
 

 

รหัสทัวร B2B2000039 
ทัวรเวยีดนามเหนือ ฮานอย นิงหบิงห ซาปา 5 วัน 4 คืน (VJ) 
เมืองฮานอย | เมืองนิงหบิงห | เมืองซาปา | ฮาลองบก | สะพานแกวมังกรเมฆ 
กระเชาฟานซิปน | ทะเลสาบคืนดาบ | ชอบปم�งถนน 36 สาย | หมอไฟปลาแซลมอน 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

เสนทางการเดินทาง 
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฮานอย (สนามบินโหนยบาย) - เมืองนิงหบิงห     

(VJ902 : 14.00-15.50) 
วันที่ 2 : เมืองนิงหบิงห - ลองเรือฮาลองบก - ถํ้าตํากอก - เมืองซาปา - โบสถหินซาปา - 

ตลาดไนทมารเก็ต 
วันที่ 3 : เมืองซาปา - น่ังรถรางไฟฟ�า Muong Hoa - กระเชาไฟฟ�าฟานซิปน - หมูบานกั๊ตกั๊ต 

- สะพานแกวมังกรเมฆ 
วันที่ 4 : เมืองซาปา - เมืองฮานอย - สุสานโฮจิมินห (ชมดานนอก) - วัดเฉินกวก - ชอบปم�ง

ถนน 36 สาย - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหงอกเซิน 
วันที่ 5 : ฮานอย (สนามบินโหนยบาย) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)     (VJ901 : 11.10-

13.00)    



 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฮานอย (สนามบินโหนยบาย) - เมืองนิงหบิงห 
(VJ902 : 14.00-15.50) 

11.00 
น. 

สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูทางเขาหมายเลข 3 เคานเตอร 
E สายการบิน เวียดเจ็ทแอร (VJ) โดยมีเจาหนาที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทาง
สําหรับทุกทานและนําทานโหลดสัมภาระ 

14.00 
น. 

ออกเดินทางสู เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน VIETJET AIR 
เท่ียวบินที่ VJ902 

15.50 
น. 

เดินทางถึง สนามบินโหนยบาย ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร เรียบรอย
แลวนําทานรับสัมภาระ หลังจากน้ันนําทานเดินทางสูตัวเมืองฮานอย (เวลาทองถิ่น
ประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาทองถิ่นประเทศไทย) 

 นําทานเดินทางสู เมืองนิงหบิงห (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เปนเมืองชนบท
เล็กอยูทางใตของกรุงฮานอยเปนเมืองที่มีความโดดเดนทางธรรมชาติ มีพื้นที่เปนที่ลุม
ชุมดวยน้ําอันกวางใหญ จนไดรับขนานนามวา “อาวฮาลางบนแผนดินใหญ” หรือ “ฮา
ลองบก” เปนเมืองที่มีภูมิทัศนประกอบดวย เทือกเขา เนินเขาหินปูน ที่ราบตํ่า พื้นนา
ขาว ที่ลอมรอบดวยยอดเขาถึง 99 ยอดดวยกัน 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก โรงแรม YEN NHI HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเทา 

พักเมืองนิงหบิงห 1 คนื 
 

วันที่ 2 เมืองนิงหบิงห - ลองเรือฮาลองบก - ถํ้าตํากอก - เมืองซาปา - โบสถหินซาปา -  
ตลาดไนทมารเก็ต 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 

 
 นําทาน ลองเรือฮาลองบก ลองไปตามคลอง ซึ่งสองขางทางโอบลอมดวยภูเขาหินปูน 

ชมทิวทัศนอันงดงามเขียวขจีและบรรยากาศอันแสนสดชื่น ระหวางทางไปชมถํ้าตางๆจะ
ผานนาขาว ซึ่งมีอยูทั้งสองขางทาง  จากน้ันนําทานชม ถํ้าตํากอก เปนถํ้าท่ีมีหินงอกหิน



 

 

