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เมืองฮานอย | เมืองนิงหบ์ิงห ์| เมืองซาปา | ฮาลองบก | สะพานแกว้มงักรเมฆ 
กระเชา้ฟานซิปัน | ทะเลสาบคืนดาบ | ชอ้บป้ิงถนน 36 สาย | หมอ้ไฟปลาแซลมอน 

 
 
 

  

 

เดนิทาง เมษายน - มถุินายน 2563 

ราคาเร่ิมต้นเพียง 12,999.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมิู) - ฮานอย (สนามบินโหนย่บา่ย) - เมืองนิงหบ์ิงห ์    (VJ902 : 14.00-15.50) 
วนัท่ี 2 : เมืองนิงหบ์ิงห ์- ลอ่งเรอืฮาลองบก - ถํา้ตาํก๊อก - เมืองซาปา - โบสถหิ์นซาปา - ตลาดไนทม์ารเ์ก็ต 
วนัท่ี 3 : เมืองซาปา - นั่งรถรางไฟฟา้ Muong Hoa - กระเชา้ไฟฟา้ฟานซิปัน - หมู่บา้นกั๊ตกั๊ต - สะพานแกว้มงักรเมฆ 
วนัท่ี 4 : เมืองซาปา -  เมืองฮานอย -  สสุานโฮจิมินห ์ (ชมดา้นนอก ) - วดัเฉินก๊วก -  ชอ้บป้ิงถนน 36 สาย - ทะเลสาบคืนดาบ -  

วดัหง๊อกเซิน 
วนัท่ี 5 : ฮานอย (สนามบินโหนย่บา่ย) - กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมิู)     (VJ901 : 11.10-13.00)    

สุดขัว้...เวยีดนามเหนือ ฮานอย นิงหบ์งิห ์ซาปา 
สะพานแก้ว 5 วัน 4 คนื โดย VJ 



วันที ่1 
กรุงเทพฯ  (สนามบนิ สุวรรณภูมิ ) - ฮานอย  (สนามบนิ โหน่ยบ่าย ) - เมอืงนิงหบ์งิห ์
(VJ902 : 14.00-15.50) 

11.00 น. สมาชิกทกุทา่นพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภมูิ ประตทูางเขา้หมายเลข 3 เคานเ์ตอร ์ E สายการบิน  เวียด
เจ็ทแอร ์(VJ) โดยมีเจา้หนา้ที่คอยจดัเตรยีมเอกสารการเดินทางสาํหรบัทกุทา่นและนาํทา่นโหลดสมัภาระ 

14.00 น. ออกเดินทางสู ่เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน VIETJET AIR เท่ียวบินท่ี VJ902 
15.50 น. เดินทางถึง สนามบินโหน่ยบ่าย ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้นาํทา่นรบัสมัภาระ 

หลงัจากนัน้นาํทา่นเดินทางสูต่วัเมือง ฮานอย  (เวลาทอ้งถ่ินประเทศเวียดนามเหมือนกบัเวลาทอ้งถ่ินประเทศ
ไทย) 

 นาํทา่นเดินทางสู ่เมืองนิงหบ์ิงห ์(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นเมืองชนบทเลก็อยูท่างใตข้องกรุง
ฮานอยเป็นเมืองท่ีมีความโดดเดน่ทางธรรมชาติ มีพืน้ท่ีเป็นท่ีลุม่ชุ่มดว้ยนํา้อนักวา้งใหญ่ จนไดร้บัขนานนามวา่ 
“อ่าวฮาลางบนแผน่ดินใหญ่” หรอื “ฮาลองบก ” เป็นเมืองท่ีมีภมิูทศันป์ระกอบดว้ย เทือกเขา เนินเขาหินปนู ท่ี
ราบตํ่า พืน้นาขา้ว ท่ีลอ้มรอบดว้ยยอดเขาถึง 99 ยอดดว้ยกนั 

