
 

  

รหัสทัวร B2B1901064 
ทัวรเวียดนาม ฮานอย นิงหบิงห ฮาลอง ซาปา ฟานซีปน 
4 วัน 3 คืน (TG)  
ลองเรืออาวฮาลอง   ถํ้านางฟ�า   ชมทะเลสาบคืนดาบ   วัดหงอกเซิน 
ชมการแสดงระบําตุกตาน้ํา   กระเชาไฟฟ�าฟานซิปน 
น้ําตกสีเงิน Silver Water Fall 
 
 

 
 

 
 



 

  

วันที่ 1: กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภูมิ)-ฮานอย-นงิหบิงห-ฮาลอง 
05.00น. คณะพรอมกันที ่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผูโดยสาร ช้ัน 4 ประตู 

2-3 เคานเตอร D 
เคานเตอรสายการบินไทย (TG) เจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกแกทาน    

07.45 น. เหิรฟ�าสู กรุงฮานอย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG560 
(บริการอาหารเชาและเครื่องด่ืมบนเครื่อง / ใชเวลาบิน 1.50 ชั่วโมง ) (น้ําหนัก
กระเป�าได 30 กิโลกรมั/ทาน)  

09.35 น. เดินทางถึงสนามบนินอยไบกรุงฮานอย หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง 
หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง จากน้ันนําทานเดินทางสู จังหวัดนิญบิ่ญ 

ชวงเชา  เดินทางถึง เมืองนิงหบิงห เมืองนิงหบิงหเปนเมืองชนบทเล็กอยูทางใตของกรงุ
ฮานอยเปนเมืองที่มีความโดดเดนทางธรรมชาติ มีพ้ืนที่เปนที่ลุมชุมดวยน้ําอันกวาง
ใหญ จนไดรับขนานนามวา” 
อาวฮาลางบนแผนดินใหญ” หรือ “ฮาลองบก” เปนเมืองที่มีภูมทิัศนประกอบดวย 
เทือกเขา เนินเขาหินปูน ที่ราบตํ่า พื้นนาขาว ที่ลอมรอบดวยยอดเขาถึง 99 ยอด 
ดวยกัน *** ใชเวลาประมาณ 4 ช่ัวโมง ** 
นําทานนั่งเรือพาย (นัง่ลําละ 4 ทาน) ไปตามลําน้ําที่ลัดเล้ียวไปตามหุบเขา เปน
บรรยากาศที่ดีมากระหวางทางทานจะไดชมทัศนียภาพที่มีภเูขารูปทรงตางๆ 
ลอมรอบอันต่ืนตาต่ืนใจหลายทานถึงกับเอยปากวาสวยไมแพ “กุยหลินเมืองจีน” 
เจาหนาท่ีเรือจะนําเรือลอดไปตามถํ้า  และโผลไปอีกดานหน่ึงเพ่ือชมทัศนียภาพถึง 
3 ถํ้า จึงเปนที่มาของชื่อ ตามกอก (Tam Coc)   ซึ่งภาษาเวียดนามหมายถึง 3 ถํ้า 
น่ันเอง แตคนไทยเราเรียกวา “ ฮาลองบก” การน่ังเรือชมฮาลองบกนี้ 
ทําใหเห็นสภาพชีวิตความเปนอยูชาวนาเวียดนามวามีวิถีชีวิตที่ใกลชิดกับธรรมชาติ 
โดยเฉพาะเร่ืองน้ําที่ถือวาเปนหัสใจหลักของอาชีพเกษตรกรรม  

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
ชวงบาย   สมควรแกเวลาเดินทางกลับสูเมือง ฮาลอง 

นําทานเดินทางสู เมืองฮาลองดินแดนแหงมังกรหลับใหลต้ังอยูใน จังหวัดกวาง
นิงหซึ่งจังหวัดน้ีจะมีพรมแดนรวมกับจีนทางทิศเหนือ โดยรถโคชปรับอากาศ 



 

  

ระยะทางประมาณ 165 กิโลเมตร  

(ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชม) ใหทานสัมผัสบรรยากาศขางทาง ชมวิถีชีวติ
ความเปนอยูการเกษตรกรรมและนาขาวเขียวขจี 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
 หลังจากน้ัน นําทานอิสระชอปปم�งสินคาพืน้เมืองและของที่ระลึกที่ตลาดกลางคืน

