
 

 

รหัสทัวร GQH1901644 
ทัวรเวียดนามใต โฮจิมินห มุยเน ดาลัด 4 วัน 3 คืน [DD] 
 

อนุสาวรียประธานาธิบดีโฮจิมินห โบสถนอรธเธอดัม ยานไชนาทาวน  

ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง Crazy house น้ําตกดาลันตา พระราชวังฤดูรอน วัดต๊ักลัม  

สวนดอกไม พักดาลัด 2 คืน 
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โปรแกรมการเดินทาง 

 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-โฮจิมินห(สนามบินตัน เซิน นึก นครโฮจิมินห )-โฮจิ
มินหซิต้ี-อนุสาวรียประธานาธิบดีโฮจิมินห-โบสถนอรธเธอดัม-ผานชมยานไชนาทาวน 
- ฟานเทียด(มุยเน)  (DD3210 : 07.35 -09.15 ) 

04.30 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานดอนเมืองอาคารผูโดยสารขาออก  เคานเตอร Nok Air 
โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับ 

07.35 น. ออกเดินทางสู นครโฮจิมินห โดยสายการบินนกแอร เท่ียวบินท่ี DD3210 
08.45 น. เดินทางถึงสนามบินตัน เซิน นึก นครโฮจิมินห หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง 

 นําทานเขาสูใจกลางมหานครโฮจิมินหชมเมืองในรูปแบบของสถาปตยกรรมฝร่ังเศส
และสวนกลางเมืองชมความสวยงามตาง ๆที่ฝร่ังเศสเปนผูทุมงบประมาณเนรมิตเม่ือ
คร้ังท่ีคิดวาจะไดเปนผูครอบครองเมืองแหงน้ี แลวชมโบสถนอรทเธอดามไดจําลองมา
จากโบสถนอเธอรดามในฝร่ังเศสมาสรางไวที่น่ี หรือเรียกอีกอยางวา “โบสถพระแมมา
รี”บริเวณกลางเมือง บนถนน Han Thuyen ไดรับการกอสรางต้ังแตปพ.ศ. 2420 ใช
ระยะเวลาการสราง 6 ปโบสถน้ีไมมีการประดับดวยกระจกสีเหมือนโบสถคริสตที่อ่ืน
เพราะไดรับความเสียหายจากสงครามโลกคร้ังที่ 2 สําหรับโบสถแหงน้ีไดรับการยก
ยองวามีความงดงามมากที่สุดแหงหน่ึงใน เวียดนามโดยในแตละวันมีนักทองเที่ยวมา
เยือนมากมายลักษณะของตัวโบสถเปนรูปแบบของสมัยอาณานิคม มีหอคอยคู 
ส่ีเหล่ียมอยูดานบนสูง 40 เมตร เปนเอกลักษณท่ีงดงามของโบสถแหงน้ีดานหนา
โบสถมีรูปปم�นขนาดใหญสีขาวเดนเปนสงา ของพระแมมารีนักทองเท่ียวนิยมเขามาชม
กันมาก เพราะเปนเสมือนสัญลักษณรวมอันหมายถึงการเขามาของตะวันตก และเปน
สัญลักษณที่สําคัญอยางหน่ึงของโฮจิมินห,ตอมาชมที่ทําการไปรษณียที่ใหญที่สุดและ
สวยที่สุดของเวียดนาม เปนสถาปตยกรรมที่ผสมผสานระหวางตะวันออกกับตะวันตก
ไดอยางลงตัว นําทานผานชมยานไชนาทาวน ใหทานไดสัมผัส และชมชีวิตความ
เปนอยูของชาวจีนในเวียดนาม จากน้ันชมวัดเทียนเฮา วัดจีนในเขตไชนาทาวน ท่ีสราง
อุทิศใหกับแมพระผูคุมครองชาวเรือหรือเทพีเทียนหาวโดยชาวพุทธกวางตุงในชวง
ปลายศตวรรษที่ 18 ชาวเวียดนามเช่ือวาเทพีองคน้ีมีกอนเมฆเปนพาหนะ เพ่ือชวย
คุมครองผูคนใหรอดพนจากอันตรายจากมหาสมุทรทั้งปวงใหทานนมัสการเจาแม
เทียนเฮาดวยธูปวง ซ่ึงเม่ือจุดแลวสามารถอยูไดนานถึง 7 วัน 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร( Buffet Hoang Yen ) 
 นําทาน เดินทางสูจังหวัดฟานเทียด ระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตร ใชเวลาในการ

เดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมงจังหวัดฟานเทียดเปนเมืองตากอากาศและยังเปนแหลง
ทองเท่ียวทางทะเลท่ีสวยงามมีช่ือเสียงของประเทศเวียดนาม ทั้งชายทะเลท่ีสวยงาม



