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ราคาเร่ิมต้น 8,999.- 

 

 

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

 
 

 

  

 

เดนิทาง มกราคม - มีนาคม 2563  

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1 : กรุงเทพ(สนำมบนิสวุรรณภมูิ) - ดำลดั(สนำมบนิดำลดั) - เมืองมยุเน่ - ล ำธำรนำงฟ้ำ - ทะเลทรำยแดง - ผ่ำนชมหมู่บ้ำน
ชำวประมง     (VZ940 : 11.10-12.55) 

วันท่ี  2 : เ มืองมุยเน่  - ทะเลทรำยขำว (ไม่รวมค่ำรถ)  - นั่งรถรำงชมน ำ้ตกดำตันลำ - พระรำชวังฤดูร้อนเบ๋ำได่ -  
นัง่กระเช้ำชมวดัตัก๊ลมั - บ้ำนเพีย้น - ถนนคนเดนิเมืองดำลดั - พิเศษ! ชิมไวน์แดงของดำลดั 

วนัท่ี 3 : เมืองดำลดั - สวนดอกไม้เมืองหนำว - ดำลดั(สนำมบนิดำลดั) - กรุงเทพ(สนำมบนิสวุรรณภมูิ) (VZ941 : 13.35-15.20) 

สุดคูล...บนิตรงดาลัด มุยเน่ 3 วัน 2 คืน    
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วันที่ 1 
กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ดาลัด(สนามบินดาลัด) - เมืองมุยเน่ - ล าธารนางฟ้า - 
ทะเลทรายแดง - ผ่านชมหมู่บ้านชาวประมง     (VZ940 : 11.10-12.55) 

08.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประตทูำงเข้ำหมำยเลข 3 เคำน์เตอร์ E สำยกำรบิน เวียดเจ็ทแอร์ 
(VZ) โดยมีเจ้ำหน้ำท่ีคอยจดัเตรียมเอกสำรกำรเดนิทำงส ำหรับทกุทำ่นและน ำทำ่นโหลดสมัภำระ 

11.10 น. ออกเดนิทำงสู ่เมืองดาลัด โดยสำยกำรบนิ เวียดเจ็ทแอร์ เท่ียวบนิท่ี VZ940 
12.55 น. เดนิทำงถึง ท่าอากาศยานนานาชาตเิลียนเคือง หลงัจำกผำ่นพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง 
บ่าย 

 
 
 
 

จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองมุยเน่ ระยะทำงประมำณ 130 กิโลเมตร (ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 3 
ชัว่โมง) เมืองมุยเน่เป็นเมืองตำกอำกำศและยงัเป็นแหล่งท่องเท่ียวทำงทะเลท่ีสวยงำมมีช่ือเสียงของประเทศ
เวียดนำม ทัง้ชำยทะเลท่ีสวยงำมและท่ำนยังจะได้สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งทะเลทรำยตะวันออกระหว่ำงกำร
เดนิทำงทำ่นจะได้ช่ืนชมวิวทิวทศัน์และวิถีชีวิตของชำวเวียดนำม   
น ำท่ำนชม ล าธารนางฟ้า (Fairly Stream) ธำรน ำ้สีแดงทำงธรรมชำติ  ชมควำมงดงำมของชัน้ดิน ท่ีสงูลดลัน่
กนั สลบักบัสีสนัของดนิทรำยท่ีสวยงำม และทะเลท่ีแสนสงบ   

 
จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ทะเลทรายแดง (Red Sand Dune) ท่ีเกิดจำกกำรรวมตวักนัของทรำยสีแดงจำกสนิม
เหล็กจนเป็นบริเวณกว้ำง เพลิดเพลินกบักำรถ่ำยรูปและกิจกรรมตำ่งๆ   
จำกนัน้น ำท่ำน ผ่านชมหมู่บ้านชาวประมง สมัผัสวิถีของชำวประมงกันท่ีฟำนเถียตฮำร์เบอร์ ตัง้อยู่บริเวณ
ปำกแมน่ ำ้คำตี เป็นจดุศนูย์รวมของเหลำ่เรือประมงนบัร้อยๆล ำสดุลกุหลูกูตำ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก น าคณะเข้าสู่ท่ีพักโรงแรม MUONG THANH HOLIDAY HOTEL (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่า 