ยอยอันนามหัศจรรย ซ่ึงซอนตัวอยูในความลึกของเทือกเขา ภูเขาและทะเลเปนอันหน่ึง
อันเดียวกัน ทําใหท่ีน่ีมีภูมิประเทศที่ราวกับภาพวาด 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองซาปา (ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาที) จังหวัด

ลาวไก สูขุนเขาหวางเหลียนเซิน ไปยังเมืองซาปา เมืองซาปาเคยถูกใหสรางขึ้นเปนเมือง
ตากอากาศของชาวฝรั่งเศสที่ เขามาปกครองในสมัยอาณานิคม ในป พ.ศ. 2465 และ
ไดมีการสรางสถานีภูเขาขึ้น เพราะดวยเมืองซาปาโอบลอมดวยขุนเขานอยใหญจึงทําให
มีอากาศเย็นตลอดป ปจจุบันเปนเมืองทองเท่ียวซึ่งไดรับความนิยมมากที่สุดแหงหน่ึงใน
เวียดนาม   
นําทานชม โบสถหินซาปา สิ่งปลูกสรางที่สรางขึ้นจากสถาปตยกรรมแบบยุโรปในสมัยที่
ฝรั่งเศสปกครองเวียดนาม ซึ่งเปนหน่ึงในแลนดมารกของเมืองซาปาที่ตองมาเช็คอินกับ
โบสถคริสตแหงน้ี ซึ่งโบสถทําดวยหิน สันนิษฐานวาโบสถแหงน้ีสรางโดยชาวฝรั่งเศส 
และยังเปนสถานที่ประกอบพิธีมิสซาของชาวฝร่ังเศสในชวงวันหยุดสัปดาห 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
 หลังจากน้ันนําทานอิสระชอปปم�งสินคาพ้ืนเมืองและของที่ระลึกที่ ตลาดไนทมารเก็ต ให

ทานไดเพลิดเพลินกับการตอรองสินคา ไมวาจะเปนผาพันคอ งานหัตถกรรมตางๆ จาก
ชาวเขา หรือสินคาพื้นเมืองตางมากมาย 

ที่พัก โรงแรม LACASA HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเทา 
พักเมืองซาปา 2 คืน 
 

วันที่ 3 เมืองซาปา - นั่งรถรางไฟฟ�า Muong Hoa - กระเชาไฟฟ�าฟานซิปน - หมูบาน
กั๊ตก๊ัต - สะพานแกวมังกรเมฆ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 

 
 จากน้ันนําทานเดินทางสู สถานีรถรางไฟฟ�าซาปาสเตช่ัน ใหทานไดเดินทางโดย น่ัง

รถรางไฟฟ�า Muong Hoa จากสถานีซาปา สูอีกหน่ึงสถานีฟานซิปน เพื่อนําทาน



 

 

เดินทางตอโดยกระเชาไฟฟ�า โดยใชเวลาเดินทางประมาณ 10 นาที ระหวางทางที่ทาน
ไดเดินทางโดยรถรางไฟฟ�าน้ัน สามารถมองเห็นวิวทิวทัศนของเมืองซาปานาขั้นบันได 
เมฆหมอกที่ลอยตัวอยูเหนืออากาศ ใหทานไดถายรูปตามอัธยาศัย 
จากน้ันใหทานขึ้น กระเชาไฟฟ�าฟานซิปน กระเชาลอยฟ�าติดกระจกสามารถมองเห็น
วิวเมืองซาปา และความสวยงามของธรรมชาติได 360 องศา ชมความงามของป�าไม 
แมน้ํา ลําธารสายนอยใหญ วิวของนาขั้นบันไดที่สวยงามเปนที่ขึ้นชื่อของเมืองซาปาสลับ
ไปกับหมูบานของชาวเขา รวมถึงภูเขาและมานหมอกที่เรียงตัวซอนกันเปนฉากหลังที่
สวยงาม ขณะที่กําลังเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศนที่สวยงามกระเชาจะเคลื่อนเขาใกลยอด
เขาฟานซิปน ที่ไดรับฉายาวา หลังคาแหงอินโดจีนโดยอยูสูงจากระดับน้ําทะเลถึง 
3,143 กิโลเมตร จากนั้นใหทานไดเดินชมบรรยากาศเพื่อพิชิตยอดเขาฟานซิปน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานสู หมูบานกั๊ตกั๊ต (Cat Cat Village) หมูบานชาวเขาเผามงดํา ชมวิถีชีวิต

