
 

 

รหัสทัวร GQH1901646 
ทัวรเวียดนามเหนือ สุดเพลิน ฮานอย นิงหบิงห ฮาลอง ซาปา  
4 วัน 3 คืน [TG] 
 
ลองเรืออาวฮาลอง ถ้ํานางฟ�า ชมทะเลสาบคืนดาบ ชมวัดหงอกเซิน ชมการแสดงระบําตุกตาน้ํา 

ยอดเขาฟานซิปน อิสระชอบปم�งถนน 36 สาย Cat Cat Village น้ําตกสีเงิน 
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โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮานอย - เมืองนิงหบิงห   
05.00 น. คณะพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผูโดยสาร ช้ัน 4 ประตู 2-3 

เคานเตอร D 
เคานเตอรสายการบินไทย (TG) เจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวกแกทาน    

07.45น. เหิรฟ�าสู กรุงฮานอย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG560 
(บริการอาหารเชาและเคร่ืองด่ืมบนเครื่อง / ใชเวลาบิน 1.50 ช่ัวโมง ) (น้ําหนักกระเป�าได 
30 กิโลกรัม/ทาน) 

09.35 น. เดินทางถึงสนามบินนอยไบกรุงฮานอย หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง จากน้ันนําทาน
เดินทางสู จังหวัดนิญบ่ิญ 

ชวงเชา  เดินทางถึง เมืองนิงหบิงห  นิงหบิงหเปนเมืองชนบทเล็กอยูทางใตของกรุงฮานอย 
เปนเมืองที่มีความโดดเดนทางธรรมชาติ มีพ้ืนที่เปนที่ลุมชุมดวยน้ําอันกวางใหญ จนไดรับ
ขนานนามวา” 
อาวฮาลางบนแผนดินใหญ” หรือ “ฮาลองบก” เปนเมืองท่ีมีภูมิทัศนประกอบดวย เทือกเขา 
เนินเขาหินปูน ที่ราบต่ํา พ้ืนนาขาว ท่ีลอมรอบดวยยอดเขาถึง 99 ยอด ดวยกัน *** ใช
เวลาประมาณ 4 ช่ัวโมง ** 
นําทานน่ังเรือพาย (น่ังลําละ 4 ทาน) ไปตามลําน้ําท่ีลัดเล้ียวไปตามหุบเขา เปนบรรยากาศ
ที่ดีมาก 
ระหวางทางทานจะไดชมทัศนียภาพท่ีมีภูเขารูปทรงตางๆ ลอมรอบอันต่ืนตาต่ืนใจ 
หลายทานถึงกับเอยปากวาสวยไมแพ “กุยหลินเมืองจีน” เจาหนาท่ีเรือจะนําเรือลอดไปตาม
ถ้ํา 
และโผลไปอีกดานหน่ึงเพ่ือชมทัศนียภาพถึง 3 ถ้ํา จึงเปนท่ีมาของช่ือ ตามกอก (Tam 
Coc) 
ซึ่งภาษาเวียดนามหมายถึง 3 ถ้ํา น่ันเอง แตคนไทยเราเรียกวา “ ฮาลองบก” การน่ังเรือชม
ฮาลองบกน้ี 
ทําใหเห็นสภาพชีวิตความเปนอยูชาวนาเวียดนามวามีวิถีชีวิตท่ีใกลชิดกับธรรมชาติ 
โดยเฉพาะเร่ืองน้ําที่ถือวาเปนหัสใจหลักของอาชีพเกษตรกรรม 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
 / สมควรแกเวลาเดินทางกลับสูเมือง ฮาลอง 

นําทานเดินทางสู เมืองฮาลองดินแดนแหงมังกรหลับใหลต้ังอยูใน จังหวัดกวางนิงหซึ่ง
จังหวัดน้ีจะมีพรมแดนรวมกับจีนทางทิศเหนือ โดยรถโคชปรับอากาศ ระยะทางประมาณ 
165 กิโลเมตร  
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชม) ใหทานสัมผัสบรรยากาศขางทาง ชมวิถีชีวิตความเปนอยู
การเกษตรกรรมและนาขาวเขียวขจี 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
 หลังจากน้ัน นําทานอิสระชอปปم�งสินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึกท่ีตลาดกลางคืนใหทานได