 

 

และทานยังจะไดสัมผัสมนตเสนหแหงทะเลทรายตะวันออกระหวางการเดินทางทานจะ
ไดช่ืนชมวิวทิวทัศนและวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม   

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก  นําคณะเขาสูที่ พักโรงแรม Lotus Mui Ne Resort  (ระดับ 4 ดาว) หรือ

เทียบเทา  พักที่มุยเน 1 คืน 
วันท่ี2 ฟานเทียด(มุยเน)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ดาลัด-สามารถชอปปم�งที่ถนนคน

เดินเมืองดาลัด 
เชา บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม 

 นําทานชม Sand Dune-Fairly Streamธารน้ําสีแดงทางธรรมชาติ  ชมความ
งดงามของช้ันดิน ที่สูงลดล่ันกัน สลับกับสีสันของดินทรายท่ีสวยงาม และทะเลที่แสน
สงบ จากน้ันนําทานเดินทางสูทะเลทรายมุยเนRed and White sand dunces 
ภูเขาทรายสีเหลืองทองอันกวางใหญสุดสายตา  สัมผัสกับความงดงามและบรรยากาศ
ชายทะเลบนยอดภูเขาทะเลทรายช่ึงมีทะเลทรายขาว กองภูเขาทรายสีขาวสุดขอบฟ�า
เหมือนทะเลทรายซาฮารา อิสระใหทานถายรูปเปนที่ระลึกและจากน้ันไปชมทะเลทราย
แดง ท่ีเกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีแดงจากสนิมเหล็กจนเปนบริเวณกวาง 
เพลิดเพลินกับการถายรูปสุดทายกอนทานอาหารกลางวันนําทานไปสัมผัสวิถีของ
ชาวประมงกันท่ีฟานเถียตฮารเบอร ต้ังอยูบริเวณปากแมน้ําคาตี เปนจุดศูนยรวมของ
เหลาเรือประมงนับรอยๆลําสุดลุกหูลูกตา 
 **ราคาน้ีไมรวมคากิจกรรมตางๆอาทิเชน 
-บริการสไลดเดอรบนทะเลทราย(150 บาท) 
-ขับรถ ATV 40 นาที 2000 บาท/คัน น่ังได 1-2 คน 
-น่ังรถจ๊ิบชมวิวบนยอดภูเขาทะเลทรายรถ1คันน่ังได 5 ทาน (คาใชจายประมาณ 
1,200บาท ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   
บาย  นําทานออกเดินทางสูเมืองดาลัด เมืองดาลัด ต้ังอยูทางเหนือจากนครโฮจิมินห เปน

เมืองที่มีอากาศเย็นตลอดทั้ งป  เพราะเปนที่ ราบสูงขนาดใหญ  อ ยู เห นือกวา
ระดับน้ําทะเลกวา 1500 เมตร ทําใหอากาศโดยเฉล่ียท้ังปอยูท่ีเพียง 18-20 องศา
เซลเซียส ในสมัยกอนชาวฝร่ังเศสนิยมมาสรางบานพักตากอากาศที่เมืองน้ีเปนจํานวน
มากทําใหทั่วเมืองมีบานพักของราชการชาวฝร่ังเศสหลงเหลืออยูจํานวนมาก นับเปน
เมืองที่มีเสนหอยางย่ิงสําหรับนักทองเท่ียว โดยใชเวลาประมาณ 7-8 ช.ม. 

ค่ํา รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร(หลังรับประทานอาหารค่ํา อิสระตามอัธยาศัย) ทาน
สามารถชอปปم�งท่ีถนนคนเดินเมืองดาลัด   

ทีพั่ก คณะเขาสูที่พักโรงแรม La Sapinette Hotel(ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเทาพัก 1 
คืนที่ดาลัด 

วันที่3 ดาลัท-Crazy house –น้ําตกดาลันตา-พระราชวังฤดูรอน-น่ังกระเชาไฟฟ�า-
วัดต๊ักลัม-สวนดอกไม-ดาลัด 

เชา บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม 
 
 

หลังรับประทานอาหารเชา นําทานเขาชม  บานเฟم�ยน (Crazy House ) บานสไตล
แปลกๆ ท่ีออกแบบโดยฝมือลูกสาวประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเวียดนาม ซ้ึงเรียนจบ
สถาปตยกรรมมาจากฝร่ังเศสไดแรงบันดาลใจจากนิยายเร่ืองดัง “Alice in 
Wonderland “  
นําทานเดินทางไปชม  น้ําตก  Datalla Water Fall น้ําตกที่สวยที่สุดในดาลัด ซ่ึงอยู
นอกเมืองไปทางทิศใตประมาณ 5 กิโลเมตรน้ําตกดาตันลาเปนน้ําตกที่ไมใหญมากแต
มีความสวยงาม เน่ืองจากสภาพแวดลอมตางๆที่เก้ือหนุนทําใหมีนักทองเที่ยวแวะมา
เที่ยวชมกันเปนจํานวนมากโดยทานจะไดสนุกกับการน่ังรถรางลงไปดูน้ําตกทานจะรูสึก
ต่ืนเตนประทับใจ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 



