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ราคาเร่ิมต้น 8,999.- 

 

 

 

 

เมืองมยุเน่ | ล าธารนางฟา้ | ทะเลทรายแดง | ทะเลทรายขาว 
เมืองดาลดั | น า้ตกดาตนัลา | สวนดอกไมเ้มืองหนาว | พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว 

 
 

เดนิทาง มกราคม - มนีาคม 2563  

สุดคูล...บนิตรงดาลัด มุยเน่ 3 วัน 2 คนื    
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เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1 : กรุงเทพ(สนามบินสวุรรณภูมิ) - ดาลดั(สนามบินดาลดั) - เมืองมุยเน ่- ล  าธารนางฟ้า - ทะเลทรายแดง - ผา่นชมหมู่บา้น
ชาวประมง     (VZ940 : 11.10-12.55) 

วัน ท่ี  2 : เมื องมุยเน่  - ทะเลทรายขาว (ไม่ รวมค่ารถ) - นั่ งรถรางชมน ้าตกดาตันลา - พระราชวังฤดูร ้อน เบ๋าได่  -  
นั่งกระเชา้ชมวดัตั๊กลมั - บา้นเพีย้น - ถนนคนเดินเมืองดาลดั - พิเศษ! ชิมไวนแ์ดงของดาลดั 

วนัท่ี 3 : เมืองดาลดั - สวนดอกไมเ้มืองหนาว - ดาลดั(สนามบินดาลดั) - กรุงเทพ(สนามบินสวุรรณภมิู) (VZ941 : 13.35-15.20) 
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วันที ่1 
กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ดาลัด(สนามบินดาลัด) - เมืองมุยเน่ - ล าธารนางฟ้า - 
ทะเลทรายแดง - ผ่านชมหมู่บ้านชาวประมง     (VZ940 : 11.10-12.55) 

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

11.10 น. ออกเดินทางสู ่เมืองดาลัด โดยสายการบิน เวียดเจ็ทแอร ์เท่ียวบินท่ี VZ940 
12.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 
บ่าย 

 
 
 
 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองมุยเน่ ระยะทางประมาณ 130 กิโลเมตร (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 
ชั่วโมง) เมืองมุยเน่เป็นเมืองตากอากาศและยังเป็นแหลง่ท่องเท่ียวทางทะเลท่ีสวยงามมีช่ือเสียงของประเทศ
เวียดนาม ทั้งชายทะเลท่ีสวยงามและท่านยังจะได้สมัผัสมนตเ์สน่ห์แห่งทะเลทรายตะวันออกระหว่างการ
เดินทางทา่นจะไดช่ื้นชมวิวทิวทศันแ์ละวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม   
น าทา่นชม ล าธารนางฟ้า (Fairly Stream) ธารน า้สแีดงทางธรรมชาติ  ชมความงดงามของชัน้ดิน ท่ีสงูลดลั่น
กนั สลบักบัสสีนัของดินทรายที่สวยงาม และทะเลท่ีแสนสงบ   

 
จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่ทะเลทรายแดง (Red Sand Dune) ท่ีเกิดจากการรวมตวักนัของทรายสแีดงจากสนิม
เหลก็จนเป็นบรเิวณกวา้ง เพลดิเพลนิกบัการถ่ายรูปและกิจกรรมตา่งๆ   
จากนัน้น าท่าน ผ่านชมหมู่บ้านชาวประมง สมัผัสวิถีของชาวประมงกันท่ีฟานเถียตฮารเ์บอร ์ตัง้อยู่บริเวณ
ปากแม่น า้คาตี เป็นจุดศนูยร์วมของเหลา่เรอืประมงนบัรอ้ยๆล าสดุลกุหลูกูตา 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก น าคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม MUONG THANH HOLIDAY HOTEL (ระดับ 4 ดาว) ห รือเทียบเท่ า 

