ
ทะเลท่ีแสนสงบ  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายแดง (Red Sand Dune) ท่ีเกิดจากการรวมตวักันของ
ทรายสีแดงจากสนิมเหล็กจนเป็นบริเวณกวา้ง เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปและกิจกรรมต่างๆ  จากนัน้น าท่าน 
ผ่านชมหมู่บ้านชาวประมง สมัผสัวิถีของชาวประมงกนัท่ีฟานเถียตฮารเ์บอร ์ตัง้อยูบ่รเิวณปากแม่น า้คาตี เป็น
จดุศนูยร์วมของเหลา่เรือประมงนบัรอ้ยๆล าสดุลกุหลูกูตา 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ทีพั่ก น าคณะเข้า สู่ที่ 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 าท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) สมญานามซาฮารา่แห่งเวียดนาม เป็นทะเลทรายท่ีมี
ขนาดใหญ่ท่ีสดุของประเทศ เม็ดทรายสีขาวละเอียดคลา้ยกลบัทะเลทรายท่ีซาฮารา่ ทา่นสามารถเพลิดเพลินกับ
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ทัศนียภาพท่ีสวยงาม นอกจากนั้นการนั่ งรถจิ๊ปชมทะเลทรายก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมท่ีน่าสนใจอีกด้วย  
ราคานีไ้ม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆอาทเิช่น 
- ขับรถ ATV 40 นาท ี2,000 บาท/คัน น่ังได้ 1-2 คน 
- น่ังรถจิ๊บชมวิวบนยอดภูเขาทะเลทรายรถ 1 คันน่ังได้ 5 ท่าน (ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,200 บาท) 
จากนัน้เดินทางกลบัสู่ เมืองดาลัด (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) ตัง้อยู่ทางเหนือจากนครโฮจิ
มินห ์เป็นเมืองท่ีมีอากาศเย็นตลอดทัง้ปี เพราะเป็นท่ีราบสงูขนาดใหญ่ อยู่เหนือกว่าระดบัน า้ทะเลกว่า 1,500 
เมตร ท าใหอ้ากาศโดยเฉล่ียทัง้ปีอยู่ท่ีเพียง 18-20 องศาเซลเซียส ในสมยัก่อนชาวฝรั่งเศสนิยมมาสรา้งบา้นพกั
ตากอากาศท่ีเมืองนีเ้ป็นจ านวนมากท าใหท้ั่วเมืองมีบา้นพกัของราชการชาวฝรั่งเศสหลงเหลืออยู่จ  านวนมาก 
นบัเป็นเมืองท่ีมีเสนห่อ์ยา่งยิ่งส  าหรบันกัทอ่งเท่ียว 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านเดินทางไปชม น ้าตกดาตันลา (Datanla Waterfall) น า้ตกท่ีสวยท่ีสุดในดาลดั ซึ่งอยู่นอกเมืองไปทาง

ทิศใตป้ระมาณ 5 กิโลเมตร น า้ตกดาตนัลาเป็นน า้ตกท่ีไมใ่หญ่มากแตมี่ความสวยงาม เน่ืองจากสภาพแวดลอ้ม
ตา่งๆท่ีเกือ้หนนุท าใหมี้นกัทอ่งเท่ียว  แวะมาเท่ียวชมกนัเป็นจ านวนมากโดยทา่นจะไดส้นกุกบัการ น่ังรถราง ลง
ไปดนู า้ตกทา่นจะรูส้กึต่ืนเตน้ประทบัใจ   