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

พักเมืองนิงหบ์ิงห ์1 คืน 

วันที ่2 
เมอืงนิงหบ์งิห ์- ล่องเรือฮาลองบก - ถ า้ต าก๊อก - เมอืงซาปา - โบสถห์นิซาปา -  
ตลาดไนทม์ารเ์ก็ต 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

 
 นาํทา่น ล่องเรือฮาลองบก ลอ่งไปตามคลอง ซึ่งสองขา้งทางโอบลอ้มดว้ยภเูขาหินปนู ชมทิวทศันอ์นังดงาม

เขียวขจีและบรรยากาศอนัแสนสดช่ืน ระหวา่งทางไปชมถํา้ตา่งๆจะผา่นนาขา้ว ซึ่งมีอยูท่ัง้สองขา้งทาง  จากนัน้
นาํทา่นชม ถ า้ต าก๊อก เป็นถํา้ที่มีหินงอกหินยอ้ยอนันา่มหศัจรรย ์ซึ่งซอ่นตวัอยูใ่นความลกึขอ งเทือกเขา ภเูขา
และทะเลเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั ทาํใหท่ี้น่ีมีภมิูประเทศท่ีราวกบัภาพวาด 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํทานเดินทางสู่  เมืองซาปา  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง  30 นาที) จงัหวดัลาวไก สูข่นุเขาหวา่ง



เหลยีนเซิน ไปยงัเมืองซาปา เมืองซาปาเคยถกูใหส้รา้งขึน้เป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศสท่ี เขา้มา
ปกครองในสมยัอาณานิคม ในปี พ .ศ. 2465 และไดมี้การสรา้งสถานีภเูขาขึน้ เพราะดว้ยเมืองซาปาโอบลอ้ม
ดว้ยขนุเขานอ้ยใหญ่จึงทาํใหมี้อากาศเย็นตลอดปี ปัจจุบันเป็นเมืองทอ่งเท่ียวซึ่งไดร้บัความนิยม มากท่ีสดุแหง่
หนึ่งในเวียดนาม   
นาํทา่นชม โบสถห์ินซาปา  สิ่งปลกูสรา้งที่สรา้งขึน้จากสถาปัตยกรรมแบบยโุรปในสมยัท่ีฝรั่งเศสปกครอง
เวียดนาม ซึ่งเป็นหนึ่งในแลนดม์ารก์ของเมืองซาปาที่ตอ้งมาเช็คอินกบัโบสถค์รสิตแ์หง่นี ้ซึ่งโบสถท์าํดว้ยหิน 
สนันิษฐานวา่โบสถแ์หง่นีส้รา้งโดยชาวฝรั่งเศส และยงัเป็นสถานท่ีประกอบพิธีมิสซาของช าวฝรั่งเศสในช่วง
วนัหยดุสปัดาห ์

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 หลงัจากนัน้นาํทา่นอิสระชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมืองและของท่ีระลกึท่ี ตลาดไนทม์ารเ์ก็ต ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบั

การตอ่รองสนิคา้ ไม่วา่จะเป็นผา้พนัคอ งานหตัถกรรมตา่งๆ จากชาวเขา หรอืสนิคา้พืน้เมืองตา่งมากมาย 
ที่พัก โรงแรม LACASA HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า 

พักเมืองซาปา 2 คืน 

วันที ่3 
เมอืงซาปา -  น่ังรถราง ไฟฟ้า Muong Hoa - กระเช้าไฟฟ้าฟานซปัิน  - หมู่บ้านก๊ัตก๊ัต -  
สะพานแก้วมังกรเมฆ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

 
 จากนัน้นาํทา่นเดินทางสู ่ สถานีรถรางไฟฟ้า ซาปาสเตช่ัน  ใหท้า่นได้ เดินทางโดย  นั่งรถรางไฟฟา้  Muong 