เพลิดเพลินกับการตอรองสินคา ไมวาจะเปนกระเป�า หรือสินคาพ้ืนเมืองตางมากมาย 
ที่พัก โรงแรม HALONG HARBOUR HOTEL(ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเทาพักฮาลอง 1 คืน 
วันที่2 ฮาลอง-ลองเรืออาวฮาลอง-ถ้ํานางฟ�า-ฮานอย-ชมทะเลสาบคืนดาบ -ชมวัด หงอกเซิน -

ชมการแสดงระบําตุกตาน้ํา -อิสระชอบปم�งถนน 36 สาย- ฮานอย 
เชา บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสูทาเรือเพ่ือลองเรือชมความงดงามของ  อาวฮาลอง หรือ ฮาลองเบย น้ันตาม

นิทานปรัมปราของชาวเวียดนามไดกลาวถึงมังกรโบราณซ่ึงเคยรอนมาลงในอาวน้ีเมื่อคร้ัง
ดึกดําบรรพและช่ือของฮาลอง ก็แปลไดวา มังกรรอนลง เชิญทานสัมผัสจากความงดงาม
และสมบูรณของอาวฮาลอง จนทําใหไดรับการข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกทางธรรมชาติ 



 

 

จากองคการยูเนสโกเม่ือป พ.ศ. 2537 สัมผัสความมหัศจรรยของธรรมชาติที่ไดแตงแตม
ดวยเกาะหินปูนรูปรางแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซอนเรียงตัวกันอยางสวยงาม ผานเกาะ
ตางๆ ท่ีมีรูปรางแปลกตา ลักษณะทั่วไปของอาวฮาลองน้ันประกอบไปดวยเกาะเล็ก เกาะ
นอยจํานวนกวา 1,000 เกาะ และมีเน้ือที่กวา 4,000 ตารางกิโลเมตรซ่ึงเปนสวนหน่ึงของ
อาวตังเก๋ียของทะเลจีนใต นําทานเขาชม ถ้ํานางฟ�า ชมหินงอกหินยอยตางๆภายในถ้ํา ท่ี
ประดับตกแตงดวยแสงสีสวยงาม หินแตละกอนจะมีลักษณะคลายกับสัตวตามแตทาน
จินตนาการ 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน บนเรือ (อาหารซีฟู�ด) ทามกลางวิวทิวทัศนของอาวฮาลอง 
บาย  สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูเมืองฮานอยเดินทางกลับสูกรุงฮานอยโดยรถโคดปรัป

อากาศ 
(โดยใชเวลาประมาณ 4 ชม.) 
ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแหงน้ีมีตํานานกลาววา ใน
สมัยที่เวียดนามทําสงครามสูรบกับประเทศจีน กษัตริยแหงเวียดนามไดสงครามมาเปน
เวลานาน แตยังไมสามารถเอาชนะทหารจากจีนไดสักที ทําใหเกิดความทอแทพระทัย เมื่อ
ไดมาลองเรือที่ทะเลสาบแหงน้ี ไดมีเตาขนาดใหญตัวหน่ึงไดคาบดาบวิเศษมาใหพระองค 
เพ่ือทําสงครามกับประเทศจีน หลังจากท่ีพระองคไดรับดาบมาน้ัน พระองคไดกลับไปทํา
สงครามอีกคร้ัง และไดรับชัยชนะเหนือประเทศจีนทําใหบานเมืองสงบสุข เม่ือเสร็จศึก
สงครามแลว พระองคไดนําดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแหงน้ี นําทานขาม สีแดงสดใสสูกลาง
ทะเลสาบคืนดาบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชมวัด หงอกเซิน วัดโบราณภายในประกอบดวย ศาลเจาโบราณ และ เตาสตาฟ ขนาด
ใหญ ซ่ึงมีความเช่ือวา เตาตัวน้ี คือเตาศักด์ิสิทธ์ิ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยูในทะเลสาบแหงน้ี
มาเปนเวลาชานานชมการแสดงระบําตุกตาน้ํา ศิลปกรรมประจําชาติ เอกลักษณของ



