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เมืองฮานอย | เมืองนิงหบ์ิงห ์| เมืองฮาลอง | ฮาลองบก | ฮาลองเบย ์
ชอ้บป้ิงถนน 36 สาย | ทะเลสาบคืนดาบ | วดัหง๊อกเซิน | โชวห์ุน่กระบอกน า้ 

 
 
 

 
 

  

 

เดนิทาง เมษายน - มถุินายน 2563 

ราคาเร่ิมต้นเพียง 9,999.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมิู) - ฮานอย (สนามบินโหนย่บา่ย) - เมืองนิงหบ์ิงห ์    (VJ902 : 14.00-15.50) 
วนัท่ี 2 : เมืองนิงหบ์ิงห ์- ลอ่งเรอืฮาลองบก - ถ า้ต  าก๊อก - เมืองฮาลอง - โชวห์ุน่กระบอกน า้ - ตลาดไนทม์ารเ์ก็ต 
วนัท่ี 3 : เมืองฮาลอง - ลอ่งเรอืฮาลองเบย ์- ถ า้นางฟา้ - เมืองฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ - วดัหง๊อกเซิน - ชอ้บป้ิงถนน 36 สาย 
วันท่ี 4 : เมืองฮานอย - สุสานโฮจิมินห์ (ชมดา้นนอก) - ฮานอย (สนามบินโหน่ยบ่าย) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

(VJ901 : 11.10-13.00) 

สุดชลิ...เวยีดนามเหนือ ฮานอย นิงหบ์งิห ์ฮาลอง 
4 วัน 3 คนื  
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฮานอย (สนามบินโหน่ยบ่าย) - เมืองนิงหบ์ิงห ์     
(VJ902 : 14.00-15.50) 

11.00 น. สมาชิกทกุทา่นพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภมูิ ประตูทางเขา้หมายเลข 3 เคานเ์ตอร ์E สายการบิน เวียด
เจ็ทแอร ์(VJ) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยจดัเตรยีมเอกสารการเดินทางส  าหรบัทกุทา่นและน าทา่นโหลดสมัภาระ 

14.00 น. ออกเดินทางสู ่เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน VIETJET AIR เท่ียวบินท่ี VJ902 
15.50 น. เดินทางถึง สนามบินโหน่ยบ่าย ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร เรียบรอ้ยแลว้น าท่านรบัสมัภาระ 

(เวลาทอ้งถ่ินประเทศเวียดนามเหมือนกบัเวลาทอ้งถ่ินประเทศไทย) 
 น าทา่นเดินทางสู ่เมืองนิงหบ์ิงห ์(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นเมืองชนบทเล็กอยู่ทางใตข้องกรุง

ฮานอยเป็นเมืองท่ีมีความโดดเดน่ทางธรรมชาติ มีพืน้ท่ีเป็นท่ีลุม่ชุ่มดว้ยน า้อนักวา้งใหญ่ จนไดร้บัขนานนามว่า 
“อ่าวฮาลางบนแผน่ดินใหญ่” หรอื “ฮาลองบก” เป็นเมืองท่ีมีภูมิทศันป์ระกอบดว้ย เทือกเขา เนินเขาหินปูน ท่ี
ราบต ่า พืน้นาขา้ว ท่ีลอ้มรอบดว้ยยอดเขาถึง 99 ยอดดว้ยกนั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก โรงแรม YEN NHI HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า 

พักเมืองนิงหบ์ิงห ์1 คืน 

วันที ่2 
เมืองนิงหบ์ิงห ์- ล่องเรือฮาลองบก - ถ ้าต าก๊อก - เมืองฮาลอง - โชวห์ุ่นกระบอกน ้า - 
ตลาดไนทม์ารเ์ก็ต 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

 
 น าทา่น ล่องเรือฮาลองบก ลอ่งไปตามคลอง ซึ่งสองขา้งทางโอบลอ้มดว้ยภูเขาหินปูน ชมทิวทศันอ์ันงดงาม

เขียวขจีและบรรยากาศอันแสนสดช่ืน ระหว่างทางไปชมถ า้ต่างๆจะผ่านนาข้าว ซึ่งมีอยู่ทัง้สองขา้งทาง   
จากนัน้น าท่านชม ถ ้าต าก๊อก เป็นถ า้ท่ีมีหินงอกหินย้อยอันน่ามหัศจรรย ์ซึ่งซ่อนตัวอยู่ในความลึกของ
เทือกเขา ภเูขาและทะเลเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั ท าใหท่ี้น่ีมีภมิูประเทศท่ีราวกบัภาพวาด 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลอง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ดินแดนแห่งมังกรหลบัใหลตัง้อยู่ใน 