Hoa จากสถานีซาปา สูอี่กหนึ่งสถานี ฟานซิปัน  เพื่อนาํทา่นเดินทางตอ่โดยกระเชา้ไฟฟา้ โดยใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 10 นาที ระหวา่งทางที่ทา่นไดเ้ดินทางโดยรถรางไฟฟา้นัน้ สามารถมองเห็นวิวทิวทศันข์องเมืองซาปา
นาขัน้บนัได เมฆหมอกท่ีลอยตวัอยูเ่หนืออากาศ ใหท้า่นไดถ้่ายรูปตามอธัยาศยั 



จากนัน้ใหท้า่นขึน้  กระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน  กระเชา้ลอยฟา้ติ ดกระจกสามารถมองเห็นวิวเมืองซาปา  และ
ความสวยงามของธรรมชาติได ้ 360 องศา ชมความงามของป่าไม ้แม่น ํา้ ลาํธารสายนอ้ยใหญ่ วิวของนา
ขัน้บนัไดท่ีสวยงามเป็นท่ีขึน้ช่ือของเมืองซาปาสลบัไปกบัหมู่บา้นของชาวเขา รวมถึงภเูขาและม่านหมอกท่ีเรยีง
ตวัซอ้นกนัเป็นฉากหลงัท่ีสวยงาม ขณะท่ีกาํลงัเพลดิเพลนิกบัวิวทิวทศัน์ ท่ีสวยงามกระเชา้จะเคลื่อนเขา้ใกล้
ยอดเขาฟานซิปัน ท่ีไดร้บัฉายาวา่ หลงัคาแหง่อินโดจีนโดยอยูส่งูจากระดบันํา้ทะเลถึง 3,143 กิโลเมตร จากนัน้
ใหท้า่นไดเ้ดินชมบรรยากาศเพื่อพิชิตยอดเขาฟานซิปัน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํทา่นสู ่หมู่บ้านก๊ัตก๊ัต (Cat Cat Village) หมู่บา้นชาวเขาเผา่มง้ดาํ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวเขาใน

หมู่บา้นนีแ้ละชมแปลงนาขา้วแบบขัน้บนัได   
จากนาํทา่นชม สะพานแก้วมังกรเมฆ (Rong May) แหง่แรกใน เวียดนามตัง้อยูห่า่งจากเมื องซาปา 18 
กิโลเมตร มีความสงูจากระดบันํา้ ทะเล 2,000 เมตร มีระบบลฟิตแ์กว้ใสมีความสงูรวม 300 เมตร ความสงู
เหนือระดบันํา้ทะเล 2,200 เมตร และ 548.5 เมตร เหนือระดบัความสงูของหบุเขาในเขตเทือกเขา Hoang Lien 
Son ซึ่งเป็นเทือกเขาท่ียาวที่สดุในเวียดนาม 

 

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

พักเมืองซาปา 2 คืน 

วันที ่4 
เมอืงซาปา - เมอืงฮานอย - สุสานโฮจิมนิห ์(ชมด้านนอก) - วัดเฉินก๊วก - ช้อบป้ิงถนน 36 
สาย - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหง๊อกเซนิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นาํทา่นเดินทางกลบัสู ่ เมืองฮานอย  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง ) เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม 



และเป็นเมืองใหญ่อนัดบัสองรองจากโฮจิมินห ์ฮานอยเป็นเมืองประวติัศาสตรท่ี์สาํคญัและเป็นเมืองศนูยก์ลาง
ทางดา้นการปกครองของเวียดนามท่ีมีอายมุากกวา่ 1,000 ปี และเม่ือครัง้ท่ี เวียดนามเป็นประเทศอาณานิคม
ของฝรั่งเศส ฮานอยถือเป็นเมืองหลกัท่ีฝรั่งเศสตัง้เป็นจุดศนูยก์ลางในการปกครองอีกดว้ย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํทา่น ชมดา้นนอก สุสานโฮจิมินห์  สรา้งขึน้เม่ือปีค .ศ.1973 เป็นอาคารสสุาน ของรฐับุรุษอาวโุสอดีต

