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HANOI – HALONG BAY 
 (3 DAYS - 2 NIGHTS) 

*** บริการพิเศษ  
➢ ด่ืมกาแฟ หรือน ้าชาฟรีบนรถ 
➢ ลองใส่ชุดอา้วหญ่ายเวยีดนามและงอบเวยีดนามท่ีมีเสน่ห์ 
➢ ด่ืมไวน์แดงดาลดั 
➢ ฟรีเคก๊วนัเกิดส าหรับลูกคา้มีวนัเกิดตรงกบัเวลาเดินทาง 

 
Code SVN.FDN51 THAI AIRWAYS  (TG 560 / TG 565) Valid: 30st Sep, 2019 

DAY ROUTE SIGHTSEEING L D HOTEL  

DAY 

1 

BKK – HANOI 

– HALONG 

สนามบิน - วดัเตร้ินก๊วก – ทานอาหารเท่ียง – ฮาลอง - Bamboo Shop  – 
ตลาดนดัฮาลอง- ทานอาหารเยน็ – พกัผอ่นท่ีโรงแรม 

L D 
SEA STAR 

HOTEL 

DAY 

2 

HALONG – 

HANOI 

ม้ือเชา้ – อ่าวฮาลอง – ถ ้าสวรรค ์– ถ ้าหวัไม-้ อาหารบนเรือซีฟูด+ไวน์แดง – 
ฮานอย – Viethoa Pearl Shop – ทะเลสาบคืนดาบ -วดัเนินหยก - ทานอาหาร
เยน็ – หุ่นกระบอกน ้า-พกัผอ่นโรงแรม 

L D 
CHURCH 

BOUTIQUE 

HOTEL 

DAY 

3 
HANOI – BKK 

อาหารเชา้– สุสารโอจีมินห์ – บา้นพกัของท่านโฮจีมินห์– ท าเนียบ
ประธานาธิบดี– วดัเสาเดียว – ทานอาหารเท่ียง - วหิารวรรณกรรม – อาหาร
เท่ียงท่ี BUFFET SEN HO TAY – ชอปป้ิงถนน 36 สาย –  
ทานอาหารเยน็สนามบิน 

L D X 

 

 

**เหมา เหมา 15ทา่นเดนิทาง** 
 

 

โรงแรม 
ราคาส าหรับ 15 ท่านขึน้ไป  (บาท/ท่าน) ห้องเดีย่ว 

ราคา ส าหรับ 1 ท่าน  

3*** 14,500 1,900 

4***** 15,900 2,900 

5***** 17,900 4,900 
 

mailto:info@letsgoholidays.com
http://www.letsgoholidays.com/


 

   

DAY 01: BANGKOK - HANOI - HALONG                                                          (อาหารเท่ียง / เยน็) 

   

05.00 น.คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสาร ชั้น 4 ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ D 

เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่าน    

07.45น.เหิรฟ้าสู่ กรุงฮานอย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG560 

(บริการอาหารเชา้และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง / ใชเ้วลาบิน 1.50 ชัว่โมง )  

09:35 เดินทางถึงสนามบินนอยไบโดยเท่ียวบิน หลงัจากผา่นพิธีการตรวดคนเขา้เมืองแลว้ จากนั้นเดินทางสู่ เจดีย์เตร่ินก๊วก

(Tran Quoc Temple) ซ่ึงเป็นเจดียท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดในกรุงฮานอยท่ีมีความเป็นมาถึงกวา่ 1500ปี เป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ

ของชาวเวยีดนามและเป็นสถานท่ีศกัด์ิศิทธ์ิของชาวพุทธ  

11:00 รับประทานอาหารท่ีภตัตาคาร Anh Hoa Restaurant. 

13:00 จากนั้นเดินทางสู่อ่าวฮาลอง(ท่ีอยูข่องมงักรในความคิดของชาวเวยีดนาม) ซ่ึงไดรั้บการประกาศเป็นโลกมาเป็นหลาย

คร้ังแลว้ ฮาลองห่างกรุงฮานอยประมาณ 165 กิโลเมตรตามทิศตะวนัตก ในแต่ก่อนใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง 

ปัจจุบนัมีทางด่วนฮานอย ไฮฟอง ท าใหเ้วลาเดินทางไปฮาลองลดลงเพี่ยงแค่ 2 ชวัโมงกวา่ฯ 

อิสระสัมผสัเมืองฮาลองโดยการนัง่กระเชา้ 2 ชั้น Queen Cable Car ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ซ่ึงไดรั้บการบนัทึกลงใน Guinness 

