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BHT9193219 ทวัรเ์วียดนาม สดุชิล...เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงหบ์ิงห ์ 

ฮาลอง 4 วนั 3 คืน 

 

เมืองฮานอย | เมืองนิงหบ์ิงห ์| เมืองฮาลอง | ฮาลองบก | ฮาลองเบย ์
ชอ้บป้ิงถนน 36 สาย | ทะเลสาบคนืดาบ | วดัหง๊อกเซิน | โชวห์ุ่นกระบอกน า้ 

 
 
 

 
 

  

 

ราคาเริ่มต้นเพยีง 9,999.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) - ฮานอย (สนามบินโหน่ยบ่าย) - เมืองนิงหบ์ิงห ์    (VJ902 : 14.00-15.50) 
วนัที่ 2 : เมืองนิงหบ์ิงห ์- ลอ่งเรือฮาลองบก - ถ า้ต าก๊อก - เมืองฮาลอง - โชวห์ุ่นกระบอกน า้ - ตลาดไนทม์ารเ์ก็ต 
วนัที่ 3 : เมืองฮาลอง - ลอ่งเรือฮาลองเบย ์- ถ า้นางฟ้า - เมืองฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ - วดัหง๊อกเซิน - ชอ้บป้ิงถนน 36 สาย 
วันที่  4 : เมืองฮานอย - สุสานโฮจิมินห์ (ชมด้านนอก) - ฮานอย (สนามบินโหน่ยบ่าย) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

(VJ901 : 11.10-13.00) 
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฮานอย (สนามบินโหน่ยบ่าย) - เมืองนิงห์บิงห ์     
(VJ902 : 14.00-15.50) 

11.00 น. สมาชิกทุกท่านพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตทูางเขา้หมายเลข 3 เคานเ์ตอร ์E สายการบิน เวียด
เจ็ทแอร ์(VJ) โดยมีเจา้หนา้ที่คอยจดัเตรียมเอกสารการเดินทางส าหรบัทกุท่านและน าท่านโหลดสมัภาระ 

14.00 น. ออกเดินทางสู ่เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VJ902 
15.50 น. เดินทางถึง สนามบินโหน่ยบ่าย ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร เรียบรอ้ยแลว้น าท่านรบัสมัภาระ 

(เวลาทอ้งถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกบัเวลาทอ้งถิ่นประเทศไทย) 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองนิงหบ์ิงห ์(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นเมืองชนบทเล็กอยู่ทางใตข้องกรุง

ฮานอยเป็นเมืองที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติ มีพืน้ที่เป็นที่ลุม่ชุ่มดว้ยน า้อนักวา้งใหญ่ จนไดร้บัขนานนามว่า 
“อ่าวฮาลางบนแผ่นดินใหญ่” หรือ “ฮาลองบก” เป็นเมืองที่มีภูมิทัศนป์ระกอบดว้ย เทือกเขา เนินเขาหินปูน ที่
ราบต ่า พืน้นาขา้ว ที่ลอ้มรอบดว้ยยอดเขาถึง 99 ยอดดว้ยกนั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ทีพั่ก โรงแรม YEN NHI HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทยีบเท่า 

พักเมืองนิงหบ์ิงห ์1 คืน 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

 
 น าท่าน ล่องเรือฮาลองบก ล่องไปตามคลอง ซึ่งสองขา้งทางโอบลอ้มดว้ยภูเขาหินปูน ชมทิวทัศนอ์นังดงาม

เขียวขจีและบรรยากาศอันแสนสดชื่น ระหว่างทางไปชมถ ้าต่างๆจะผ่านนาข้าว ซึ่งมีอยู่ทั้งสองข้างทาง   
จากนั้นน าท่านชม ถ ้าต าก๊อก เป็นถ ้าที่มีหินงอกหินย้อยอันน่ามหัศจรรย์ ซึ่งซ่อนตัวอยู่ในความลึกของ
เทือกเขา ภเูขาและทะเลเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั ท าใหท้ี่นี่มีภมูิประเทศที่ราวกบัภาพวาด 