 

 

ประเทศเวียดนามและมีแหงเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุนกระบอก (เชิดจาก
ในน้ําผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเคร่ืองดนตรีเวียดนามและพากยสดๆของคณะละคร) 
นําเสนอเร่ืองราวในชีวิตประจําวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม 
จากน้ันเชิญทาน อิสระชอบปم�งถนน 36 สาย มีสินคาราคาถูกใหทานไดเลือกสรรมากมาย 
กระเป�า เส้ือผา รองเทา ของที่ระลึกตางๆ ฯลฯ 

ค่ํา รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   
ที่พัก โรงแรม MOON VIEW HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเทา พักท่ีฮานอย 1 คืน 
วันที่3 ฮานอย - ลาวไก - ซาปา -ชาวเขาก๊ัต ก๊ัต (Cat Cat)– ซาปา 
เชา บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม 
 
 

นําทาน เดินทางสูเมืองซาปา จังหวัด ลาวไก สูขุนเขาหวางเหลียนเซิน ไปยังเมืองซาปา 
เมืองซาปาเคยถูกใหสรางข้ึนเปนเมืองตากอากาศของชาวฝร่ังเศสที่ เขามาปกครองในสมัย
อาณานิคม ในป พ.ศ. 2465 และไดมีการสรางสถานีภูเขาข้ึน เพราะดวยเมืองซาปาโอบ
ลอมดวยขุนเขานอยใหญจึงทําใหมีอากาศเย็นตลอดป ปจจุบันเปนเมืองทองเที่ยวซึ่งไดรับ
ความนิยมมากที่สุดแหงหน่ึงในเวียดนาม 
โดยใชเวลาประมาณ 5 ชม.โดยการน่ังรถโคชปรับอากาศ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย 
 

นํานําทาน สูหมูบานชาวเขา Cat Cat Village หมูบานชาวเขาเผามงดํา ชมวิถีชีวิตความ
เปนอยูของชาวเขาในหมูบานน้ีและชมแปลงนาขาวแบบข้ันบันได 

ค่ํา รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร / พิเศษหมอไฟปลาเเซลมอน หลังจากน้ัน ใหทานอิสะ
เที่ยวชม ตลาดเมืองซาปา (Love Market)ชมสินคาทองถ่ินและชมบรรดาเหลาชาวเขาได
เดินทางมารวมตัวกันอยูที่น่ี ดวยเคร่ืองแตงกายประจําเผาตางๆ จากน้ันนําทาน Check-
in เขาที่พัก 

ที่พัก นําคณะเขาสูที่พักโรงแรม CHARM HOTEL SAPA   (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเทาพัก 1 
คืนใน ซาปา 

วันที่4  ซาปา – สถานีรถไฟซาปาสเตช่ัน –น่ังข้ึน-ลง กระเชาไฟฟ�าฟานซิปน - Silver Water 
Fall น้ําตกสีเงิน –ฮานอย –กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)  (TG565 : 20.50-22.15 ) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 
 

จากน้ันนําทานเดินทางสู สถานีรถไฟซาปาสเตช่ันใหทานไดเดินทางโดยรถไฟจากสถานีซา
ปา สู อีกหน่ึงสถานี เพ่ือนําทานเดินทางตอโดยกระเชาไฟฟ�า โดยใชเวลาเดินทางประมาณ
15 – 20 นาที ระหวางทางที่ทานไดเดินทางโดยรถไฟน้ัน สามารถมองเห็นวิวทิวทัศนของ
เมืองซาปานาข้ันบรรได เมฆหมอกที่ลอยตัวอยูเหนืออากาศ ใหทานไดถายรูปตามอัธยาศัย 
จากน้ันใหทานข้ึนกระเชาไฟฟ�าฟานซิปนกระเชาลอยฟ�าติดกระจกสามารถมองเห็นวิวเมือง