 

 

 
บาย 

 
นําทานน่ัง กระเชาไฟฟ�า เพ่ือข้ึนชมทิวทัศนที่สวยงามของดาลัทจากมุมสูงสําหรับ
กระเชาไฟฟ�าแหงน้ี เปนระบบกระเชาที่ทันสมัยท่ีสุดของประเทศเวียดนามและมีความ
ปลอดภัยสูงเพ่ือชมความงดงามของทะเลสาบพาราไดซหรือ เตวียนลัม(Tuyen Lam 
Lake)ต้ังอยูทางตะวันออกเฉียงใตของเมืองดาลัดประมาณ 5 กิโลเมตร ทะเลสาบ
พาราไดซ หรือ ตูเหยีนลัม เปนสถานที่ที่เหมาะในการมาพักผอนสามารถมองเห็น
ทะเลสาบสีเขียวมรกตกับทิวสนที่ยืนตนตระหงานปกคลุมทุกขุนเขาการน่ังเคเบ้ิลคาร 
สามารถมองเห็นเมืองดาลัดไดทั้งเมือง เห็นป�าอันงดงามชมวังฤดูรอนของกษัตริยเบา
ไดต้ังอยูนอกเมืองไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตประมาณ 5 กิโลเมตรพระราชวังฤดูรอน
ของจักรพรรดิเบาได จักรพรรดิองคสุดทายของเวียดนามไดรับการออกแบบและปลุก
สรางอยูใตรมเงาของทิวสนใหญซ่ึงพระราชวังแหงน้ีใชเวลาการกอสรางถึง 5 ปโดยเร่ิม
กอสรางเมื่อป พ.ศ.2476 ซ่ึงภายในตัวตึกมีหองภาพของพระเจาเบาได พระมเหสี 
พระโอรส ธิดาและมีหองสําหรับทรงงาน ในป พ.ศ. 1975 พระเจาเบาได เสด็จออก
จากประเทศเวียดนามไปพํานักยังประเทศฝร่ังเศสพระราชวังแหงน้ีจึงกลายเปนท่ีพัก
ของเจาหนาที่พรรคคอมมิวนิสต ตอจากน้ัน จากน้ันนําทานชมสวนดอกไมเมืองหนาว
ดาลัด สรางข้ึนโดยจักรพรรดิเบาได บนเน้ือที่กวางใหญ สืบเน่ืองจากเมืองดาลัด ไดรับ 
สมญานามวา เปนเมืองแหงดอกไม สวนแหงน้ีจึงเปนสถานท่ี ท่ีรวบรวมพรรณไมตางๆ
ของเมืองดาลัดไวอยางมากมาย ท้ังไมดอก ไมประดับ ไมยืนตน เปนตน ซ่ึงดอกไมสวน
ใหญในเวียดนาม จะสงออกจากเมืองดาลัดทั้งส้ินตอมานําทาน 

ค่ํา รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   
ท่ีพัก  คณะเขาสูที่พักโรงแรม La Sapinette Hotel(ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเทา

พัก 1 คืนท่ีดาลัด 
 



 

 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-

3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

พักกับผูใหญ 1 
ทาน  

ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 
(เสริมเตียง) 

ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 
(ไมเสริม
เตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

วันที  14-17 มิ.ย. 
62   12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3,500.- 
วันที่ 05-08  ก.ค. 
62   12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3,500.- 
วันที่ 25-28 ก.ค. 
62 13,999.- 13,999.- 13,999.- 13,999.- 3,500.- 
วันที่ 08-11 ส.ค.62 13,999.- 13,999.- 13,999.- 13,999.- 3,500.- 
วันที่ 09-12 ส.ค.62 14,999.- 14,999.- 14,999.- 14,999.- 3,500.- 

วันท่ี4  ดาลัด-นครโฮจิมินห-ชอปปم�ง ตลาดเบนถัน-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  
(DD3219  : 20.45-22.15 ) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 นําทานเดินทางกลับสูเมืองโฮจิมินท มีระยะทางประมาณ 200กิโลเมตร ใชเวลา

เดินทางประมาณ 5-6ช่ัวโมง 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บาย 
 