World Records ถึง 2 รายการ คือ เป็นกระเชา้ท่ีจุคนไดม้ากท่ีสุดในโลก (จุคนไดม้ากถึง 250 คนต่อเท่ียว) และ มีเสาคอนกรีต

ส่งกระเชา้ท่ีสูงท่ีสุดในโลก ดว้ยความสูงถึง 188.88 เมตร หลงัจากลงกระเชา้เราจะไดเ้ขา้ไปชมสวนญปุ่ีน ถ่ายรูปท่ีสะพาน 

KOI ท่ีรูปรางแปลกใหม่ตามไสตยญี์ปุ่น นัง่ ชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ Sun Wheel ชมเมืองฮาลองจากมุมสูงสุด 215m เม่ือ

เทียบกบัระดบัน ้าทะเล (หมายเหตุ: ราคาตัว๋กระเชา้ลูกคา้จ่ายเอง ประมาณ ๕๐๐ บาทต่อท่าน) 

เยน็ บริการอาหารเยน็ท่ีร้านอาหาร Bangkok restaurant 

สุดทา้ยน าคณะเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม SEA STAR HOTEL 3*** หรือเทียบเท่า 

   

DAY 02: HALONG - HANOI     (อาหารเชา้ เท่ียง เยน็) 

 

เช้า: คณะจะรับประทานอาหารท่ีโรงแรม 

08:00 :น าท่านออกเดินทางสู่ท่าเร่ือ Tuan Chau Entertaiment เพื่อไปชมความสวยงามตามธรรมชาติดงัภาพวาดโดยจิตกร

เอกของอ่าวฮาลอง  อ่าวแห่งน้ีประกอบดว้ยหมู่เกาะนอ้ยไหญ่กวา่ 1900 เกาะ และไดรั้บการประกาศเป็น 1ใน7 ส่ิงมหศัจรรย์

ของโลกทางดา้นธรรมชาติโดยองคก์ร ยเูนสโก อ่าวฮาลองเตม็ไปดว้ยภูเขาหินปูนมากมาย ระหวา่งการล่องเร่ือท่านจะไดช้ม



 

   

ความสวยงามของเกาะแก่งต่างๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ โดยเฉพราะน าท่านชม ถ า้สวรรค์ ซ่ึงถือวา่เป็น

สวรรคส์ าหรับคนเวยีดนาม ชมหินงอกหินยอ้ยมากมาย ลว้นแต่สวยงามและน่าประทบัใจยิง่นกั  ถ ้าแห่งน้ีเพิ่งถูกคน้พบเม่ือ

ไม่นานมาน้ี ไดมี้การประดบัแสงสีตามผนงัและมุมต่างๆในถ ้า บรรยากาศภายในถ ้าดีมาก เยน็สบาย ท่านจะไดช้มความ

สวยงามท่ีเสริมเติมแต่งโดยมนุษย ์  แสงสีลงตวัหินท าใหเ้กิดจิตนการรูปต่างๆมากมายทั้งมงักร เสาค ้าฟ้าทั้งส่ีเสา รูปปีก

อินทรี รูปทางฟ้า รูปคู่รักหนุ่มสาว ฯลฯ 

11h00 รับประทารอาหารบนเร่ือ ระหวา่งการรับประทานอาหารท่านจะไดช้มววิอนัสวยงามในอ่าวฮาลอง 

12h00: เรือกลบัถึงฝ่ัง รถมารับน าท่านเดินทางสู่กรุงฮานอย  

พอมาถึงฮานอยน าท่านเดินทางสู่ใจกลางเมืองฮานอย ชมความงามรอบทะเลสาบคืนดาบ ซ่ึงเป็นทะเลสาบอยูใ่นใจกลางเมือง

ฮานอย ทะเลสาบแห่งน้ีมีต านานกล่าววา่ ในสมยัท่ีเวยีดนามท าสงครามสู้รบกบัประเทศจีน กษตัริยแ์ห่งเวยีดนามไดท้  า

สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยงัไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนไดส้ักที ท าใหเ้กิดความทอ้แทพ้ระทยั เม่ือไดม้าล่องเร่ือท่ี