พักที่มุยเน่ 1 คืน 

วันที่ 2 
เมืองมุยเน่ - ทะเลทรายขาว (ไม่รวมค่ารถ) - เมืองดาลัด - น่ังรถรางชมน า้ตกดาตันลา -  
พระราชวังฤดูร้อนเบ๋าได่ - น่ังกระเช้าชมวัดตั๊กลัม - บ้านเพีย้น - ถนนคนเดินเมืองดาลัด - 
พเิศษ! ชิมไวน์แดงของดาลัด 

  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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น ำท่ำนเดินทำงสู่ ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) สมญำนำมซำฮำร่ำแห่งเวียดนำม เป็นทะเลทรำยท่ีมี
ขนำดใหญ่ท่ีสดุของประเทศ เม็ดทรำยสีขำวละเอียดคล้ำยกลบัทะเลทรำยท่ีซำฮำร่ำ ทำ่นสำมำรถเพลิดเพลินกบั
ทัศนียภำพท่ีสวยงำม นอกจำกนัน้กำรนั่งรถจิ๊ปชมทะเลทรำยก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมท่ีน่ำสนใจอีกด้วย  
ราคานีไ้ม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆอาทเิช่น 
- ขับรถ ATV 40 นาที 2,000 บาท/คัน น่ังได้ 1-2 คน 
- น่ังรถจิบ๊ชมวิวบนยอดภูเขาทะเลทรายรถ 1 คันน่ังได้ 5 ท่าน (ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,200 บาท) 

 
จำกนัน้เดินทำงกลบัสู่ เมืองดาลัด (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ชัว่โมง 30 นำที) ตัง้อยู่ทำงเหนือจำกนครโฮจิ
มินห์ เป็นเมืองท่ีมีอำกำศเย็นตลอดทัง้ปี เพรำะเป็นท่ีรำบสงูขนำดใหญ่ อยู่เหนือกว่ำระดบัน ำ้ทะเลกว่ำ 1,500 
เมตร ท ำให้อำกำศโดยเฉล่ียทัง้ปีอยู่ท่ีเพียง 18-20 องศำเซลเซียส ในสมยัก่อนชำวฝร่ังเศสนิยมมำสร้ำงบ้ำนพกั
ตำกอำกำศท่ีเมืองนีเ้ป็นจ ำนวนมำกท ำให้ทัว่เมืองมีบ้ำนพกัของรำชกำรชำวฝร่ังเศสหลงเหลืออยู่จ ำนวนมำก 
นบัเป็นเมืองท่ีมีเสนห์่อยำ่งยิ่งส ำหรับนกัทอ่งเท่ียว 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น ำท่ำนเดินทำงไปชม น า้ตกดาตันลา (Datanla Waterfall) น ำ้ตกท่ีสวยท่ีสดุในดำลดั ซึ่งอยู่นอกเมืองไปทำง

ทิศใต้ประมำณ 5 กิโลเมตร น ำ้ตกดำตนัลำเป็นน ำ้ตกท่ีไมใ่หญ่มำกแตมี่ควำมสวยงำม เน่ืองจำกสภำพแวดล้อม
ตำ่งๆท่ีเกือ้หนนุท ำให้มีนกัทอ่งเท่ียว  แวะมำเท่ียวชมกนัเป็นจ ำนวนมำกโดยทำ่นจะได้สนกุกบักำร น่ังรถราง ลง
ไปดนู ำ้ตกทำ่นจะรู้สกึต่ืนเต้นประทบัใจ   
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ชมวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋ ตัง้อยู่นอกเมืองไปทำงทิศตะวนัตกเฉียงใต้ประมำณ 5 กิโลเมตรพระรำชวงั
ฤดรู้อนของจกัรพรรดิเบ๋ำได ่จกัรพรรดิองค์สุดท้ำยของเวียดนำมได้รับกำรออกแบบและปลุกสร้ำงอยู่ใต้ร่มเงำ
ของทิวสนใหญ่ซึง่พระรำชวงัแหง่นีใ้ช้เวลำกำรก่อสร้ำงถึง 5 ปีโดยเร่ิมก่อสร้ำงเม่ือปี พ.ศ. 2476 ซึ่งภำยในตวัตกึ
มีห้องภำพของพระเจ้ำเบำ๋ได ่พระมเหสี พระโอรส ธิดำและมีห้องส ำหรับทรงงำน ในปี พ.ศ. 1975 พระเจ้ำเบำ๋ได ่
เสด็จออกจำกประเทศเวียดนำมไปพ ำนกัยงัประเทศฝร่ังเศสพระรำชวงัแห่งนีจ้ึงกลำยเป็นท่ีพักของเจ้ำหน้ำท่ี
พรรคคอมมิวนิสต์ 

