
 

 

รหัสทัวร B2B1903307 
ทัวรเวียดนาม สุดใจ...เวียดนามใต โฮจิมินห มุยเน ดาลดั  
4 วัน 3 คืน (DD) 
โฮจิมินห อนุสาวรียประธานาธิบดีโฮจิมินห โบสถนอรธเธอดัม ชมยานไชนาทาวน มุยเน 
ทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง เมืองดาลัด Crazy house น้ําตกดาลันตา พระราชวงัฤดูรอน 
วัดต๊ักลัม พักดาลัด 2 คืน   
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โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-โฮจิมินห(สนามบินตัน เซิน นึก นครโฮจิมินห )-โฮจิมินห
ซิต้ี-อนุสาวรียประธานาธิบดีโฮจิมินห-โบสถนอรธเธอดัม-ผานชมยานไชนาทาวน-ฟาน
เทียด(มุยเน) (DD3210 : 07.35 -09.15 ) 

04.30 น. พรอมกัน ณ สนามบินดอนเมืองอาคารผูโดยสารขาออก  เคานเตอร Nok Air 
โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรบั 

07.35 น. ออกเดินทางสู นครโฮจิมินห โดยสายการบินนกแอร เท่ียวบินที่ DD3210 
09.15 น. เดินทางถึงสนามบินตัน เซิน นึก นครโฮจมิินห หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง 
 นําทานเขาสูใจกลางมหานครโฮจิมนิหชมเมืองในรูปแบบของสถาปตยกรรมฝรั่งเศสและ

สวนกลางเมืองชมความสวยงามตาง ๆท่ีฝร่ังเศสเปนผูทุมงบประมาณเนรมิตเมื่อครั้งที่
คิดวาจะไดเปนผูครอบครองเมืองแหงน้ี แลวชมโบสถนอรทเธอดาม ไดจําลองมาจาก
โบสถนอเธอรดามในฝร่ังเศสมาสรางไวที่น่ี หรือเรียกอีกอยางวา “โบสถพระแมมารี”
บริเวณกลางเมือง บนถนน Han Thuyen ไดรับการกอสรางต้ังแตปพ.ศ. 2420 ใช
ระยะเวลาการสราง 6 ปโบสถน้ีไมมกีารประดบัดวยกระจกสีเหมือนโบสถคริสตท่ีอ่ืน
เพราะไดรับความเสียหายจากสงครามโลกคร้ังที่ 2 สําหรับโบสถแหงน้ีไดรบัการยกยอง
วามีความงดงามมากท่ีสุดแหงหน่ึงใน เวียดนามโดยในแตละวันมีนักทองเที่ยวมาเยือน
มากมายลักษณะของตัวโบสถเปนรูปแบบของสมัยอาณานิคม มีหอคอยคู ส่ีเหล่ียมอยู
ดานบนสูง 40 เมตร เปนเอกลักษณท่ีงดงามของโบสถแหงน้ีดานหนาโบสถมรีูปปم�นขนาด
ใหญสีขาวเดนเปนสงา ของพระแมมารีนักทองเท่ียวนิยมเขามาชมกนัมาก เพราะเปน
เสมือนสัญลักษณรวมอันหมายถึงการเขามาของตะวันตก และเปนสัญลักษณท่ีสําคัญ
อยางหน่ึงของโฮจิมินห  
ตอมาชมที่ทําการไปรษณียท่ีใหญที่สุดและสวยที่สุดของเวียดนาม เปนสถาปตยกรรมที่
ผสมผสานระหวางตะวนัออกกับตะวันตกไดอยางลงตัว นําทานผานชมยานไชนาทาวน 
ใหทานไดสัมผัส และชมชีวติความเปนอยูของชาวจีนในเวียดนาม 
จากน้ันชมวัดเทียนเฮา วัดจีนในเขตไชนาทาวน ที่สรางอุทิศใหกับแมพระผูคุมครอง
ชาวเรือหรือเทพีเทียนหาวโดยชาวพุทธกวางตุงในชวงปลายศตวรรษที่ 18 ชาวเวียดนาม
เช่ือวาเทพีองคน้ีมีกอนเมฆเปนพาหนะ เพ่ือชวยคุมครองผูคนใหรอดพนจากอันตรายจาก
มหาสมุทรทั้งปวงใหทานนมัสการเจาแมเทียนเฮาดวยธูปวง ซึง่เมื่อจุดแลวสามารถอยูได
นานถึง 7 วัน 



 

 

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

เดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมงจังหวัดฟานเทียดเปนเมืองตากอากาศและยังเปนแหลง
ทองเที่ยวทางทะเลท่ีสวยงามมชีื่อเสียงของประเทศเวียดนาม ท้ังชายทะเลที่สวยงามและ
ทานยังจะไดสัมผัสมนตเสนหแหงทะเลทรายตะวันออกระหวางการเดินทางทานจะไดช่ืน
ชมวิวทิวทัศนและวิถชีวีิตของชาวเวียดนาม   