ความเปนอยูของชาวเขาในหมูบานน้ีและชมแปลงนาขาวแบบขั้นบันได   
จากนําทานชม สะพานแกวมังกรเมฆ (Rong May) แหงแรกในเวียดนามตั้งอยูหาง
จากเมืองซาปา 18 กิโลเมตร มีความสูงจากระดับน้ําทะเล 2,000 เมตร มีระบบลิฟต
แกวใสมีความสูงรวม 300 เมตร ความสูงเหนือระดับน้ําทะเล 2,200 เมตร และ 
548.5 เมตร เหนือระดับความสูงของหุบเขาในเขตเทือกเขา Hoang Lien Son ซึ่ง
เปนเทือกเขาท่ียาวที่สุดในเวียดนาม 

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   (เมนูหมอไฟปลาแซลมอน) 

ที่พัก โรงแรม LACASA HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเทาพักเมืองซาปา 2 คืน 



 

 

วันที่ 4 เมืองซาปา - เมืองฮานอย - สุสานโฮจิมินห (ชมดานนอก) - วัดเฉินกวก - ชอบ
ปم�งถนน 36 สาย - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหงอกเซิน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางกลับสู เมืองฮานอย (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) เมืองหลวง

ของประเทศเวียดนาม และเปนเมืองใหญอันดับสองรองจากโฮจิมินห ฮานอยเปนเมือง
ประวัติศาสตรที่สําคัญและเปนเมืองศูนยกลางทางดานการปกครองของเวียดนามที่มี
อายุมากกวา 1,000 ป และเมื่อครั้งที่เวียดนามเปนประเทศอาณานิคมของฝรั่งเศส 
ฮานอยถือเปนเมืองหลักที่ฝรั่งเศสต้ังเปนจุดศูนยกลางในการปกครองอีกดวย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานชมดานนอก สุสานโฮจิมินห สรางขึ้นเมื่อปค.ศ.1973 เปนอาคารสุสานของ

รัฐบุรุษอาวุโสอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห ซึ่งไดรับการอาบน้ํายาเปนอยางดีอยูในโลง
แกวภายในหองที่ควบคุมอุณหภูมิคงที่ (หมายเหตุ : สุสานโฮจิมินหจะปดทุกวันจันทร , 
วันศุกร และตลอดทั้งเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกป แตสามารถชมบริเวณ
ภายนอกได) 

 
 นําทานชม วัดเฉินกวก (Chen Quoc Temple) เปนวัดจีนที่มีความเกาแกของชาว

พุทธที่เคยรุงโรจนในอดีต และมีความสําคัญกับประชาชนชาวเวียดนามเปนอยางมาก 
สรางขึ้นในศตวรรษที่ 6 โดยกษัตริย Ly Nam De ครั้งเมื่อมีการสรางเมืองขึ้นมาใหม 
ตั้งอยูใจกลางเมือง ลักษณะเปนเกาะเล็กๆริมทะเลสาบตะวันตก ภายในวัดมีตนโพธิ์ที่
เปนของขวัญมาจากประเทศอินเดีย และเจดียทรงสูงหลายช้ัน 
จากน้ันนําทานอิสระ ชอบปم�งถนน 36 สาย มีสินคาราคาถูกใหทานไดเลือกสรร
มากมาย กระเป�า เส้ือผา รองเทา ของท่ีระลึกตางๆ ฯลฯ 
นําทานชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแหงน้ีมีตํานาน
กลาววา ในสมัยที่เวียดนามทําสงครามสูรบกับประเทศจีน กษัตริยแหงเวียดนามได



 

 