ทะเลสาบแห่งน้ีไดมี้ปฏิหารเต่าขนาดตวัไหญ่ตวัหน่ึงไดรั้บดาบวเิศษมาใหพ้ระองคเ์พื่อท าสงครามกบัประเทศจีน หลงัจากท่ี

พระองคไ์ดรั้บดาบมานั้น พระองคไ์ดก้ลบัไปท าสงครามอีกคร้ัง และไดรั้บชยัชนะเหนือประเทศจีน ท าใหบ้า้นเมืองสงบสุข 

เม่ือเสร็จศึกสงครามหน่ึงปีต่อมา พระองคไ์ดน้ าดาบมาคืน ณ ทะเทสาบแห่งน้ี หลงัจากนั้นทะเลสาบแห่งน้ีมีช่ือวา่ทะเลสาบ

คืนดาบ   

หลงัจากนั้นน าท่านไปซอปป้ีงท่ีเมืองยา่นถนน 36 สายเก่า ซ่ึงเป็นแห่งขายของท่ีระลึกและสินคา้ต่างๆ เส้ือผา้ รองเทา้ 

เคร่ืองส าอางค ์เป็นตน้ 

17:20 ชมการแสดงเชิดหุ่นกระบอกน า้ ซ่ึงเป็นศิลปะวฒันธรรมพื้นเมืองอนัเก่าแก่และมีช่ือเสียงของชาวเวยีดนาม มีลิลาการ

ท่ีสวยงามท่ีสุดของเวยีดนาม ชมเร่ืองราวท่ีสนุกสนานสะทอ้นวถีิชีวตีความป็นอยูข่องชาวเวยีดนามท่ีผกูพนัธ์กบัสายน ้า 

ประกอบการแสดงดว้ยเสียงดนตรีพื้นเมืองจึงท าใหก้ารแสดงรุ่งเร่ืองยิง่นกั 

เยน็:บริการอาหารท่ีร้านอาหาร Anh Hoa Restaurant. 

หลงัอาหารน าท่านเช็คอีนเขา้สู่ท่ีพกัท่ีโรงแรม CHURCH BOUTIQUE HOTEL 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



 

   

 

 

DAY 03: HANOI – BANGKOK     (อาหารเชา้ เท่ียง เยน็) 

เช้า:บริการอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

08:00: รถรับท่านไปชม จุตุรัส บาดิ่งห์ เป็นสถานท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ ดว้ยเป็นสถานท่ีท่ีโฮจิมินห์ 

ประธานาธิบดีคนแรกของเวียดนาม อ่านค าประกาศอิสรภาพของเวยีดนามเม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน ค.ศ. 1945 หลงัสงครามโลก

คร้ังท่ีสอง ชมสุสารโอจีมินห์ ภายในมีศพของท่านท่ีรักษาดว้ยน ้ายาอยูใ่นโรงแกว้อยูใ่นสภาพเกือบร้อยเบอร์เชนร์ตั้งแต่หวั

จรดเทา้และมีทหารอรักขารองทิศ (กรณาแต่งกายสุภาพ ไม่สวมกางเกงขาสั้น เส้ือสายเดียว รองเทา้แตะ) จากนั้นน าท่านชม

บ้านพกัของท่านโฮจีมินห์ท่ีมีสวนตน้ไมห้ลายตน้แลว้มีบ่อเล้ียงปลาอีกดว้ยซ่ืงเป็นท่ีพกัและท่ีท างานของโฮจิมินห์เวลาท่าน

ยงัมีชีวตีอยู ่แขกทุกท่านจะไดส้ัมผสัธ์กบัชีวติท่ีติดดินของท่านอดิตประธานาธิบดี โฮจีมินห์ผูย้ิง่ไหญ่ของชาวเวยีดนาม 

จากนั้นเขา้ชมวดัเสาเดียวไดต้ั้งข้ึนมาในปี ค.ศ 1070 ในราชกาล Lý โดยกษตัริย ์ Lý Thái Tông ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยๆกบั

ดอกบวัตั้งอยูบ่นเสาตน้เดียวกลางบ่่อน ้า วดัแห่งน้ีไดรั้บรองวา่มีสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่นท่ีสุดในเอเชีย 

10:30: ชมวดัวนัเหมียวหรือวหิารรณกรรม ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลยัแห่งแรกของประเทศเวยีดนามและอดิตเคยเป็นสถานท่ีใชใ้น