 

 

 

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 

วันที่  08-11 ส.ค.  16,999 .- 16,999.- 16,999.- 16,999.- 3,500.- 

ซาปา และความสวยงามของธรรมชาติได 360 องศา ชมความงามของป�าไม แมน้ํา ลํา
ธารสายนอยใหญ วิวของนาข้ันบันไดที่สวยงามเปนที่ข้ึนช่ือของเมืองซาปาสลับไปกับ
หมูบานของชาวเขา รวมถึงภูเขาและมานหมอกท่ีเรียงตัวซอนกันเปนฉากหลังที่สวยงาม 
ขณะที่กําลังเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศนที่สวยงามกระเชาจะเคล่ือนเขาใกลยอดเขาฟานซิปน 
ที่ไดรับฉายาวา หลังคาแหงอินโดจีนโดยอยูสูงจากระดับน้ําทะเลถึง 3,143 กิโลเมตร 
จากน้ันใหทานไดเดินชมบรรยากาศเพ่ือพิชิตยอดเขาฟานซิปน  
นําทานชมทัศนียภาพดานบนพรอมถายภาพวิวทิศทัศน และชมแนวเทือกเขาในเขต
ชายแดนยูนนานของประเทศจีน ระหวางที่ทานอยูดานบนน้ันหากสภาพอากาศไมมีเมฆปก
คลุมมาก ทานสามารถ มองเห็นทิวทัศนของ ยอดเขาฮัมรอง สมควรแกเวลา นําทาน 
ลงกระเชาจากยอดเขาฟานซิปน  
นําทานออกเดินทางสู Silver Water Fall น้ําตกสีเงิน เปนน้ําตกท่ีสวยงามที่สุดในเมือง
ซาปาไหลจากยอดเขาฟานซีปน ซ่ึงสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนจากระยะไกลมีความสูง
ประมาณ 100 เมตร มีหลายระดับสายน้ําลัดเลาะตามหนาผาลงมาอยางสวยงามตอมา 

กลางวัน 
บาย 
 
 
ค่ํา 
 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางกลับสูตัวเมืองฮานอย มีความหมายวา “เมืองที่มีแมน้ําไหลผาน”ซ่ึง
หมายถึงแมน้ําแดงท่ีไหลผานตัวเมืองฮานอย อันเปนเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม 
ต้ังอยูทางเหนือของประเทศ มีประวัติศาสตรยาวนานกวา 2,000 ป  โดยระหวางทางน่ัง
รถไปยังสนามบิน มีแจก ขนมปง ใหลูกคาทาน 
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินนอยไบ เพ่ือเดินทางสูทาอากาศยาน สุวรรณภูมิ 

20.50 น. เดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินท่ี TG565 
22.15 น. ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พรอมความประทับใจ 



 

 

62 
วันที่  10-13 ต.ค.  
62 16,999 .- 16,999.- 16,999.- 16,999.- 3,500.- 

วันที่  27-30 ธ.ค.  
62 18,999 .- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 3,500.- 

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

 
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถ่ินและคนขับรถ รวม 1,000บาท /ทาน/ทริป 
หัวหนาทัวรท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เง่ือนไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดทั้งน้ีข้ึนอยูกับสภาวะ
อากาศและเหตสุดวิสัยตางๆท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ*** 
 
***หากทานท่ีตองออกต๋ัวภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกคร้ัง
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. การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทานควร
จัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวน
ของคาท่ีพักและต๋ัวเคร่ืองบินมิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

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

ผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให

คณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ีบริษัทฯกําหนดไว (15ทานข้ึนไป)เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน 

6. กรณีเจ็บป�วยจนไมสามารถเดินทางไดซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง
บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจาย
ที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือคาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัวในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได 

7. กรณีทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ คืนคาทัวรหรือมัดจําให แตทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักคาใชจายบางสวนท่ีเกิดขึ้นจริงเปนกรณีไป (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
ชําระเงินเพ่ืออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  

2.  คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ 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] คาประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียก
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] 

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

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