 
น ำท่ำน น่ังกระเช้าไฟฟ้า เพ่ือขึน้ชมทิวทัศน์ท่ีสวยงำมของดำลัทจำกมุมสูงส ำหรับกระเช้ำไฟฟ้ำแห่งนี ้เป็น
ระบบกระเช้ำท่ีทนัสมยัท่ีสุดของประเทศเวียดนำมและมีควำมปลอดภัยสูงเพ่ือชมควำมงดงำมของทะเลสำบ
พำรำไดซ์หรือ เตวียนลมั (Tuyen Lam Lake) ตัง้อยู่ทำงตะวนัออกเฉียงใต้ของเมืองดำลดัประมำณ 5 กิโลเมตร 
ทะเลสำบพำรำไดซ์ หรือ ตู้ เหยีนลมั เป็นสถำนท่ีท่ีเหมำะในกำรมำพกัผ่อนสำมำรถมองเห็นทะเลสำบสีเขียว
มรกตกบัทิวสนท่ียืนต้นตระหง่ำนปกคลมุทกุขนุเขำกำรนัง่เคเบิล้คำร์ สำมำรถมองเห็นเมืองดำลดัได้ทัง้เมือง เห็น
ป่ำอนังดงำม   
เม่ือขึน้มำบนเขำเฟืองฮว่ำงท่ำนจะได้ชม วัดตั๊กลัม เป็นวัดพุทธในนิกำยเซนแบบญ่ีปุ่ น ภำยในบริเวณวัด
นอกจำกจะมีสิ่งก่อสร้ำงท่ีสวยงำม สะอำด เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว ยงัมีกำรจดัทศันียภำพโดยรอบด้วยสวน
ดอกไม้ท่ีผลิดอกบำนสะพร่ัง นบัได้วำ่เป็นวิหำรซึง่เป็นท่ีนิยมและงดงำมท่ีสดุในดำลดั   
น ำทำ่นเข้ำชม บ้านเพีย้น (Crazy House) บ้ำนสไตล์แปลกๆ ท่ีออกแบบโดยฝีมือลกูสำวประธำนำธิบดีคนท่ี 2 
ของเวียดนำม ซึ่งเรียนจบสถำปัตยกรรมมำจำกฝร่ังเศสได้แรงบันดำลใจจำกนิยำยเร่ืองดัง “Alice in 
Wonderland” 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (พเิศษกับการลิม้รสของไวน์แดงดาลัด) 
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อัตราค่าบริการ : สุดคูล...บนิตรงดาลัด 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 

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.- 

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 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 3,000 บาท ราคานีร้วมรายการทวัร์ ตั๋วเคร่ืองบนิ 

 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,000 บาท /ท่าน/ทริป 

 ทำ่นสำมำรถช้อปปิง้ท่ี ถนนคนเดนิเมืองดาลัด เพ่ือเลือกซือ้เลือกหำของฝำกส ำหรับคนท่ีท่ำนรัก 
ที่พัก น าคณะเข้าสู่ท่ีพักโรงแรม RIVER PRINCE HOTEL (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่า พัก 1 คืนท่ีดาลัด 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 
 

ตอ่จำกนัน้น ำทำ่นชม สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด สร้ำงขึน้โดยจกัรพรรดเิบำ๋ได ๋บนเนือ้ท่ีกว้ำงใหญ่ สืบเน่ือง
จำกเมืองดำลดั ได้รับ สมญำนำมว่ำ เป็นเมืองแห่งดอกไม้ สวนแห่งนีจ้ึงเป็นสถำนท่ี ท่ีรวบรวมพรรณไม้ต่ำงๆ
ของเมืองดำลดัไว้อย่ำงมำกมำย ทัง้ไม้ดอก ไม้ประดบั ไม้ยืนต้น เป็นต้น ซึ่งดอกไม้ส่วนใหญ่ในเวียดนำม จะ
สง่ออกจำกเมืองดำลดัทัง้สิน้  