การสอบจองหงวน วนัเหมียวไดต้ั้งข้ึนในปี ค ศ 1070 ในราชกาล Lý ตั้งโดยกษตัริย ์Lý Thánh Tông ( ค ศ 1054- 1072) สร้าง

ข้ึนเพื่อการบูชา Khong Tu (โขงต๋ือ) ซ่ึงเป็นนกัปราชณ์ชาวจีนคนหน่ึง ภายในจะมีสัญลกัณ์รูปป้ันเต่าหมายถึงระดบั

การศึกษาของจองหงวนสมยัก่อน เป็นสถานท่ีชาวเวยีดนามจะค่อนขา้งใฝ่ศึกษาหาความรู้ 

เทีย่ง : รับประทานอาหารแบบบุฟเฟต ์ท่ี SEN HOTAY 

ชอปป้ิงท่ีตลาดด่งซวน Dong Xuan หรือ Royal Shopping Mall  

ค ่า รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ เพื่อเดินทางสู่ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ 

20.50 น. เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG565 

22.15 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...พร้อมความประทบัใจ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 
 

Inclusives Exclusives 

• 2 nights accommodation at selected Hotel with daily 

breakfast; 

• Transfer by bus with air conditioner as per itinerary; 

• Entrance fees as mentioned in the itinerary; 

• Board service as per itinerary; 

• Thailand speaking guide; 

• Meals: B = breakfast, L = lunch, D = dinner 

• Mineral water and napkin. 

• International Air ticket and airport tax; 

• Personal expenses & travel insurance; 

• Tipping for guide & driver ( 400 บาท 

•  

 

Supply Hotel System 

CITY 5* STAR 4* STAR 3* STAR 

HANOI 
NIKKO HOTEL, GRAND 

PALAZA HOTEL or similar 

CANDLE HOTEL, ARMY 

HOTEL or similar 

CHURCH HOTEL, 

DELIGHT HOTEL or 

similar 

HALONG 
MUONG THANH LUXUYRY 

HOTEL or similar 

MUONG THANH HALONG, 

SONG LOC HOTEL or similar 

NEW STAR HOTEL, SEA 

STAR HOTEL or similar 

NINH BINH 
HIDDEN CHARM, EMERALDA 

RESORT or similar 

THE VISSAI HOTEL, THE 

REED or similar 

GOLD HOTEL, YEN NHI 

HOTEL or similar 

SAPA PAO’S HOTEL or similar  
SAPA CHARM HOTEL, 

AMAZING HOTEL or similar 

SUNNY MOUNTAIN 

HOTEL, SAPA DIAMOND 

or similar 

 

เง ือ่นไข 
**โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศและ

เหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษัิทฯจะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความ

ปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคัญ*** 

 

***หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทํา

การออกตั๋วเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ ** 

 

หมายเหต ุ

สําหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรณุานําพาสปอรต์ตดิตัวมาในวันเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมตํ่่า

กวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งตํา่ 6 หนา้ 



 

   

 

เง ือ่นไขการจอง 

1.กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมดัจํา 10,000 บาทพรอ้มกบั

เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแลว้ 

2.การชาํระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเกบ็กอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วันทา่นควรจัดเตรยีม

คา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนดเนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋ว

เครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1.แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

3.แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4.สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้

มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจําทัง้หมด 

5.บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจํานวนทีบ่รษัิทฯกําหนดไว ้(15ทา่นขึน้ไป)เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิ

ของทา่น 

6.กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะทํา

การเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้

คอืคา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตัว๋ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7.กรณีทา่นไดช้าํระคา่ทัวรห์รอืมดัจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทวัรห์รอืมดัจําให ้แตท่างบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ หรอืได ้

ชําระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหกั

เก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8.กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่

เหตผุลใดๆ กต็ามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนน

จากบตัรสะสมไมล ์จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชาํระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้ง

กระทําทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วันเดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น้ําหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [นกสกูต๊ 20 กโิลกรัม / แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิลกรัม / การบนิ

ไทย 30 กโิลกรัม / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม] คา่ประกนัวนิาศภยั

เครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้** 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี ** 

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี ** 

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 



 

   

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่

โทรศัพท ์ 

3. คา่ภาษีน้ํามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

4. คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 400 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

7. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

 

 

 

 