ใหทานไดเพลิดเพลินกับการตอรองสินคา ไมวาจะเปนกระเป�า หรือสินคาพื้นเมือง
ตางมากมาย 

เขาสูที่พัก  โรงแรม HALONG HARBOUR HOTEL(ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเทาพักฮา
ลอง 1 คืน 

 
วันที่ 2 ฮาลอง-ลองเรืออาวฮาลอง-ถํ้านางฟ�า-ฮานอย-ชมทะเลสาบคนืดาบ -ชมวัด 

หงอกเซิน -ชมการแสดงระบําตุกตาน้ํา -อิสระชอบปم�งถนน 36 สาย- ฮานอย 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสูทาเรือเพื่อลองเรือชมความงดงามของ  อาวฮาลอง หรือ ฮาลองเบย 

น้ันตามนิทานปรัมปราของชาวเวียดนามไดกลาวถึงมังกรโบราณซึ่งเคยรอนมาลงใน
อาวน้ีเมื่อครั้งดกึดําบรรพและช่ือของฮาลอง ก็แปลไดวา มังกรรอนลง เชิญทาน
สัมผัสจากความงดงามและสมบูรณของอาวฮาลอง จนทําใหไดรับการขึ้นทะเบียน
เปนมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองคการยูเนสโกเม่ือป พ.ศ. 2537 สัมผัสความ
มหัศจรรยของธรรมชาติที่ไดแตงแตมดวยเกาะหินปูนรูปรางแปลกตานับพันเกาะ 
สลับซับซอนเรียงตัวกันอยางสวยงาม ผานเกาะตางๆ ที่มีรูปรางแปลกตา ลักษณะ
ทั่วไปของอาวฮาลองน้ันประกอบไปดวยเกาะเล็ก เกาะนอยจํานวนกวา 1,000 
เกาะ และมีเน้ือท่ีกวา 4,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งเปนสวนหน่ึงของอาวตังเกี๋ยของ
ทะเลจีนใต นําทานเขาชม ถํ้านางฟ�า ชมหนิงอกหินยอยตางๆภายในถํ้า ที่
ประดบัตกแตงดวยแสงสีสวยงาม หินแตละกอนจะมีลักษณะคลายกบัสัตวตามแต
ทานจินตนาการ 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน บนเรือ (อาหารซีฟู�ด) ทามกลางวิวทิวทัศนของอาวฮา
ลอง 



 

  

 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูเมืองฮานอยเดินทางกลับสูกรุงฮานอยโดยรถ
โคดปรปัอากาศ(โดยใชเวลาประมาณ 5 ชม.) 
ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแหงน้ีมีตํานาน
กลาววา ในสมัยที่เวียดนามทําสงครามสูรบกับประเทศจีน กษัตริยแหงเวียดนามได
สงครามมาเปนเวลานาน แตยังไมสามารถเอาชนะทหารจากจีนไดสักที ทําใหเกิด
ความทอแทพระทัย เม่ือไดมาลองเรือท่ีทะเลสาบแหงน้ี ไดมีเตาขนาดใหญตัวหน่ึง
ไดคาบดาบวิเศษมาใหพระองค เพ่ือทําสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค
ไดรับดาบมาน้ัน พระองคไดกลบัไปทําสงครามอีกครั้ง และไดรับชัยชนะเหนือ
ประเทศจีนทําใหบานเมืองสงบสุข เม่ือเสร็จศึกสงครามแลว พระองคไดนําดาบมา
คืน ณ ทะเลสาบแหงน้ี นําทานขาม สีแดงสดใสสูกลางทะเลสาบคืนดาบ  
ชมวัด หงอกเซิน วัดโบราณภายในประกอบดวย ศาลเจาโบราณ และ เตาสตาฟ 
ขนาดใหญ ซึ่งมีความเชื่อวา เตาตัวน้ี คือเตาศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยูใน
ทะเลสาบแหงน้ีมาเปนเวลาชานานชมการแสดงระบําตุกตาน้ํา ศิลปกรรมประจํา
ชาต ิเอกลักษณของประเทศเวียดนามและมีแหงเดียวในโลก ชมความสามารถใน
การเชิดหุนกระบอก (เชิดจากในน้ําผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรี
เวียดนามและพากยสดๆของคณะละคร) นําเสนอเรื่องราวในชีวิตประจําวัน 
ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม 
จากน้ันเชิญทาน อิสระชอบปم�งถนน 36 สาย มีสินคาราคาถูกใหทานไดเลือกสรร
มากมาย กระเป�า เส้ือผา รองเทา ของที่ระลึกตางๆ ฯลฯ  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   
เขาสูที่พัก โรงแรม MOON VIEW HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเทา พักที่ฮานอย 1 