 
ชมวังฤดูร้อนของกษัตริยเ์บ๋าได๋ ตัง้อยู่นอกเมืองไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใตป้ระมาณ 5 กิโลเมตรพระราชวงั
ฤดรูอ้นของจกัรพรรดิเบ๋าได่ จกัรพรรดิองคส์ดุทา้ยของเวียดนามไดร้บัการออกแบบและปลกุสรา้งอยู่ใตร้ม่เงา
ของทิวสนใหญ่ซึ่งพระราชวงัแหง่นีใ้ชเ้วลาการก่อสรา้งถึง 5 ปีโดยเริ่มก่อสรา้งเม่ือปี พ.ศ. 2476 ซึ่งภายในตวัตกึ
มีหอ้งภาพของพระเจา้เบา๋ได ่พระมเหสี พระโอรส ธิดาและมีหอ้งส าหรบัทรงงาน ในปี พ.ศ. 1975 พระเจา้เบา๋ได ่
เสด็จออกจากประเทศเวียดนามไปพ านกัยงัประเทศฝรั่งเศสพระราชวงัแห่งนีจ้ึงกลายเป็นท่ีพกัของเจา้หนา้ท่ี
พรรคคอมมิวนิสต ์  
น าท่าน น่ังกระเช้าไฟฟ้า เพ่ือขึน้ชมทิวทศันท่ี์สวยงามของดาลัทจากมุมสูงส าหรบักระเชา้ไฟฟ้าแห่งนี ้ เป็น
ระบบกระเชา้ท่ีทนัสมยัท่ีสุดของประเทศเวียดนามและมีความปลอดภัยสูงเพ่ือชมความงดงามของทะเลสาบ
พาราไดซห์รือ เตวียนลมั (Tuyen Lam Lake) ตัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องเมืองดาลดัประมาณ 5 กิโลเมตร 
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อัตราค่าบริการ : สุดคูล...บนิตรงดาลัด มุยเน่ 3 วัน 2 คนื BY VZ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตียง) 
ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ทา่นละ 

พักเดี่ยว 
ทา่นละ 

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

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

ทะเลสาบพาราไดซ ์หรือ ตูเ้หยีนลมั เป็นสถานท่ีท่ีเหมาะในการมาพกัผ่อนสามารถมองเห็นทะเลสาบสีเขียว
มรกตกบัทิวสนท่ียืนตน้ตระหง่านปกคลมุทกุขนุเขาการนั่งเคเบิล้คาร ์สามารถมองเห็นเมืองดาลดัไดท้ัง้เมือง เห็น
ป่าอนังดงาม  เม่ือขึน้มาบนเขาเฟืองฮว่างท่านจะไดช้ม วัดตั๊กลัม เป็นวดัพทุธในนิกายเซนแบบญ่ีปุ่ น ภายใน
บริเวณวดันอกจากจะมีสิ่งก่อสรา้งท่ีสวยงาม สะอาด เป็นระเบียบเรียบรอ้ยแลว้ ยงัมีการจดัทศันียภาพโดยรอบ
ดว้ยสวนดอกไมท่ี้ผลิดอกบานสะพรั่ง นบัไดว้า่เป็นวิหารซึ่งเป็นท่ีนิยมและงดงามท่ีสดุในดาลดั   
น าท่านเขา้ชม บ้านเพีย้น (Crazy House) บา้นสไตลแ์ปลกๆ ท่ีออกแบบโดยฝีมือลกูสาวประธานาธิบดีคนท่ี 2 
ของเวียดนาม ซึ่งเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรั่ งเศสได้แรงบันดาลใจจากนิยายเรื่องดัง “Alice in 
Wonderland” 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (พเิศษกับการลิม้รสของไวนแ์ดงดาลัด) 
 ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงท่ี ถนนคนเดนิเมืองดาลัด เพ่ือเลือกซือ้เลือกหาของฝากส าหรบัคนท่ีท่านรกั 

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

วันที ่3 
เมืองดาลัด -  สวนดอกไม้เมืองหนาว -  สนามบินดาลัด -  สนามบินสุวรรณภูมิ       
(VZ941 : 13.35-15.20) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 
 

ตอ่จากนัน้น าทา่นชม สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด สรา้งขึน้โดยจกัรพรรดเิบา๋ได ๋บนเนือ้ท่ีกวา้งใหญ่ สืบเน่ือง
จากเมืองดาลดั ไดร้บั สมญานามว่า เป็นเมืองแห่งดอกไม ้สวนแห่งนีจ้ึงเป็นสถานท่ี ท่ีรวบรวมพรรณไมต้่างๆ
ของเมืองดาลดัไวอ้ย่างมากมาย ทัง้ไมด้อก ไมป้ระดบั ไมยื้นตน้ เป็นตน้ ซึ่งดอกไมส้่วนใหญ่ในเวียดนาม จะ
ส่งออกจากเมืองดาลัดทั้งสิน้  สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดินทางสู่  สนามบินดาลัด เพ่ือเดินทางกลับสู่ 
สนามบินสุวรรณภูมิ 