ตอมานําทานผอนคลายกับการช็อปปم�งณตลาดเบนถัน ตลาดพ้ืนเมืองอันพลุกพลาน
ของนครโฮจิมินห อิสระใหทานชอปปم�งสินคาของฝากของที่ระลึกและสินคาพ้ืนเมือง 
อาทิเคร่ืองเทศและอาหารแหงหมูยอ ผักผลไมสดไมแกะสลักเรือสําเภาไมและผาปก
นานาชนิด 

ค่ํา รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร    
 สมควรแกเวลานําทานออกเดินทางสูสนามบิน ตัน เซิน นึก เพ่ือเดินทางสูสนามบิน

ดอนเมือง 
20.45 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร  เที่ยวบินที่DD 3219 SGN-

DMK 
22.15 น. คณะเดินทางถึงทาอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพรอมดวยความประทับใจ 



 

 

วันที่ 30 ส.ค.-02 
ก.ย.62 13,999.- 13,999.- 13,999.- 13,999.- 3,500.- 
วันที่ 06-09 ก.ย.62 12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3,500.- 
วันที่ 13-16 ก.ย.62 12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3,500.- 
วันที่ 20-23 ก.ย.62 12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3,500.- 
วันที่ 27-30 ก.ย.62 12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3,500.- 
วันที่ 04-07 ต.ค.
62 12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3,500.- 
วันที่ 10-13 ต.ค.62 13,999.- 13,999.- 13,999.- 13,999.- 3,500.- 
วันที่ 11-14 ต.ค.62 13,999.- 13,999.- 13,999.- 13,999.- 3,500.- 
วันที่ 17-20 ต.ค.62 13,999.- 13,999.- 13,999.- 13,999.- 3,500.- 
วันที่ 18-21 ต.ค.62 12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3,500.- 
วันที่ 23-26 ต.ค.
62 11,999.- 11,999.- 11,999.- 11,999.- 3,500.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ] ทานละ 3,000 บาท ราคาน้ีรวม
รายการทัวร ต๋ัวเครื่องบิน 

 
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถ่ินและคนขับรถ รวม 1,000บาท /ทาน/ทริป 

หัวหนาทัวรท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เง่ือนไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาวะ
อากาศและเหตสุดวิสัยตางๆที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ*** 
 
***หากทานท่ีตองออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกคร้ัง
กอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจง
ใหทราบลวงหนา ** 
 
 



 

 

หมายเหตุ 
สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมให
บุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมี
อายุไมต่ํากวา 6 เดือน หรือ 180 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางต่ํา 6 
หนา 
 
เง่ือนไขการจอง 
1. กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 10,000 

บาทพรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแลว 
2. การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทานควร

จัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวน
ของคาท่ีพักและต๋ัวเคร่ืองบินมิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
3. แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายท้ังหมด 
4. สําหรับผูโดยสารท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวีซา

ผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคามัดจําทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให

คณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ีบริษัทฯกําหนดไว (15ทานข้ึนไป)เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

6. กรณีเจ็บป�วยจนไมสามารถเดินทางไดซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง
บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจาย
ที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือคาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัวในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได 

7. กรณีทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ คืนคาทัวรหรือมัดจําให แตทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักคาใชจายบางสวนท่ีเกิดข้ึนจริงเปนกรณีไป (อาทิ กรณีออกต๋ัว
เคร่ืองบินไปแลว หรือไดชําระคาบริการในสวนของทางเมืองนอกเชน โรงแรม ฯลฯ ไปแลว) 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดข้ึนแลวกับทานเปนกรณีไป 



 

 

8. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของ
เจาหนาที่ไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.  คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร

ขางตน 
กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปล่ียนระดับช้ันท่ีน่ังจากช้ันประหยัดเปนช้ันธุรกิจ 
โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการ
ชําระเงินเพ่ืออัพเกรดตองกระทําท่ีเคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  

2.  คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4.  เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คาน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเคร่ืองบิน [นกสกูต 20 กิโลกรัม / แอรเอเซียเอกซ 20 

กิโลกรัม / การบินไทย 30 กิโลกรัม / เจแปนแอรไลนและออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเกิน 
23 กิโลกรัม] คาประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแตละสายการบินท่ีมีการเรียก
เก็บ 

6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 
บาท  
คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของ
กรมธรรม 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล  
เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได ** 
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 
ลานบาท] 
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 
ลานบาท] 

7.  ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3% 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1.  คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 
2. คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือที่ระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา

ซักรีด คาโทรศัพท  
3.  คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบิน 
4.  คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,000 บาท /ทริป/ตอทาน 