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก นําคณะเขาสูที่พักโรงแรม TienDat hotel (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเทา  พักท่ีมุยเน 1 

คืน 
  
วันที่2 ฟานเทียด(มุยเน)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ดาลัด-สามารถชอปปم�งท่ีถนนคนเดิน

เมืองดาลัด 
เชา บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม 
 นําทานชม Sand Dune-Fairly Stream ธารน้ําสีแดงทางธรรมชาติ  ชมความงดงาม

ของช้ันดิน ท่ีสูงลดลั่นกนั สลับกับสีสันของดินทรายที่สวยงาม และทะเลที่แสนสงบ  

 
จากน้ันนําทานเดินทางสูทะเลทรายมุยเนRed and White sand dunces ภูเขาทราย
สีเหลืองทองอันกวางใหญสุดสายตา  สัมผัสกับความงดงามและบรรยากาศชายทะเลบน
ยอดภูเขาทะเลทรายชึ่งมีทะเลทรายขาว กองภูเขาทรายสีขาวสุดขอบฟ�าเหมือน
ทะเลทรายซาฮารา อิสระใหทานถายรูปเปนทีร่ะลึกและจากน้ันไป 
ชมทะเลทรายแดง ท่ีเกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีแดงจากสนิมเหล็กจนเปนบริเวณ
กวาง เพลิดเพลินกับการถายรูปสุดทายกอนทานอาหารกลางวันนําทานไปสัมผัสวิถีของ



 

 

ชาวประมงกันท่ีฟานเถียตฮารเบอร ต้ังอยูบริเวณปากแมน้ําคาตี เปนจุดศูนยรวมของ
เหลาเรือประมงนับรอยๆลําสุดลุกหูลูกตา 
 **ราคาน้ีไมรวมคากิจกรรมตางๆอาทิเชน 
- บริการสไลดเดอรบนทะเลทราย(150 บาท) 
- ขับรถ ATV 40 นาที 2000 บาท/คัน น่ังได 1-2 คน 
- น่ังรถจิ๊บชมวิวบนยอดภูเขาทะเลทรายรถ1คันน่ังได 5 ทาน (คาใชจายประมาณ 1,200
บาท ) 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   
บาย นําทานออกเดินทางสูเมืองดาลัด เมืองดาลัด ต้ังอยูทางเหนือจากนครโฮจิมินห เปนเมือง

ที่มีอากาศเย็นตลอดทั้งป เพราะเปนที่ราบสูงขนาดใหญ อยูเหนือกวาระดับน้ําทะเลกวา 
1500 เมตร ทําใหอากาศโดยเฉลี่ยท้ังปอยูท่ีเพียง 18-20 องศาเซลเซียส ในสมัยกอน
ชาวฝรั่งเศสนิยมมาสรางบานพักตากอากาศท่ีเมืองน้ีเปนจํานวนมากทําใหทั่วเมืองมี
บานพักของราชการชาวฝร่ังเศสหลงเหลืออยูจํานวนมาก นับเปนเมอืงที่มีเสนหอยางยิ่ง
สําหรับนักทองเท่ียว โดยใชเวลาประมาณ 7-8 ช.ม. 

ค่ํา รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร(หลังรบัประทานอาหารค่ํา อิสระตามอัธยาศัย) ทาน
สามารถชอปปم�งที่ถนนคนเดินเมืองดาลัด   

ท่ีพัก คณะเขาสูที่พักโรงแรม Ngoc Phat hotel  (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเทาพัก 1 คืนที่
ดาลัด 

  
วันที่3 ดาลัท-Crazy house-น้ําตกดาลันตา-พระราชวังฤดูรอน-น่ังกระเชาไฟฟ�า-วัดต๊ักลัม-

สวนดอกไม-ดาลัด 
เชา บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม 
 
 

หลังรับประทานอาหารเชา นําทานเขาชม บานเพ้ียน (Crazy House ) บานสไตล
แปลกๆ ที่ออกแบบโดยฝมือลูกสาวประธานาธิบดีคนท่ี 2 ของเวียดนาม ซึ้งเรียนจบ
สถาปตยกรรมมาจากฝร่ังเศสไดแรงบันดาลใจจากนิยายเรื่องดัง “Alice in 
Wonderland “  
นําทานเดินทางไปชม  น้ําตก  Datalla Water Fall น้ําตกที่สวยที่สุดในดาลัด ซึ่งอยู
นอกเมืองไปทางทิศใตประมาณ 5 กโิลเมตรน้ําตกดาตนัลาเปนน้ําตกที่ไมใหญมากแตมี
ความสวยงาม เน่ืองจากสภาพแวดลอมตางๆท่ีเกื้อหนุนทําใหมีนักทองเท่ียวแวะมาเที่ยว
ชมกันเปนจํานวนมากโดยทานจะไดสนุกกบัการน่ังรถรางลงไปดูน้ําตกทานจะรูสึกตื่นเตน
ประทับใจ 