พักที่มุยเน่ 1 คืน 
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วันที ่2 
เมืองมุยเน่ - ทะเลทรายขาว (ไม่รวมค่ารถ) - เมืองดาลัด - น่ังรถรางชมน ้าตกดาตันลา -  
พระราชวังฤดูร้อนเบ๋าได่ - น่ังกระเช้าชมวัดต๊ักลัม - บ้านเพีย้น - ถนนคนเดนิเมืองดาลัด - 
พเิศษ! ชิมไวนแ์ดงของดาลัด 

  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู ่ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) สมญานามซาฮารา่แห่งเวียดนาม เป็นทะเลทรายท่ีมี
ขนาดใหญ่ท่ีสดุของประเทศ เม็ดทรายสขีาวละเอียดคลา้ยกลบัทะเลทรายท่ีซาฮารา่ ทา่นสามารถเพลดิเพลนิกับ
ทัศนียภาพท่ีสวยงาม นอกจากนั้นการนั่ งรถจิ๊ปชมทะเลทรายก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมท่ีน่าสนใจอีกด้วย  
ราคานีไ้ม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆอาทิเช่น 
- ขับรถ ATV 40 นาที 2,000 บาท/คัน น่ังได้ 1-2 คน 
- น่ังรถจิ๊บชมวิวบนยอดภเูขาทะเลทรายรถ 1 คันน่ังได้ 5 ท่าน (ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,200 บาท) 

 
จากนัน้เดินทางกลบัสู ่เมืองดาลัด (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) ตัง้อยู่ทางเหนือจากนครโฮจิ
มินห ์เป็นเมืองท่ีมีอากาศเย็นตลอดทัง้ปี เพราะเป็นท่ีราบสงูขนาดใหญ่ อยู่เหนือกว่าระดบัน า้ทะเลกวา่ 1,500 
เมตร ท าใหอ้ากาศโดยเฉลี่ยทัง้ปีอยู่ท่ีเพียง 18-20 องศาเซลเซียส ในสมัยก่อนชาวฝรั่งเศสนิยมมาสรา้งบา้นพกั
ตากอากาศท่ีเมืองนีเ้ป็นจ านวนมากท าใหท้ั่วเมืองมีบา้นพกัของราชการชาวฝรั่งเศสหลงเหลืออยู่จ  านวนมาก 
นบัเป็นเมืองท่ีมีเสนห่อ์ยา่งยิ่งส  าหรบันกัทอ่งเท่ียว 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
บ่าย น าท่านเดินทางไปชม น ้าตกดาตันลา (Datanla Waterfall) น า้ตกท่ีสวยท่ีสดุในดาลดั ซึ่งอยู่นอกเมืองไปทาง

ทิศใตป้ระมาณ 5 กิโลเมตร น า้ตกดาตนัลาเป็นน า้ตกท่ีไม่ใหญ่มากแตมี่ความสวยงาม เน่ืองจากสภาพแวดลอ้ม
ตา่งๆท่ีเกือ้หนนุท าใหมี้นกัทอ่งเท่ียว  แวะมาเท่ียวชมกนัเป็นจ านวนมากโดยทา่นจะไดส้นกุกบัการ น่ังรถราง ลง
ไปดนู า้ตกทา่นจะรูส้กึต่ืนเตน้ประทบัใจ   
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ชมวังฤดูร้อนของกษัตริยเ์บ๋าได๋ ตัง้อยูน่อกเมืองไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใตป้ระมาณ 5 กิโลเมตรพระราชวงั
ฤดูรอ้นของจักรพรรดิเบ๋าได่ จักรพรรดิองคส์ดุทา้ยของเวียดนามไดร้บัการออกแบบและปลกุสรา้งอยู่ใตร้ม่เงา
ของทิวสนใหญ่ซึ่งพระราชวงัแห่งนีใ้ช้เวลาการก่อสรา้งถึง 5 ปีโดยเริ่มก่อสรา้งเม่ือปี พ.ศ. 2476 ซึ่งภายในตวัตึก
มีหอ้งภาพของพระเจา้เบา๋ได ่พระมเหส ีพระโอรส ธิดาและมีหอ้งส  าหรบัทรงงาน ในปี พ.ศ. 1975 พระเจา้เบา๋ได ่
เสด็จออกจากประเทศเวียดนามไปพ านกัยังประเทศฝรั่งเศสพระราชวงัแห่งนีจ้ึงกลายเป็นท่ีพักของเจ้าหนา้ท่ี
พรรคคอมมิวนิสต ์

