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เดนิทาง เมษายน - มิถุนายน 2563 

ราคาเร่ิมต้นเพยีง 11,999.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1 : กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมูิ) - ฮานอย (สนามบนิโหนย่บา่ย) - เมืองนิงห์บงิห์     (VJ902 : 14.00-15.50) 
วนัท่ี 2 : เมืองนิงห์บงิห์ - ลอ่งเรือฮาลองบก - ถ า้ต าก๊อก - เมืองฮาลอง - โชว์หุน่กระบอกน า้ - ตลาดไนท์มาร์เก็ต 
วนัท่ี 3 : เมืองฮาลอง - ลอ่งเรือฮาลองเบย์ - ถ า้นางฟ้า - เมืองฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ - วดัหง๊อกเซิน - ช้อบปิง้ถนน 36 สาย 
วันท่ี 4 : เมืองฮานอย - สุสานโฮจิมินห์ (ชมด้านนอก) - ฮานอย (สนามบินโหน่ยบ่าย) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

(VJ901 : 11.10-13.00) สุดชิล...เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงห์บงิห์ ฮาลอง 
4 วัน 3 คืน  
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฮานอย (สนามบินโหน่ยบ่าย) - เมืองนิงห์บิงห์      
(VJ902 : 14.00-15.50) 

11.00 น. สมาชิกทกุท่านพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตทูางเข้าหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ E สายการบิน เวียด
เจ็ทแอร์ (VJ) โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยจดัเตรียมเอกสารการเดนิทางส าหรับทกุทา่นและน าทา่นโหลดสมัภาระ 

14.00 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบนิ VIETJET AIR เท่ียวบนิท่ี VJ902 
15.50 น. เดนิทางถึง สนามบินโหน่ยบ่าย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร เรียบร้อยแล้วน าท่านรับสมัภาระ 

(เวลาท้องถ่ินประเทศเวียดนามเหมือนกบัเวลาท้องถ่ินประเทศไทย) 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองนิงห์บิงห์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เป็นเมืองชนบทเล็กอยู่ทางใต้ของกรุง

ฮานอยเป็นเมืองท่ีมีความโดดเดน่ทางธรรมชาต ิมีพืน้ท่ีเป็นท่ีลุม่ชุม่ด้วยน า้อนักว้างใหญ่ จนได้รับขนานนามว่า 
“อ่าวฮาลางบนแผ่นดินใหญ่” หรือ “ฮาลองบก” เป็นเมืองท่ีมีภูมิทศัน์ประกอบด้วย เทือกเขา เนินเขาหินปนู ท่ี
ราบต ่า พืน้นาข้าว ท่ีล้อมรอบด้วยยอดเขาถึง 99 ยอดด้วยกนั 

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

พักเมืองนิงห์บิงห์ 1 คืน 

วันที่ 2 
เมืองนิงห์บิงห์ - ล่องเรือฮาลองบก - ถ า้ต าก๊อก - เมืองฮาลอง - โชว์หุ่นกระบอกน า้ - 
ตลาดไนท์มาร์เกต็ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

 
 น าท่าน ล่องเรือฮาลองบก ล่องไปตามคลอง ซึ่งสองข้างทางโอบล้อมด้วยภูเขาหินปนู ชมทิวทศัน์อนังดงาม

เขียวขจีและบรรยากาศอันแสนสดช่ืน ระหว่างทางไปชมถ า้ต่างๆจะผ่านนาข้าว ซึ่งมีอยู่ทัง้สองข้างทาง   
จากนัน้น าท่านชม ถ า้ต าก๊อก เป็นถ า้ท่ีมีหินงอกหินย้อยอันน่ามหัศจรรย์ ซึ่งซ่อนตัวอยู่ในความลึกของ
เทือกเขา ภเูขาและทะเลเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั ท าให้ท่ีน่ีมีภมูิประเทศท่ีราวกบัภาพวาด 

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

จงัหวดักวา่งนิงห์ซึง่จงัหวดันีจ้ะมีพรมแดนร่วมกบัจีนทางทิศเหนือ ให้ท่านสมัผสับรรยากาศข้างทาง ชมวิถีชีวิต
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ความเป็นอยูก่ารเกษตรกรรมและนาข้าวเขียวขจี   
จากนัน้น าท่านชม โชว์หุ่นกระบอกน า้ เป็นศิลปกรรมประจ าชาติ หุ่นกระบอกน า้เป็นการผสมผสานระหว่าง
ความหลงไหลในเทพ กบัความรักชาตอิยา่งรุนแรงจนเป็นสิ่งปลกูฝังกนัมาในจิตใจของชาวเวียดนาม นกัเชิดหุ่น
จะยืนอยูห่ลงัฉากและมีน า้ท่วมถึงบริเวณเอว และควบคมุตวัหุ่นด้วยไม้ไผ่ล ายาว ส าหรับเทคนิคการเชิดนัน้ได้
ถกูปิดบงัเป็นความลบัอยา่งมิดชิด และมีเพียงแคแ่หง่เดียวในโลก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 หลงัจากนัน้น าทา่นอิสระช้อปปิง้สินค้าพืน้เมืองและของท่ีระลกึท่ี ตลาดไนท์มาร์เก็ต ให้ท่านได้เพลิดเพลินกบั