 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย 
 

นําทานน่ัง กระเชาไฟฟ�า เพ่ือขึ้นชมทิวทัศนท่ีสวยงามของดาลัทจากมุมสูงสําหรับกระเชา
ไฟฟ�าแหงน้ี เปนระบบกระเชาที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนามและมีความปลอดภัย
สูงเพ่ือชมความงดงามของทะเลสาบพาราไดซหรือ เตวียนลัม (Tuyen Lam Lake)
ต้ังอยูทางตะวันออกเฉียงใตของเมืองดาลัดประมาณ 5 กิโลเมตร ทะเลสาบพาราไดซ 
หรือ ตูเหยีนลัม เปนสถานที่ที่เหมาะในการมาพักผอนสามารถมองเห็นทะเลสาบสีเขียว
มรกตกบัทิวสนท่ียืนตนตระหงานปกคลุมทกุขุนเขาการน่ังเคเบิ้ลคาร สามารถมองเห็น
เมืองดาลัดไดทั้งเมือง เห็นป�าอันงดงาม 
ชมวังฤดรูอนของกษัตรยิเบาได ต้ังอยูนอกเมืองไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตประมาณ 5 
กิโลเมตรพระราชวังฤดูรอนของจักรพรรดิเบาได จักรพรรดิองคสุดทายของเวียดนาม
ไดรับการออกแบบและปลุกสรางอยูใตรมเงาของทิวสนใหญซึ่งพระราชวังแหงนี้ใชเวลา
การกอสรางถงึ 5 ปโดยเร่ิมกอสรางเมื่อป พ.ศ.2476 ซึ่งภายในตัวตึกมีหองภาพของ
พระเจาเบาได พระมเหสี พระโอรส ธิดาและมีหองสําหรับทรงงาน ในป พ.ศ. 1975 
พระเจาเบาได เสด็จออกจากประเทศเวียดนามไปพํานักยังประเทศฝร่ังเศสพระราชวงั
แหงน้ีจึงกลายเปนท่ีพักของเจาหนาท่ีพรรคคอมมิวนิสต ตอจากน้ัน 

 
จากน้ันนําทานชมสวนดอกไมเมอืงหนาวดาลดั สรางขึ้นโดยจักรพรรดิเบาได บนเน้ือท่ี
กวางใหญ สืบเน่ืองจากเมืองดาลัด ไดรับ สมญานามวา เปนเมืองแหงดอกไม สวนแหงน้ี
จึงเปนสถานที่ ท่ีรวบรวมพรรณไมตางๆของเมืองดาลัดไวอยางมากมาย ทั้งไมดอก ไม
ประดับ ไมยืนตน เปนตน ซึ่งดอกไมสวนใหญในเวียดนาม จะสงออกจากเมืองดาลัด
ทั้งสิ้นตอมานําทาน 

ค่ํา รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   



 

 

 

อัตราคาบรกิาร  

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 

วันที่ 04-07 ต.ค.
62 11,999.- 11,999.- 11,999.- 11,999.- 3,500.- 
วันที่ 10-13 ต.ค.62 12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3,500.- 
วันที่ 11-14 ต.ค.62 12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3,500.- 
วันที่ 17-20 ต.ค.62 11,999.- 11,999.- 11,999.- 11,999.- 3,500.- 

ท่ีพัก คณะเขาสูที่พักโรงแรม Ngoc Phat hotel  (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเทาพัก 1 คืนที่
ดาลัด 
 

วันที่4  ดาลัด-นครโฮจิมินห-ชอปปم�ง ตลาดเบนถัน-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  
(DD3219  : 20.45-22.15 ) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 นําทานเดินทางกลับสูเมืองโฮจิมินท มีระยะทางประมาณ 200กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 5-6ชั่วโมง 
กลางวัน 
บาย 
 
 
ค่ํา 
 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
ตอมานําทานผอนคลายกับการช็อปปم�งณตลาดเบนถัน ตลาดพื้นเมืองอันพลุกพลานของ
นครโฮจมิินห อิสระใหทานชอปปم�งสินคาของฝากของที่ระลึกและสินคาพื้นเมือง อาทิ
เคร่ืองเทศและอาหารแหงหมูยอ ผักผลไมสดไมแกะสลักเรือสําเภาไมและผาปกนานา
ชนิด 
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  
สมควรแกเวลานําทานออกเดินทางสูสนามบิน ตัน เซิน นึก เพ่ือเดินทางสูสนามบินดอน
เมือง  