 
สมควรแก่เวลำน ำทำ่นออกเดนิทำงสู ่สนามบินดาลัด เพ่ือเดนิทำงกลบัสู ่สนามบินสุวรรณภูมิ 

13.35 น. ออกเดนิทำงกลบั กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบนิ เวียดเจ็ทแอร์ เท่ียวบนิท่ี VZ941 
15.20 น. คณะเดนิทำงถึง สนามสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิำพพร้อมด้วยควำมประทบัใจ 
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หัวหน้าทัวร์ท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
 

เงื่อนไข 
**โปรแกรมและรำยละเอียดของกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภำวะอำกำศและเหตสดุวิสยัต่ำงๆที่
ไมส่ำมำรถคำดกำรณ์ลว่งหน้ำ โดยทำงบริษัทฯจะค ำนงึถึงผลประโยชน์และควำมปลอดภยัของผู้ ร่วมเดินทำงเป็นส ำคญั*** 
 
***หำกทำ่นท่ีต้องออกตัว๋ภำยใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณำสอบถำมที่เจ้ำหน้ำที่ทกุครัง้ก่อนท ำกำรออกตัว๋เนื่องจำก
สำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลำบิน โดยไมไ่ด้แจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำ ** 
 

หมายเหตุ 
ส ำหรับผู้ เดินทำงที่อำยไุมถ่ึง 18 ปี และไมไ่ด้เดินทำงกบับิดำ มำรดำ ต้องมีจดหมำยยินยอมให้บตุรเดินทำงไปต่ำงประเทศ
จำกบิดำหรือมำรดำแนบมำด้วย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณำน ำพำสปอร์ตติดตวัมำในวนัเดินทำง พำสปอร์ตต้องมีอำยไุม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน หรือ 
180 วนั ขึน้ไปก่อนกำรเดินทำง และต้องมีหน้ำกระดำษอยำ่งต ่ำ 6 หน้ำ 
 

เงื่อนไขการจอง 
1. กรุณำจองลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 30 วนัก่อนกำรเดินทำงและกรุณำช ำระเงินเต็มจ ำนวน พร้อมกบัเตรียมเอกสำรสง่

ให้เรียบร้อยภำยใน 2-3 วนัหลงัจำกท ำกำรจองแล้ว 
2. กำรช ำระคำ่บริกำร 

2.1 กรุณำช ำระคำ่ทวัร์เต็มจ ำนวน ในกรณีที่คำ่ทวัร์รำคำต ่ำกวำ่ 10,000 บำท 
 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิก่อนเดินทำง 30 วนั คืนคำ่ใช้จ่ำยทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิก่อนเดินทำง 15-29 วนั เก็บคำ่ใช้จ่ำย ทำ่นละ 10,000 บำท 
3. แจ้งยกเลกิน้อยกวำ่ 1-14 วนัก่อนเดินทำง ทำงบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคำ่ใช้จ่ำยทัง้หมด 
4. ส ำหรับผู้โดยสำรท่ีไมไ่ด้ถือหนงัสอืเดินทำงไทย และทำงบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่ำให้ เมื่อผลวีซ่ำผ่ำนแล้วมีกำรยกเลิกกำร

เดินทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรคืนคำ่มดัจ ำทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในกำรเก็บคำ่ใช้จ่ำยทัง้หมดกรณีทำ่นยกเลกิกำรเดินทำงและมีผลท ำให้คณะเดินทำงไม่ครบตำม

จ ำนวนที่บริษัทฯก ำหนดไว้ (15ท่ำนขึน้ไป)เนื่องจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษัทและผู้ เดินทำงอื่นที่เดินทำงใน
คณะเดียวกนับริษัทต้องน ำไปช ำระคำ่เสยีหำยตำ่งๆที่เกิดจำกกำรยกเลกิของทำ่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ำมำรถเดินทำงได้ซึง่จะต้องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรองบริษัทฯจะท ำกำรเลื่อนกำร
เดินทำงของทำ่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้ำ่นจะต้องเสยีคำ่ใช้จ่ำยที่ไมส่ำมำรถเรียกคืนได้คือค่ำธรรมเนียมในกำรมดั
จ ำตัว๋ในกรณีที่ไมส่ำมำรถเดินทำงได้ 



 