จงัหวดักวา่งนิงหซ์ึ่งจงัหวดันีจ้ะมีพรมแดนรว่มกบัจีนทางทิศเหนือ ใหท้า่นสมัผสับรรยากาศขา้งทาง ชมวิถีชีวิต
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ความเป็นอยูก่ารเกษตรกรรมและนาขา้วเขียวขจี   
จากนัน้น าทา่นชม โชวห์ุ่นกระบอกน ้า เป็นศิลปกรรมประจ าชาติ หุ่นกระบอกน า้เป็นการผสมผสานระหว่าง
ความหลงไหลในเทพ กบัความรกัชาติอยา่งรุนแรงจนเป็นสิ่งปลกูฝังกนัมาในจิตใจของชาวเวียดนาม นกัเชิดหุ่น
จะยืนอยูห่ลงัฉากและมีน า้ทว่มถึงบรเิวณเอว และควบคมุตวัหุน่ดว้ยไมไ้ผ่ล  ายาว ส  าหรบัเทคนิคการเชิดนัน้ได้
ถกูปิดบงัเป็นความลบัอยา่งมิดชิด และมีเพียงแคแ่หง่เดียวในโลก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 หลงัจากนัน้น าทา่นอิสระชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมืองและของท่ีระลกึท่ี ตลาดไนทม์ารเ์ก็ต ใหท้า่นไดเ้พลิดเพลินกับ

การตอ่รองสนิคา้ ไม่วา่จะเป็นของฝาก ของท่ีระลกึท าจากไม ้งานหตัถกรรมพืน้เมือง เสือ้ผา้ กระเป๋า และสนิคา้
พืน้เมืองตา่งมากมาย 

ที่พัก โรงแรม CITYBAY PALACE HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า 
พักเมืองฮาลอง 1 คืน 

วันที ่3 
เมอืงฮาลอง - ล่องเรือฮาลองเบย ์- ถ า้นางฟ้า - เมอืงฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ -  
วัดหง๊อกเซนิ - ช้อบป้ิงถนน 36 สาย 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

 
 น าทา่นเดินทางสูท่า่เรอืเพื่อลอ่งเรอืชมความงดงามของ ฮาลองเบย ์นัน้ตามนิทานปรมัปราของชาวเวียดนาม

ไดก้ลา่วถึงมงักรโบราณซึ่งเคยรอ่นมาลงในอ่าวนีเ้ม่ือครัง้ดกึด าบรรพแ์ละช่ือของฮาลอง ก็แปลไดว้่า มังกรรอ่น
ลง เชิญทา่นสมัผสัจากความงดงามและสมบูรณข์องอ่าวฮาลอง จนท าใหไ้ดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก
ทางธรรมชาติ จากองคก์ารยูเนสโก้เม่ือปี พ.ศ. 2537 สมัผสัความมหศัจรรยข์องธรรมชาติท่ีไดแ้ต่งแตม้ดว้ย
เกาะหินปนูรูปรา่งแปลกตานบัพนัเกาะ สลบัซบัซอ้นเรยีงตวักนัอย่างสวยงาม ผ่านเกาะต่างๆ ท่ีมีรูปรา่งแปลก
ตา ลกัษณะทั่วไปของอ่าวฮาลองนัน้ประกอบไปดว้ยเกาะเล็ก เกาะนอ้ยจ านวนกว่า 1,000 เกาะ และมีเนือ้ท่ี
กวา่ 4,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของอ่าวตงัเก๋ียของทะเลจีนใต ้  
จากนัน้น าทา่นเขา้ชม ถ า้นางฟ้า ชมหินงอกหินยอ้ยตา่งๆ ภายในถ า้ท่ีประดบัตกแตง่ดว้ยแสงสสีวยงาม หินแต่
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ละกอ้นจะมีลกัษณะคลา้ยกบัสตัวต์ามแตท่า่นจินตนาการ 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ   (เมนู SEA FOOD) 
บ่าย น าทา่นเดินทางกลบัสู ่เมืองฮานอย (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม และ