20.45 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร  เที่ยวบินท่ี DD 3219  
22.25 น. คณะเดินทางถึงทาอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพรอมดวยความประทับใจ 



 

 

วันที่ 23-26 ต.ค.
62 10,999.- 10,999.- 10,999.- 10,999.- 3,500.- 
วันที่ 01-04 พ.ย.62 10,999.- 10,999.- 10,999.- 10,999.- 3,500.- 
วันที่ 07-10 พ.ย.62 10,999.- 10,999.- 10,999.- 10,999.- 3,500.- 
วันที่ 10-13 พ.ย.62 10,999.- 10,999.- 10,999.- 10,999.- 3,500.- 
วันที่ 15-18 พ.ย.62 10,999.- 10,999.- 10,999.- 10,999.- 3,500.- 
วันที่21-24 พ.ย.62 10,999.- 10,999.- 10,999.- 10,999.- 3,500.- 
วันที่24-27 พ.ย.62 10,999.- 10,999.- 10,999.- 10,999.- 3,500.- 
วันที่29 พ.ย.-02 
ธ.ค.62 10,999.- 10,999.- 10,999.- 10,999.- 3,500.- 
วันที่ 01-04  ธ.ค.
62 10,999.- 10,999.- 10,999.- 10,999.- 3,500.- 
วันที่ 06-09  ธ.ค.
62 10,999.- 10,999.- 10,999.- 10,999.- 3,500.- 
วันที่ 12-15  ธ.ค.62 10,999.- 10,999.- 10,999.- 10,999.- 3,500.- 
วันที่ 15-18  ธ.ค.62 10,999.- 10,999.- 10,999.- 10,999.- 3,500.- 
วันที่ 20-23  ธ.ค.
62 10,999.- 10,999.- 10,999.- 10,999.- 3,500.- 
วันที่ 26-29  ธ.ค.
62 12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3,500.- 
วันที่ 28-31  ธ.ค.
62 13,999.- 13,999.- 13,999.- 13,999.- 3,500.- 
ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วนัเดินทางกลับ] ทานละ 3,000 บาท ราคาน้ีรวม
รายการทัวร ต๋ัวเครื่องบิน 

 
ราคาทัวรขางตนยงัไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,000บาท /ทาน/ทรปิ 
หัวหนาทัวรท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

 



 

 

เง่ือนไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะ
อากาศและเหตสุดวิสัยตางๆที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ*** 
 
***หากทานท่ีตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกครัง้
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจง
ใหทราบลวงหนา ** 
 
หมายเหตุ 
สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมให
บุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมี
อายุไมต่ํากวา 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางต่ํา 6 
หนา 
 
เง่ือนไขการจอง 
1. กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรยีมเงินมดัจํา 10,000 

บาทพรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแลว 
2. การชําระคาทัวรสวนทีเ่หลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทานควร

จัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวน
ของคาท่ีพักและต๋ัวเครื่องบินมิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วนั คืนคาใชจายท้ังหมด 
2. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
3. แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
4. สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวีซา

ผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําท้ังหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให

คณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ีบรษัิทฯกําหนดไว (15ทานขึ้นไป)เน่ืองจากเกิดความ



 

 

เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน 

6. กรณีเจ็บป�วยจนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง
บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจาย
ที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือคาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัวในกรณีท่ีไมสามารถเดินทางได 

7. กรณีทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ คืนคาทัวรหรอืมัดจําให แตทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักคาใชจายบางสวนที่เกิดขึ้นจริงเปนกรณีไป (อาทิ กรณีออกต๋ัว
เคร่ืองบินไปแลว หรือไดชําระคาบริการในสวนของทางเมืองนอกเชน โรงแรม ฯลฯ ไปแลว) 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึ้นแลวกับทานเปนกรณีไป 

8. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของ
เจาหนาที่ไมวาเหตุผลใดๆ กต็ามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
1.  คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร

ขางตน 
กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลีย่นระดับช้ันท่ีน่ังจากช้ันประหยัดเปนช้ันธุรกิจ 
โดยใชคะแนนจากบตัรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการ
ชําระเงินเพื่ออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  

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

กิโลกรัม / การบินไทย 30 กโิลกรมั / เจแปนแอรไลนและออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเกิน 
23 กิโลกรัม] คาประกนัวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียก
เก็บ 

6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงนิทานละ 1,000,000 
บาท  
คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
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% 
 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
1.  คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 
2. คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือที่ระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เคร่ืองดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา

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