 
น าท่าน น่ังกระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึน้ชมทิวทัศนท่ี์สวยงามของดาลทัจากมุมสูงส  าหรบักระเช้าไฟฟ้าแห่งนี ้เป็น
ระบบกระเชา้ท่ีทันสมัยท่ีสดุของประเทศเวียดนามและมีความปลอดภัยสงูเพื่อชมความงดงามของทะเลสาบ
พาราไดซห์รอื เตวียนลมั (Tuyen Lam Lake) ตัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องเมืองดาลดัประมาณ 5 กิโลเมตร 
ทะเลสาบพาราไดซ ์หรือ ตูเ้หยีนลมั เป็นสถานท่ีท่ีเหมาะในการมาพักผ่อนสามารถมองเห็นทะเลสาบสีเขียว
มรกตกบัทิวสนท่ียืนตน้ตระหงา่นปกคลมุทกุขนุเขาการนั่งเคเบิล้คาร ์สามารถมองเห็นเมืองดาลดัไดท้ัง้เมือง เห็น
ป่าอนังดงาม   
เม่ือขึน้มาบนเขาเฟืองฮว่างท่านจะได้ชม วัดตั๊กลัม เป็นวัดพุทธในนิกายเซนแบบญ่ีปุ่ น ภายในบริเวณวัด
นอกจากจะมีสิ่งก่อสรา้งท่ีสวยงาม สะอาด เป็นระเบียบเรยีบรอ้ยแลว้ ยงัมีการจัดทศันียภาพโดยรอบดว้ยสวน
ดอกไมท่ี้ผลดิอกบานสะพรั่ง นบัไดว้า่เป็นวิหารซึ่งเป็นท่ีนิยมและงดงามท่ีสดุในดาลดั   
น าท่านเขา้ชม บ้านเพีย้น (Crazy House) บา้นสไตลแ์ปลกๆ ท่ีออกแบบโดยฝีมือลกูสาวประธานาธิบดีคนท่ี 2 
ของเวียดนาม ซึ่ งเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรั่งเศสได้แรงบันดาลใจจากนิยายเรื่องดัง “Alice in 
Wonderland” 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (พิเศษกับการลิม้รสของไวนแ์ดงดาลัด) 
 ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงท่ี ถนนคนเดินเมืองดาลัด เพื่อเลอืกซือ้เลอืกหาของฝากส าหรบัคนท่ีทา่นรกั 

ที่พัก น าคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม RIVER PRINCE HOTEL (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่า พัก 1 คืนที่ดาลัด 

วันที ่3 
เมอืงดาลัด - สวนดอกไม้เมอืงหนาว - ดาลัด(สนามบินดาลัด) - กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณ
ภูม)ิ (VZ941 : 13.35-15.20) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 
 

ตอ่จากนัน้น าทา่นชม สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด สรา้งขึน้โดยจกัรพรรดิเบา๋ได ๋บนเนือ้ท่ีกวา้งใหญ่ สบืเน่ือง
จากเมืองดาลดั ไดร้บั สมญานามว่า เป็นเมืองแห่งดอกไม ้สวนแห่งนีจ้ึงเป็นสถานท่ี ท่ีรวบรวมพรรณไม้ต่างๆ
ของเมืองดาลดัไวอ้ย่างมากมาย ทัง้ไมด้อก ไมป้ระดบั ไม้ยืนตน้ เป็นตน้ ซึ่งดอกไม้สว่นใหญ่ในเวียดนาม จะ
สง่ออกจากเมืองดาลดัทัง้สิน้  