คืน 
 

วันที่ 3 ฮานอย - ลาวไก - ซาปา -ชาวเขากั๊ต กั๊ต (Cat Cat)– ซาปา 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทาน เดินทางสูเมืองซาปา จังหวัด ลาวไก สูขุนเขาหวางเหลียนเซิน ไปยังเมือง
ซาปา เมืองซาปาเคยถูกใหสรางขึ้นเปนเมืองตากอากาศของชาวฝรัง่เศสที่ เขามา



 

  

ปกครองในสมัยอาณานิคม ในป พ.ศ. 2465 และไดมีการสรางสถานีภูเขาขึ้น 
เพราะดวยเมืองซาปาโอบลอมดวยขุนเขานอยใหญจึงทําใหมีอากาศเย็นตลอดป 
ปจจุบันเปนเมืองทองเที่ยวซึ่งไดรับความนิยมมากที่สุดแหงหน่ึงในเวียดนาม 
โดยใชเวลาประมาณ 5 ชม.โดยการน่ังรถโคชปรบัอากาศ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 นําทาน สูหมูบานชาวเขา Cat Cat Village หมูบานชาวเขาเผามงดํา ชมวิถีชีวติ
ความเปนอยูของชาวเขาในหมูบานน้ีและชมแปลงนาขาวแบบขั้นบนัได 

คํ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร / พิเศษหมอไฟปลาเเซลมอน  

หลังจากน้ัน ใหทานอิสะเที่ยวชม ตลาดเมืองซาปา (Love Market)ชมสินคา
ทองถิ่นและชมบรรดาเหลาชาวเขาไดเดินทางมารวมตัวกันอยูท่ีน่ี ดวยเครื่องแตง
กายประจําเผาตางๆ จากน้ันนําทาน Check-in เขาที่พัก 

เขาสูที่พัก นําคณะเขาสูที่พักโรงแรม CHARM HOTEL SAPA   (ระดับ 4 ดาว) หรือ
เทียบเทาพัก 1 คืนใน ซาปา  

 
วันที่ 4 ซาปา – สถานีรถไฟซาปาสเตช่ัน –นั่งขึ้น-ลง กระเชาไฟฟ�าฟานซิปน - Silver 

Water Fall นํ้าตกสีเงิน –ฮานอย –กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
เชา    รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 จากน้ันนําทานเดินทางสู สถานีรถไฟซาปาสเตช่ันใหทานไดเดินทางโดยรถไฟจาก

สถานีซาปา สูอีกหน่ึงสถานี เพื่อนําทานเดินทางตอโดยกระเชาไฟฟ�า โดยใชเวลา
เดินทางประมาณ15 – 20 นาที ระหวางทางที่ทานไดเดินทางโดยรถไฟน้ัน สามารถ
มองเห็นวิวทิวทัศนของเมืองซาปานาขั้นบรรได เมฆหมอกที่ลอยตัวอยูเหนืออากาศ 
ใหทานไดถายรูปตามอัธยาศัย 
จากน้ันใหทานขึน้กระเชาไฟฟ�าฟานซิปนกระเชาลอยฟ�าติดกระจกสามารถ
มองเห็นวิวเมืองซาปา และความสวยงามของธรรมชาติได 360 องศา ชม
ความงามของป�าไม แมน้ํา ลําธารสายนอยใหญ วิวของนาขั้นบันไดท่ีสวยงามเปนที่



 

  

ขึ้นชื่อของเมืองซาปาสลับไปกับหมูบานของชาวเขา รวมถึงภูเขาและมานหมอกที่
เรียงตัวซอนกันเปนฉากหลังที่สวยงาม ขณะที่กําลังเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศนที่
สวยงามกระเชาจะเคลื่อนเขาใกลยอดเขาฟานซิปน ที่ไดรับฉายาวา หลังคาแหงอิน
โดจีนโดยอยูสูงจากระดับน้ําทะเลถึง 3,143 กิโลเมตร จากนั้นใหทานไดเดินชม
บรรยากาศเพ่ือพิชิตยอดเขาฟานซิปน  
นําทานชมทัศนียภาพดานบนพรอมถายภาพวิวทศิทัศน และชมแนวเทือกเขาในเขต
ชายแดนยูนนาน ของประเทศจีน ระหวางที่ทานอยูดานบนน้ันหากสภาพอากาศ
ไมมีเมฆปกคลุมมาก ทานสามารถ มองเห็นทิวทัศนของ ยอดเขาฮัมรอง 
สมควรแกเวลา นําทาน ลงกระเชาจากยอดเขาฟานซิปน  
นําทานออกเดินทางสู Silver Water Fall น้ําตกสีเงิน เปนน้ําตกที่สวยงามที่สุด
ในเมืองซาปาไหลจากยอดเขาฟานซีปน ซึ่งสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนจาก
ระยะไกลมีความสูงประมาณ 100 เมตร มีหลายระดับสายน้ําลัดเลาะตามหนาผา
ลงมาอยางสวยงามตอมา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเดินทางกลับสูตัวเมืองฮานอย มีความหมายวา “เมืองที่มีแมน้ําไหลผาน”