การตอ่รองสินค้า ไมว่า่จะเป็นของฝาก ของท่ีระลกึท าจากไม้ งานหตัถกรรมพืน้เมือง เสือ้ผ้า กระเป๋า และสินค้า
พืน้เมืองตา่งมากมาย 

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

วันที่ 3 
เมืองฮาลอง - ล่องเรือฮาลองเบย์ - ถ า้นางฟ้า - เมืองฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ -  
วัดหง๊อกเซนิ - ช้อบป้ิงถนน 36 สาย 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

 
 น าทา่นเดนิทางสูท่่าเรือเพ่ือล่องเรือชมความงดงามของ ฮาลองเบย์ นัน้ตามนิทานปรัมปราของชาวเวียดนาม

ได้กลา่วถึงมงักรโบราณซึ่งเคยร่อนมาลงในอ่าวนีเ้ม่ือครัง้ดกึด าบรรพ์และช่ือของฮาลอง ก็แปลได้ว่า มงักรร่อน
ลง เชิญท่านสมัผสัจากความงดงามและสมบรูณ์ของอ่าวฮาลอง จนท าให้ได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก
ทางธรรมชาติ จากองค์การยูเนสโก้เม่ือปี พ.ศ. 2537 สมัผสัความมหศัจรรย์ของธรรมชาติท่ีได้แต่งแต้มด้วย
เกาะหินปนูรูปร่างแปลกตานบัพนัเกาะ สลบัซบัซ้อนเรียงตวักนัอย่างสวยงาม ผ่านเกาะตา่งๆ ท่ีมีรูปร่างแปลก
ตา ลกัษณะทัว่ไปของอ่าวฮาลองนัน้ประกอบไปด้วยเกาะเล็ก เกาะน้อยจ านวนกว่า 1,000 เกาะ และมีเนือ้ท่ี
กวา่ 4,000 ตารางกิโลเมตรซึง่เป็นสว่นหนึง่ของอา่วตงัเก๋ียของทะเลจีนใต้   
จากนัน้น าทา่นเข้าชม ถ า้นางฟ้า ชมหินงอกหินย้อยตา่งๆ ภายในถ า้ท่ีประดบัตกแตง่ด้วยแสงสีสวยงาม หินแต่
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ละก้อนจะมีลกัษณะคล้ายกบัสตัว์ตามแตท่า่นจินตนาการ 

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

เป็นเมืองใหญ่อนัดบัสองรองจากโฮจิมินห์ ฮานอยเป็นเมืองประวัติศาสตร์ท่ีส าคญัและเป็นเมืองศูนย์กลาง
ทางด้านการปกครองของเวียดนามท่ีมีอายมุากกว่า 1,000 ปี และเม่ือครัง้ท่ีเวียดนามเป็นประเทศอาณานิคม
ของฝร่ังเศส ฮานอยถือเป็นเมืองหลกัท่ีฝร่ังเศสตัง้เป็นจดุศนูย์กลางในการปกครองอีกด้วย   
น าท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนีมี้ต านานกล่าวว่า ในสมัยท่ี
เวียดนามท าสงครามสู้ รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยงัไม่สามารถ
เอาชนะทหารจากจีนได้สกัที ท าให้เกิดความท้อแท้พระทยั เม่ือได้มาล่องเรือท่ีทะเลสาบแห่งนี ้ได้มีเตา่ขนาด
ใหญ่ตวัหนึง่ได้คาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพ่ือท าสงครามกบัประเทศจีน หลงัจากท่ีพระองค์ได้รับดาบมานัน้ 
พระองค์ได้กลบัไปท าสงครามอีกครัง้ และได้รับชยัชนะเหนือประเทศจีนท าให้บ้านเมืองสงบสุข เม่ือเสร็จศึก
สงครามแล้ว พระองค์ได้น าดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแหง่นี ้ 

 
น าท่านข้ามสีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ เพ่ือชม วัดหง๊อกเซิน วดัโบราณภายในประกอบด้วย ศาล
เจ้าโบราณ และ เตา่สต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเช่ือว่า เต่าตวันี ้คือเต่าศกัดิ์สิทธ์ิ 1 ใน 2 ตวัท่ีอาศยัอยู่ใน
ทะเลสาบแหง่นีม้าเป็นเวลาช้านาน   
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จากนัน้เชิญท่านอิสระ ช้อบป้ิงถนน 36 สาย มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสือ้ผ้า 
รองเท้า ของท่ีระลกึตา่งๆ ฯลฯ 