 
สมควรแก่เวลาน าทา่นออกเดินทางสู ่สนามบินดาลัด เพื่อเดินทางกลบัสู ่สนามบินสุวรรณภมูิ 

13.35 น. ออกเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เวียดเจ็ทแอร ์เท่ียวบินท่ี VZ941 
15.20 น. คณะเดินทางถึง สนามสุวรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
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อัตราค่าบริการ : สุดคูล...บนิตรงดาลัด มุยเน่ 3 วัน 2 คืน BY VZ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตยีง) 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

พักเดีย่ว 
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.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ] ท่านละ 3,000 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร ์ต๋ัวเคร่ืองบนิ 

 

ราคาทัวรข้์างตน้ยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท์้องถ่ินและคนขับรถ รวม 1,000 บาท /ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวรท์ี่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตท่่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
 

เงื่อนไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดท้ัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศและเหตสดุวิสยัต่างๆท่ี
ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ โดยทางบรษัิทฯจะค านึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 
 
***หากท่านท่ีตอ้งออกตั๋วภายใน (เครื่องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทกุครัง้ก่อนท าการออกตั๋วเน่ืองจาก
สายการบนิอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
 

หมายเหตุ 
ส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีอายุไม่ถึง 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ
จากบดิาหรือมารดาแนบมาดว้ย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอรต์ติดตวัมาในวนัเดินทาง พาสปอรต์ตอ้งมีอายุไม่ต  ่ากว่า 6 เดือน หรือ 
180 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง และตอ้งมีหนา้กระดาษอย่างต  ่า 6 หนา้ 
 

เงื่อนไขการจอง 
1. กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทางและกรุณาช าระเงินเตม็จ านวน พรอ้มกบัเตรียมเอกสารส่ง

ใหเ้รียบรอ้ยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้ 
2. การช าระคา่บรกิาร 
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2.1 กรุณาช าระคา่ทวัรเ์ตม็จ านวน ในกรณีท่ีคา่ทวัรร์าคาต ่ากวา่ 10,000 บาท 
 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 
3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
4. ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีไมไ่ดถื้อหนงัสือเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย่ื้นวีซ่าให ้เม่ือผลวีซ่าผา่นแลว้มีการยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคืนคา่มดัจ าทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนท่ีบริษัทฯก าหนดไว ้(15ท่านขึน้ไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางใน
คณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบรษัิทฯจะท าการเล่ือนการ
เดนิทางของท่านไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือคา่ธรรมเนียมในการมดั
จ าตั๋วในกรณีท่ีไมส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณีท่านไดช้  าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คืนคา่ทวัรห์รือมดัจ าให ้แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหัก
คา่ใชจ้่ายบางส่วนท่ีเกิดขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ หรือไดช้  าระค่าบริการในส่วนของทาง
เมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บค่าใชจ้่ายจรงิท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณี
ไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีไมว่่าเหตผุลใดๆ ก็ตาม
ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจากบตัร
สะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพ่ืออัพ เกรดตอ้งกระท าท่ีเคานเ์ตอร์
สนามบนิ ณ วนัเดนิทาง เท่านัน้  

2.  คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบไุวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ท่ีบรษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบนิ [นกสกู๊ต 20 กิโลกรมั / แอรเ์อเซียเอกซ ์20 กิโลกรมั / การบนิไทย 30 กิโลกรมั 

/ เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเ่กิน 23 กิโลกรมั] ค่าประกนัวนิาศภยัเครื่องบนิตามเง่ือนไขของแตล่ะ
สายการบนิท่ีมีการเรียกเก็บ 

6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์
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** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  
เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้** 
- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี ** 
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี ** 
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบ ุอาทิเช่น คา่อาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท ์ 
3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิ 
4.  คา่ทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ท่าน 