13.35 น. ออกเดนิทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ เวียดเจ็ทแอร ์เท่ียวบนิท่ี VZ941 
15.20 น. คณะเดนิทางถึง สนามสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 



 

  6  สดุคลู...บินตรงดาลดั มยุเน ่3 วนั 2 คืน BY VZ                                                                              [GQ1DLI-VZ001 
] 

 

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

วนัท่ี 28 ก.พ.-01 มี.ค. 63 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,999.- 2,500.- 

วนัท่ี 20-22 มี.ค. 63 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,999.- 2,500.- 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 3,000 บาท ราคานี้รวมรายการทวัร ์ตั๋วเคร่ืองบนิ 

 

ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศนท้์องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,000 บาท /ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
 

เงือ่นไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดท้ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสดุวิสยัตา่งๆที่
ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ โดยทางบรษัิทฯจะค านงึถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดินทางเป็นส าคญั*** 
 
***หากทา่นท่ีตอ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุครัง้ก่อนท าการออกตั๋วเนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบิน โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

หมายเหตุ 
ส าหรบัผูเ้ดินทางที่อายไุมถ่ึง 18 ปี และไมไ่ดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบ้ตุรเดินทางไปตา่งประเทศ
จากบิดาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอรต์ติดตวัมาในวนัเดินทาง พาสปอรต์ตอ้งมีอายไุม่ต  ่ากว่า 6 เดือน หรือ 
180 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง และตอ้งมีหนา้กระดาษอยา่งต ่า 6 หนา้ 

เงือ่นไขการจอง 
1. กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทางและกรุณาช าระเงินเต็มจ านวน พรอ้มกบัเตรียมเอกสารสง่

ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้ 
2. การช าระคา่บรกิาร 

2.1 กรุณาช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน ในกรณีที่คา่ทวัรร์าคาต ่ากวา่ 10,000 บาท 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
4. ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีไมไ่ดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื่นวีซา่ให ้เมื่อผลวีซา่ผ่านแลว้มีการยกเลกิการ

เดินทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนคา่มดัจ าทัง้หมด 
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5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไมค่รบตาม
จ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว ้(15ท่านขึน้ไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดินทางไดซ้ึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบริษัทฯจะท าการเลือ่นการ
เดินทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที่ไมส่ามารถเรยีกคืนไดค้ือคา่ธรรมเนียมในการมดั
จ าตั๋วในกรณีที่ไมส่ามารถเดินทางได ้

7. กรณีท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ ทางบริษัทฯ คืนค่าทวัรห์รอืมดัจ าให ้แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกั
คา่ใชจ้่ายบางสว่นท่ีเกิดขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครือ่งบินไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บริการในสว่นของทาง
เมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการหกัเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิที่เกิดขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณี
ไป 

8. กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที่ไมว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตาม
ทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลี่ยนระดบัชัน้ที่นั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจากบตัร
สะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพื่ออพั เกรดตอ้งกระท าที่เคานเ์ตอร์
สนามบิน ณ วนัเดินทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ที่พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทียบเทา่ 
3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ที่บรษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกทา่นตลอดการเดินทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรมั / แอรเ์อเซียเอกซ ์20 กิโลกรมั / การบินไทย 30 กิโลกรมั 

/ เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเ่กิน 23 กิโลกรมั] คา่ประกนัวินาศภยัเครือ่งบินตามเง่ือนไขของแต่ละ
สายการบินท่ีมีการเรยีกเก็บ 

6.  คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม  ์
** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  
เพิ่มเติมกบัทางบรษัิทได ้** 
- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี ** 
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี ** 
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
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7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3% 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบ ุอาทิเช่น คา่อาหาร - เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 
3.  คา่ภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรยีกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบิน 
4.  คา่ทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 