ประธานาธิบดีโฮจิมินห ์ซึ่งไดร้บัการอาบนํา้ยาเป็นอยา่งดีอยูใ่นโลงแกว้ภายในหอ้งท่ีควบคมุอุณหภมิูคงท่ี 
(หมายเหต ุ: สสุานโฮจิมินหจ์ะปิดทกุวนัจนัทร์  , วนัศกุร ์และตลอดทัง้เดือนกนัยายนถึงเดือนพฤศจิกายนของ
ทกุปี แตส่ามารถชมบรเิวณภายนอกได)้ 

 
 นาํทา่นชม วัดเฉินก๊วก (Chen Quoc Temple) เป็นวดัจีนท่ีมีความเก่าแก่ของชาวพทุธท่ีเคยรุง่โรจนใ์นอดีต 

และมีความสาํคญักบัประชาชนชาวเวียดนามเป็นอยา่งมาก สรา้งขึน้ในศตวรรษท่ี 6 โดยกษัตรยิ ์ Ly Nam De 
ครัง้เม่ือมีการสรา้งเมืองขึน้มาใหม่ ตัง้อยูใ่จกลางเมือง ลกัษณะเป็นเกาะเลก็ๆรมิทะเลสาบตะวนัตก ภายในวดั
มีตน้โพธ์ิท่ีเป็นของขวญัมาจากประเทศอินเดีย และเจดียท์รงสงูหลายชัน้ 
จากนัน้นาํทา่นอิสระ ช้อบป้ิงถนน 36 สาย  มีสนิคา้ราคาถกูใหท้า่นไดเ้ลอืกสรรมากมาย กระเป๋า เสือ้ผา้ 
รองเทา้ ของท่ีระลกึตา่งๆ ฯลฯ 
นาํทา่นชม ทะเลสาบคืนดาบ  ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแหง่นีมี้ตาํนานกลา่ววา่ ในสมยัท่ี
เวียดนามทาํสงครามสูร้บกบัประเทศจีน กษัตรยิแ์หง่เวียดนามไดส้งครามมาเป็นเวลานาน แตย่งัไม่สามารถ
เอาชนะทหารจากจีนไดส้กัที ทาํใหเ้กิดความทอ้แทพ้ระทยั เม่ือไดม้าลอ่งเรอืท่ีทะเลสาบแหง่นี ้ ไดมี้เตา่ขนาด
ใหญ่ตวัหนึ่งไดค้าบดาบวิเศษมาใหพ้ระองค ์เพื่อทาํสงครามกบัประเทศจีน หลงัจากท่ีพระองคไ์ดร้บัดาบมานัน้ 
พระองคไ์ดก้ลบัไปทาํสงครามอีกครัง้ และไดร้บัชยัชนะเหนือประเทศจีนทาํใหบ้า้นเมืองสงบสขุ เม่ือเสรจ็ศกึ
สงครามแลว้ พระองคไ์ดน้าํดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแหง่นี ้นาํทา่นขา้ม สแีดงสดใสสูก่ลางทะเลสาบคืนดาบ   



 

 

 

 

 

 

 
นาํทา่นชม วัดหง๊อกเซิน  วดัโบราณภายในประกอบดว้ย ศาลเจา้โบราณ และ เตา่สต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมี
ความเช่ือวา่ เตา่ตวันี ้คือเตา่ศกัด์ิสทิธ์ิ 1 ใน 2 ตวัที่อาศยัอยูใ่นทะเลสาบแหง่นีม้าเป็นเวลาชา้นาน 

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

พักเมืองฮานอย 1 คืน 

วันที ่5 ฮานอย (สนามบนิโหน่ยบ่าย) - กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ    (VJ901 : 11.10-13.00)    

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 สมควรแก่เวลานาํทา่นเดินทางสู ่สนามบินโหน่ยบ่าย เพื่อนาํทา่นเดินทางกลบัประเทศไทย 
11.10 น. เดินทางสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETJET AIR เท่ียวบินท่ี VJ901 
13.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 



อัตราค่าบริการ : สุดขั้ว...เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงหบ์งิห ์ซาปา 
สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบนิเวียดเจท็แอร ์(VJ) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตยีง) 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