เป็นเมืองใหญ่อันดบัสองรองจากโฮจิมินห ์ฮานอยเป็นเมืองประวัติศาสตรท่ี์ส  าคัญและเป็นเมืองศูนยก์ลาง
ทางดา้นการปกครองของเวียดนามท่ีมีอายมุากกว่า 1,000 ปี และเม่ือครัง้ท่ีเวียดนามเป็นประเทศอาณานิคม
ของฝรั่งเศส ฮานอยถือเป็นเมืองหลกัท่ีฝรั่งเศสตัง้เป็นจุดศูนยก์ลางในการปกครองอีกดว้ย   
น าท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนีมี้ต านานกลา่วว่า ในสมัยท่ี
เวียดนามท าสงครามสูร้บกับประเทศจีน กษัตริยแ์ห่งเวียดนามไดส้งครามมาเป็นเวลานาน แต่ยงัไม่สามารถ
เอาชนะทหารจากจีนไดส้กัที ท าใหเ้กิดความทอ้แทพ้ระทยั เม่ือไดม้าลอ่งเรือท่ีทะเลสาบแห่งนี ้ไดมี้เต่าขนาด
ใหญ่ตวัหนึ่งไดค้าบดาบวิเศษมาใหพ้ระองค ์เพื่อท าสงครามกบัประเทศจีน หลงัจากท่ีพระองคไ์ดร้บัดาบมานัน้ 
พระองคไ์ดก้ลบัไปท าสงครามอีกครัง้ และไดร้บัชัยชนะเหนือประเทศจีนท าใหบ้า้นเมืองสงบสขุ เม่ือเสร็จศึก
สงครามแลว้ พระองคไ์ดน้  าดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแหง่นี ้ 

 
น าทา่นขา้มสีแดงสดใสสูก่ลางทะเลสาบคืนดาบ เพื่อชม วัดหง๊อกเซิน วดัโบราณภายในประกอบดว้ย ศาล
เจา้โบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเช่ือว่า เต่าตวันี ้คือเต่าศกัด์ิสิทธ์ิ 1 ใน 2 ตวัท่ีอาศยัอยู่ใน
ทะเลสาบแหง่นีม้าเป็นเวลาชา้นาน   
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จากนัน้เชิญท่านอิสระ ช้อบป้ิงถนน 36 สาย มีสินคา้ราคาถูกใหท้่านไดเ้ลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสือ้ผา้ 
รองเทา้ ของท่ีระลกึตา่งๆ ฯลฯ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก โรงแรม MOONVIEW HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า 

พักเมืองฮานอย 1 คืน 
  

วันที ่4 
เมอืงฮานอย - สุสานโฮจิมนิห ์(ชมด้านนอก) - ฮานอย (สนามบนิโหน่ยบ่าย) -  
กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ    (VJ901 : 11.10-13.00)    

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชมด้านนอก สุสานโฮจิมินห์ สรา้งขึน้เม่ือปีค.ศ.1973 เป็นอาคารสุสานของรฐับุรุษอาวุโสอดีต

ประธานาธิบดีโฮจิมินห ์ซึ่งไดร้บัการอาบน า้ยาเป็นอย่างดีอยู่ในโลงแกว้ภายในหอ้งท่ีควบคุมอุณหภูมิคงท่ี 
(หมายเหต ุ: สสุานโฮจิมินหจ์ะปิดทุกวนัจันทร ์, วนัศุกร ์และตลอดทัง้เดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนของ
ทกุปี แตส่ามารถชมบรเิวณภายนอกได)้ 

 
สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสู ่สนามบินโหน่ยบ่าย เพื่อน าทา่นเดินทางกลบัประเทศไทย 

11.10 น. เดินทางสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETJET AIR เท่ียวบินท่ี VJ901 
13.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 
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อัตราค่าบริการ : สุดชิล...เวยีดนามเหนือ ฮานอย นิงหบ์งิห ์ฮาลอง 
4 วัน 3 คืน โดยสายการบนิเวียดเจท็แอร ์(VJ) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตยีง) 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

พักเดีย่ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 03-06 เมษายน 2563 9,999 9,999 9,999 3,000 