ซึ่งหมายถึงแมน้ําแดงที่ไหลผานตัวเมืองฮานอย อันเปนเมืองหลวงของประเทศ
เวียดนาม ต้ังอยูทางเหนือของประเทศ มีประวัติศาสตรยาวนานกวา 2,000 ป  

คํ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินนอยไบ เพ่ือเดนิทางสูทาอากาศยาน 

สุวรรณภูมิ 
20.25 น. เดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG565 
22.15 น. ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พรอมความประทับใจ 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

โปรแกรม :  เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงหบิงห ฮาลอง ซาปา (Fansipan) 

4 วัน 3 คืน บิน TG 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
พักหองละ 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 
พักกับผู

ใหญ 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 
(เสริมเตียง) 

ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 
(ไมเสริม
เตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

วันที่  08-11 ส.ค.  62 18,900 .- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 3,500.- 
      

**เนื่องจากเปนราคาพิเศษ จึงไมมีราคาเด็ก ** 
ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ]  ทานละ 3,000 บาท ราคานี้รวม

รายการทัวร ต๋ัวเครื่องบิน 
 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทปิมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถ รวม 800บาท /ทาน/ทริป 
หัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เงื่อนไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะ
อากาศและเหตสุดวิสัยตางๆที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ*** 
 
***หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกครัง้
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจง
ใหทราบลวงหนา ** 



 

  

หมายเหตุ 
สําหรับผูเดินทางท่ีอายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมให
บุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมี
อายุไมตํ่ากวา 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางตํ่า 6 
หนา 
 
เงื่อนไขการจอง 
1.กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 10,000 
บาทพรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแลว 
2.การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทานควร
จัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของ
คาท่ีพักและตั๋วเครื่องบินมิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1.แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
2.แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
3.แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายทัง้หมด 
4.สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดนิทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เม่ือผลวีซา
ผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําท้ังหมด 
5.บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให
คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (15ทานขึ้นไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหาย
ตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่
เกิดจากการยกเลิกของทาน 
6.กรณีเจ็บป�วยจนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง
บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไม
สามารถเรียกคืนไดคือคาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋วในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได 



 

  

7.กรณีทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ คืนคาทัวรหรือมัดจําให แตทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการหักคาใชจายบางสวนที่เกิดขึ้นจริงเปนกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
ไปแลว หรือไดชําระคาบริการในสวนของทางเมืองนอกเชน โรงแรม ฯลฯ ไปแลว) ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการหักเก็บคาใชจายจรงิที่เกิดขึน้แลวกับทานเปนกรณีไป 
8.กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่
ไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1. คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร
ขางตน 
กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลีย่นระดบัชั้นที่น่ังจากชัน้ประหยัดเปนชั้นธุรกิจ โดย
ใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการชําระเงิน
เพ่ืออัพเกรดตองกระทาํท่ีเคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  
2. คาท่ีพกัหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4. เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5. คาน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเครื่องบิน [นกสกูต 20 กิโลกรัม / แอรเอเซียเอกซ 20 กิโลกรัม 
/ การบินไทย 30 กิโลกรัม / เจแปนแอรไลนและออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเกิน 23 กิโลกรัม] 
คาประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
6. คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 
บาท  
คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถาม
ขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได ** 

- 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 ลาน
บาท] 
**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม่ีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลาน
บาท] 
7. ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3% 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 
2. คาใชจายอ่ืนๆ ทีน่อกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา
ซักรีด คาโทรศัพท  
3. คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
4. คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 800 บาท /ทริป/ตอทาน 

 
 