พักเดีย่ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 04-08 เมษายน 2563 12,999 12,999 12,999 4,000 

วนัท่ี 11-15 เมษายน 2563 15,999 15,999 15,999 4,000 

วนัท่ี 18-22 เมษายน 2563 12,999 12,999 12,999 4,000 

วนัท่ี 09-13 พฤษภาคม 2563 12,999 12,999 12,999 4,000 

วนัท่ี 16-20 พฤษภาคม 2563 12,999 12,999 12,999 4,000 

วนัท่ี 23-27 พฤษภาคม 2563 12,999 12,999 12,999 4,000 

วนัท่ี 06-10 มถินุายน 2563 14,999 14,999 14,999 4,000 

วนัท่ี 20-24 มถินุายน 2563 14,999 14,999 14,999 4,000 

วนัท่ี 27 มถินุายน - 01 กรกฎาคม 2563 14,999 14,999 14,999 4,000 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ] ท่านละ 4,000 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร ์ต๋ัวเคร่ืองบนิ 

 
 

ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท์้องถ่ินและคนขับรถ รวม 1,000 บาท / ท่าน / ทริป 

หัวหน้าทัวรท์ี่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดท้ัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศและเหตสดุวสิยัตา่งๆท่ี
ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ โดยทางบรษัิทฯจะคาํนึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั*** 
 
***หากท่านท่ีตอ้งออกตั๋วภายใน (เครื่องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทกุครัง้ก่อนทาํการออกตั๋วเน่ืองจาก
สายการบนิอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
 

หมายเหตุ 
สาํหรบัผูเ้ดนิทางท่ีอายไุมถ่ึง 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ
จากบดิาหรือมารดาแนบมาดว้ย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานาํพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมีอายไุมต่ ํ่ากวา่ 6 เดือน หรือ 
180 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง และตอ้งมีหนา้กระดาษอย่างต ํ่า 6 หนา้ 



 

เงื่อนไขการจอง 
1. กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วนัก่อนการเดนิทางและกรุณาเตรียมเงินมดัจาํ 10,000 บาทพรอ้มกบัเตรียม

เอกสารสง่ใหเ้รียบรอ้ยภายใน 2-3 วนัหลงัจากทาํการจองแลว้ 
2. การชาํระคา่ ทวัรส์ว่นท่ีเหลือทางบรษัิทฯจะเ รียกเก็บก่อนเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 25 วนัท่านควรจดัเตรียมคา่ทวัรใ์ห้

เรียบรอ้ยก่อนกาํหนดเน่ืองจากทางบรษัิทตอ้งสาํรองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ท่ีพกัและตั๋วเครื่องบนิมฉิะนัน้จะถือวา่
ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. กรณียกเลกิการเดนิทางไมค่ืนเงินมดัจาํทกุกรณี 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกิจ โดยใชค้ะแนนจากบตัร
สะสมไมล ์จะตอ้งดาํเนินก่อนเดนิทาง 7 วนัลว่งหนา้ และถา้โดยการชาํระเงินเพ่ืออพัเกรดตอ้งกระทาํท่ีเคานเ์ตอร์
สนามบนิ ณ วนัเดนิทาง เท่านัน้  

2.  คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบไุวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ท่ีบรษัิท ฯ คอยอาํนวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่นํา้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบนิ [นกสกู๊ต 20 กิโลกรมั / แอรเ์อเซียเอกซ ์20 กิโลกรมั / การบนิไทย 30 กิโลกรมั 

/ เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเ่กิน 23 กิโลกรมั] คา่ประกนัวนิาศภยัเครื่องบนิตามเง่ือนไขของแตล่ะ
สายการบนิท่ีมีการเรียกเก็บ 

6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์
** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  
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.  คา่ทาํหนงัสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบ ุอาทิเช่น คา่อาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท ์ 
3.  คา่ภาษีนํา้มนั ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิ 
4.  คา่ทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,000 บาท / ทรปิ / ท่าน 
 

 