วนัท่ี 11-14 เมษายน 2563 14,999 14,999 14,999 3,000 

วนัท่ี 23-26 เมษายน 2563 11,999 11,999 11,999 3,000 

วนัท่ี 30 เมษายน - 03 พฤษภาคม 2563 11,999 11,999 11,999 3,000 

วนัท่ี 01-04 พฤษภาคม 2563 11,999 11,999 11,999 3,000 

วนัท่ี 07-10 พฤษภาคม 2563 11,999 11,999 11,999 3,000 

วนัท่ี 14-17 พฤษภาคม 2563 11,999 11,999 11,999 3,000 

วนัท่ี 21-24 พฤษภาคม 2563 11,999 11,999 11,999 3,000 

วนัท่ี 04-07 มถินุายน 2563 12,999 12,999 12,999 3,000 

วนัท่ี 18-21 มถินุายน 2563 12,999 12,999 12,999 3,000 

วนัท่ี 25-28 มถินุายน 2563 12,999 12,999 12,999 3,000 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ] ท่านละ 3,000 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร ์ต๋ัวเคร่ืองบนิ 

  
 

ราคาทัวรข้์างตน้ยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท์้องถ่ินและคนขับรถ รวม 1,000บาท / ท่าน / ทริป 

หัวหน้าทัวรท์ี่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตท่่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดท้ัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศและเหตสดุวิสยัต่างๆท่ี
ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ โดยทางบรษัิทฯจะค านึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 
 
***หากท่านท่ีตอ้งออกตั๋วภายใน (เครื่องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทกุครัง้ก่อนท าการออกตั๋วเน่ืองจาก
สายการบนิอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
 

หมายเหตุ 
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ส าหรบัผูเ้ดนิทางท่ีอายไุมถ่ึง 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศ
จากบดิาหรือมารดาแนบมาดว้ย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอรต์ติดตวัมาในวนัเดินทาง พาสปอรต์ตอ้งมีอายุไม่ต  ่ากว่า 6 เดือน หรือ 
180 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง และตอ้งมีหนา้กระดาษอย่างต  ่า 6 หนา้ 
 

เงื่อนไขการจอง 
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจ า 10,000 บาทพรอ้มกับเตรียม

เอกสารสง่ใหเ้รียบรอ้ยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้ 
2. การช าระค่าทัวรส์่วนท่ีเหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวรใ์ห้

เรียบรอ้ยก่อนก าหนดเน่ืองจากทางบริษัทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าท่ีพกัและตั๋วเครื่องบินมิฉะนัน้จะถือว่า
ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 
3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
4. ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีไมไ่ดถื้อหนงัสือเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย่ื้นวีซ่าให ้เม่ือผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคืนคา่มดัจ าทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนท่ีบริษัทฯก าหนดไว ้(15ท่านขึน้ไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางใน
คณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบริษัทฯจะท าการเล่ือนการ
เดนิทางของท่านไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้่ายท่ีไมส่ามารถเรียกคืนไดค้ือค่าธรรมเนียมในการมดั
จ าตั๋วในกรณีท่ีไมส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณีท่านไดช้  าระคา่ทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คืนค่าทัวรห์รือมดัจ าให ้แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหัก
คา่ใชจ้่ายบางสว่นท่ีเกิดขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ หรือไดช้  าระค่าบริการในส่วนของทาง
เมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้่ายจริงท่ีเกิดขึน้แลว้กับท่านเป็นกรณี
ไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีไม่ว่าเหตผุลใดๆ ก็ตาม
ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 



  8  สดุชิล...เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงหบ์งิห ์ฮาลอง 4 วนั 3 คืน โดย VJ                                                 [GQ1HAN-VJ001] 

 

กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจากบตัร
สะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพ่ืออัพเกรดตอ้งกระท าท่ีเคานเ์ตอร์
สนามบนิ ณ วนัเดนิทาง เท่านัน้  

2.  คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบไุวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ท่ีบรษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบนิ [นกสกู๊ต 20 กิโลกรมั / แอรเ์อเซียเอกซ ์20 กิโลกรมั / การบินไทย 30 กิโลกรมั 

/ เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเ่กิน 23 กิโลกรมั] คา่ประกนัวนิาศภัยเครื่องบินตามเง่ือนไขของแต่ละ
สายการบนิท่ีมีการเรียกเก็บ 

6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์
** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  
เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้** 
- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี ** 
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี ** 
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบ ุอาทิเช่น คา่อาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท ์ 
3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิ 
4.  คา่ทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,000 บาท / ทรปิ / ท่าน 