โค้ดทวัร์  VNGT-57 
 

7. กรณีทำ่นได้ช ำระคำ่ทวัร์หรือมดัจ ำมำแล้ว ทำงบริษัทฯ คืนค่ำทวัร์หรือมดัจ ำให้ แต่ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรหกั
คำ่ใช้จ่ำยบำงสว่นท่ีเกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป (อำทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว หรือได้ช ำระค่ำบริกำรในสว่นของทำง
เมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทำงบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในกำรหกัเก็บคำ่ใช้จ่ำยจริงที่เกิดขึน้แล้วกบัท่ำนเป็นกรณี
ไป 

8. กรณีผู้ เดินทำงไมส่ำมำรถเข้ำ-ออกเมืองได้ เนื่องจำกเอกสำรปลอมหรือกำรห้ำมของเจ้ำหน้ำที่ไมว่ำ่เหตผุลใดๆ ก็ตำม
ทำงบริษัทของสงวนสทิธ์ิในกำร ไมค่ืนคำ่ทวัร์ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คำ่ตัว๋โดยสำรเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคำ่ภำษีสนำมบินทกุแหง่ตำมรำยกำรทวัร์ข้ำงต้น 

กรณีท่ำนมีควำมประสงค์จะต้องกำรปรับเปลี่ยนระดบัชัน้ที่นัง่จำกชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้คะแนนจำกบตัร
สะสมไมล์ จะต้องด ำเนินก่อนเดินทำง 7 วนัลว่งหน้ำ และถ้ำโดยกำรช ำระเงินเพื่ออพั เกรดต้องกระท ำที่เคำน์เตอร์
สนำมบิน ณ วนัเดินทำง เทำ่นัน้  

2.  คำ่ที่พกัห้องละ 2-3 ทำ่น ตำมโรงแรมที่ระบไุว้ในรำยกำร หรือ ระดบัเทียบเทำ่ 
3.  คำ่อำหำร คำ่เข้ำชม และ คำ่ยำนพำหนะทกุชนิด ตำมที่ระบไุว้ในรำยกำรทวัร์ข้ำงต้น 
4.  เจ้ำหน้ำที่บริษัท ฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกทกุทำ่นตลอดกำรเดินทำง 
5.  คำ่น ำ้หนกัสมัภำระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรัม / แอร์เอเซียเอกซ์ 20 กิโลกรัม / กำรบินไทย 30 กิโลกรัม 

/ เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเ่กิน 23 กิโลกรัม] คำ่ประกนัวินำศภยัเคร่ืองบินตำมเง่ือนไขของแต่ละ
สำยกำรบินท่ีมีกำรเรียกเก็บ 

6.  คำ่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวำ่งกำรเดินทำง คุ้มครองในวงเงินทำ่นละ 1,000,000 บำท  
คำ่รักษำพยำบำลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินทำ่นละ 200,000 บำท ตำมเง่ือนไขของกรมธรรม์ 
** ลกูค้ำทำ่นใดสนใจ...ซือ้ประกนักำรเดินทำงส ำหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภำพสำมำรถสอบถำมข้อมลู  
เพิ่มเติมกบัทำงบริษัทได้ ** 
- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั] 
**ควำมครอบคลมุผู้ เอำประกนัท่ีมีอำยมุำกกวำ่ 16 หรือน้อยกวำ่ 75 ปี ** 
 [รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, รักษำตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจำกอบุตัิเหต ุ3 ล้ำนบำท] 
**ควำมครอบคลมุผู้ เอำประกนัท่ีมีอำยนุ้อยกวำ่ 16 หรือมำกกวำ่ 75 ปี ** 
 [รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, รักษำตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจำกอบุตัิเหต ุ1.5 ล้ำนบำท] 

7.  ภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่ำย 3% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คำ่ท ำหนงัสอืเดินทำงไทย และเอกสำรตำ่งด้ำวตำ่งๆ 
2. คำ่ใช้จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบ ุอำทิเช่น คำ่อำหำร - เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร คำ่ซกัรีด คำ่โทรศพัท์  
3.  คำ่ภำษีน ำ้มนั ที่สำยกำรบินเรียกเก็บเพิ่มภำยหลงัจำกทำงบริษัทฯได้ออกตั๋วเคร่ืองบิน 
4.  คำ่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,000 บำท /ทริป/ตอ่ทำ่น 