สงครามมาเปนเวลานาน แตยังไมสามารถเอาชนะทหารจากจีนไดสักที ทําใหเกิดความ
ทอแทพระทัย เมื่อไดมาลองเรือที่ทะเลสาบแหงน้ี ไดมีเตาขนาดใหญตัวหน่ึงไดคาบดาบ
วิเศษมาใหพระองค เพื่อทําสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองคไดรับดาบมาน้ัน 
พระองคไดกลับไปทําสงครามอีกครั้ง และไดรับชัยชนะเหนือประเทศจีนทําใหบานเมือง
สงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแลว พระองคไดนําดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแหงน้ี นําทาน
ขาม สแีดงสดใสสูกลางทะเลสาบคืนดาบ   

 
นําทานชม วัดหงอกเซิน วัดโบราณภายในประกอบดวย ศาลเจาโบราณ และ เตาสตาฟ 
ขนาดใหญ  ซึ่งมีความเชื่อวา เตาตัวน้ี คือเตาศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยูใน
ทะเลสาบแหงน้ีมาเปนเวลาชานาน 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก โรงแรม MOONVIEW HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเทา 
พักเมืองฮานอย 1 คืน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

อัตราคาบริการ : สุดขั้ว...เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงหบิงห ซาปา 
สะพานแกว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร (VJ) 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 
(ไมเสริม
เตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

วันที่ 04-08 เมษายน 2563 12,999 12,999 12,999 4,000 
วันที่ 11-15 เมษายน 2563 15,999 15,999 15,999 4,000 
วันที่ 18-22 เมษายน 2563 12,999 12,999 12,999 4,000 
วันที่ 09-13 พฤษภาคม 2563 12,999 12,999 12,999 4,000 
วันที่ 16-20 พฤษภาคม 2563 12,999 12,999 12,999 4,000 
วันที่ 23-27 พฤษภาคม 2563 12,999 12,999 12,999 4,000 
วันที่ 06-10 มิถุนายน 2563 14,999 14,999 14,999 4,000 
วันที่ 20-24 มิถุนายน 2563 14,999 14,999 14,999 4,000 
วันที่ 27 มิถุนายน –  
01 กรกฎาคม 2563 14,999 14,999 14,999 4,000 
ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ] ทานละ 3,000 บาท ราคานี้รวม

รายการทัวร ต๋ัวเครื่องบิน 
 
 

วันที่ 5 ฮานอย (สนามบนิโหนยบาย) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)    (VJ901 : 
11.10-13.00)    

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินโหนยบาย เพื่อนําทานเดินทางกลับประเทศ

ไทย 
11.10 

น. 
เดินทางสู  กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่  
VJ901 

13.00 
น. 

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 



 

 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,000 บาท / ทาน 
/ ทริป 

หัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะ
อากาศและเหตสุดวิสัยตางๆที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ*** 
 
***หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจง
ใหทราบลวงหนา ** 
 
หมายเหตุ 
สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมให
บุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมี
อายุไมตํ่ากวา 6 เดือน หรือ 180 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางตํ่า 6 
หนา 
 
เงือ่นไขการจอง 
1. กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 10,000 

บาทพรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแลว 
2. การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทานควร

จัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวน
ของคาที่พักและต๋ัวเครื่องบินมิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
3. แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 



 

 

4. สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวีซา
ผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําท้ังหมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให
คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (15ทานขึ้นไป)เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

6. กรณีเจ็บป�วยจนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง
บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสยีคาใชจาย
ที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือคาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋วในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได 

7. กรณีทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ คืนคาทัวรหรือมัดจําให แตทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักคาใชจายบางสวนที่เกิดขึ้นจริงเปนกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินไปแลว หรือไดชําระคาบริการในสวนของทางเมืองนอกเชน โรงแรม ฯลฯ ไปแลว) 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึ้นแลวกับทานเปนกรณีไป 

8. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของ
เจาหนาท่ีไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.  คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร

ขางตน 
กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่น่ังจากชั้นประหยัดเปนชั้นธุรกิจ 
โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการ
ชําระเงินเพื่ออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  

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

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

6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 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 ที่จาย 3% 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1.  คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 
2. คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือที่ระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา

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

 