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

พักเมืองฮานอย 1 คืน 
  

วันที่ 4 
เมืองฮานอย - สุสานโฮจมิินห์ (ชมด้านนอก) - ฮานอย (สนามบนิโหน่ยบ่าย) -  
กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ)    (VJ901 : 11.10-13.00)    

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชมด้านนอก สุสานโฮจิมินห์ สร้างขึน้เม่ือปีค.ศ.1973 เป็นอาคารสุสานของรัฐบุรุษอาวุโสอดีต

ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ซึ่งได้รับการอาบน า้ยาเป็นอย่างดีอยู่ในโลงแก้วภายในห้องท่ีควบคุมอุณหภูมิคงท่ี 
(หมายเหต ุ: สสุานโฮจิมินห์จะปิดทกุวนัจนัทร์ , วนัศกุร์ และตลอดทัง้เดือนกนัยายนถึงเดือนพฤศจิกายนของ
ทกุปี แตส่ามารถชมบริเวณภายนอกได้) 

 
สมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบินโหน่ยบ่าย เพ่ือน าทา่นเดนิทางกลบัประเทศไทย 

11.10 น. เดนิทางสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ VIETJET AIR เท่ียวบนิท่ี VJ901 
13.00 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพร้อมความประทบัใจ 
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อัตราค่าบริการ : สุดชิล...เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงห์บงิห์ ฮาลอง 
4 วัน 3 คืน โดยสายการบนิเวียดเจท็แอร์ (VJ) 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

วนัท่ี 03-06 เมษายน 2563 11,999 11,999 11,999 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 มิถนุายน 2563 12,999 12,999 12,999 3,000 

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

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

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 3,000 บาท ราคานีร้วมรายการทวัร์ ตั๋วเคร่ืองบนิ 

  
 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,000บาท / ท่าน / ทริป 

หัวหน้าทัวร์ท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศและเหตสดุวิสยัต่างๆที่
ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหน้า โดยทางบริษัทฯจะค านงึถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ ร่วมเดินทางเป็นส าคญั*** 
 
***หากทา่นท่ีต้องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไมไ่ด้แจ้งให้ทราบลว่งหน้า ** 
 

หมายเหตุ 
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ส าหรับผู้ เดินทางที่อายไุมถ่ึง 18 ปี และไมไ่ด้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บตุรเดินทางไปต่างประเทศ
จากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอร์ตติดตวัมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน หรือ 
180 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอยา่งต ่า 6 หน้า 
 

เงื่อนไขการจอง 
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจ า 10,000 บาทพร้อมกับเตรียม

เอกสารสง่ให้เรียบร้อยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแล้ว 
2. การช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนัท่านควรจัดเตรียมค่าทวัร์ให้

เรียบร้อยก่อนก าหนดเนื่องจากทางบริษัทต้องส ารองค่าใช้จ่ายในสว่นของค่าที่พกัและตัว๋เคร่ืองบินมิฉะนัน้จะถือว่า
ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
3. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
4. ส าหรับผู้ โดยสารท่ีไมไ่ด้ถือหนงัสอืเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ

เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนคา่มดัจ าทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว้ (15ท่านขึน้ไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดินทางได้ซึง่จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะท าการเลื่อนการ
เดินทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะต้องเสยีคา่ใช้จ่ายที่ไมส่ามารถเรียกคืนได้คือค่าธรรมเนียมในการมดั
จ าตัว๋ในกรณีที่ไมส่ามารถเดินทางได้ 

7. กรณีทา่นได้ช าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทวัร์หรือมดัจ าให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกั
คา่ใช้จ่ายบางสว่นท่ีเกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว หรือได้ช าระค่าบริการในสว่นของทาง
เมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการหกัเก็บคา่ใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้แล้วกบัท่านเป็นกรณี
ไป 

8. กรณีผู้ เดินทางไมส่ามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไมว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตาม
ทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 
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กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดบัชัน้ที่นัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบตัร
สะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัลว่งหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพื่ออพัเกรดต้องกระท าที่เคาน์เตอร์
สนามบิน ณ วนัเดินทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ที่พกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรัม / แอร์เอเซียเอกซ์ 20 กิโลกรัม / การบินไทย 30 กิโลกรัม 

/ เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเ่กิน 23 กิโลกรัม] คา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละ
สายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

6.  คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ 
** ลกูค้าทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมลู  
เพิ่มเติมกบัทางบริษัทได้ ** 
- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ 
2. คา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบ ุอาทิเช่น คา่อาหาร - เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์  
3.  คา่ภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน 
4.  คา่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,000 บาท / ทริป / ทา่น 