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

จงัหวดักว่างนิงหซ์ึ่งจงัหวดันีจ้ะมีพรมแดนรว่มกบัจีนทางทิศเหนือ ใหท้่านสมัผสับรรยากาศขา้งทาง ชมวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่การเกษตรกรรมและนาขา้วเขียวขจี   
จากนัน้น าท่านชม โชวหุ่์นกระบอกน ้า เป็นศิลปกรรมประจ าชาติ หุ่นกระบอกน า้เป็นการผสมผสานระหว่าง
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ความหลงไหลในเทพ กบัความรกัชาติอย่างรุนแรงจนเป็นสิ่งปลกูฝังกนัมาในจิตใจของชาวเวียดนาม นกัเชิดหุ่น
จะยืนอยู่หลงัฉากและมีน า้ท่วมถึงบริเวณเอว และควบคมุตวัหุ่นดว้ยไมไ้ผ่ล  ายาว ส าหรบัเทคนิคการเชิดนัน้ได้
ถกูปิดบงัเป็นความลบัอย่างมิดชิด และมีเพียงแค่แห่งเดียวในโลก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 หลงัจากนัน้น าท่านอิสระชอ้ปป้ิงสินคา้พืน้เมืองและของที่ระลกึที่ ตลาดไนทม์ารเ์ก็ต ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบั

การต่อรองสินคา้ ไม่ว่าจะเป็นของฝาก ของที่ระลึกท าจากไม ้งานหตัถกรรมพืน้เมือง เสือ้ผา้ กระเป๋า และสินคา้
พืน้เมืองต่างมากมาย 

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

วันที ่3 
เมืองฮาลอง - ล่องเรือฮาลองเบย ์- ถ า้นางฟ้า - เมอืงฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ -  
วดัหง๊อกเซิน - ช้อบป้ิงถนน 36 สาย 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

 
 น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือชมความงดงามของ ฮาลองเบย ์นัน้ตามนิทานปรมัปราของชาวเวียดนาม

ไดก้ล่าวถึงมงักรโบราณซึ่งเคยรอ่นมาลงในอ่าวนีเ้มื่อครัง้ดึกด าบรรพแ์ละชื่อของฮาลอง ก็แปลไดว้่า มงักรร่อน
ลง เชิญท่านสมัผัสจากความงดงามและสมบูรณข์องอ่าวฮาลอง จนท าใหไ้ดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก
ทางธรรมชาติ จากองคก์ารยูเนสโก้เมื่อปี พ.ศ. 2537 สัมผัสความมหัศจรรยข์องธรรมชาติที่ไดแ้ต่งแตม้ดว้ย
เกาะหินปนูรูปร่างแปลกตานบัพันเกาะ สลบัซบัซอ้นเรียงตัวกนัอย่างสวยงาม ผ่านเกาะต่างๆ ที่มีรูปร่างแปลก
ตา ลกัษณะทั่วไปของอ่าวฮาลองนัน้ประกอบไปดว้ยเกาะเล็ก เกาะนอ้ยจ านวนกว่า 1,000 เกาะ และมีเนือ้ที่
กว่า 4,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของอ่าวตงัเก๋ียของทะเลจีนใต ้  
จากนัน้น าท่านเขา้ชม ถ า้นางฟ้า ชมหินงอกหินยอ้ยต่างๆ ภายในถ า้ที่ประดบัตกแต่งดว้ยแสงสีสวยงาม หินแต่
ละกอ้นจะมีลกัษณะคลา้ยกบัสตัวต์ามแต่ท่านจินตนาการ 



  4  สดุชิล...เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงหบ์ิงห ์ฮาลอง 4 วนั 3 คืน โดย VJ                                                  

 

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

เป็นเมืองใหญ่อันดับสองรองจากโฮจิมินห ์ฮานอยเป็นเมืองประวัติศาสตรท์ี่ส  าคัญและเป็นเมืองศูนยก์ลาง
ทางดา้นการปกครองของเวียดนามที่มีอายุมากกว่า 1,000 ปี และเมื่อครัง้ที่เวียดนามเป็นประเทศอาณานิคม
ของฝรั่งเศส ฮานอยถือเป็นเมืองหลกัที่ฝรั่งเศสตัง้เป็นจดุศนูยก์ลางในการปกครองอีกดว้ย   
น าท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนีม้ีต  านานกล่าวว่า ในสมัยที่
เวียดนามท าสงครามสูร้บกับประเทศจีน กษัตริยแ์ห่งเวียดนามไดส้งครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถ
เอาชนะทหารจากจีนไดส้กัที ท าให้เกิดความทอ้แทพ้ระทัย เมื่อไดม้าล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี ้ไดม้ีเต่าขนาด
ใหญ่ตวัหนึ่งไดค้าบดาบวิเศษมาใหพ้ระองค ์เพื่อท าสงครามกบัประเทศจีน หลงัจากที่พระองคไ์ดร้บัดาบมานัน้ 
พระองคไ์ดก้ลบัไปท าสงครามอีกครัง้ และไดร้บัชัยชนะเหนือประเทศจีนท าใหบ้า้นเมืองสงบสุข เมื่อ เสร็จศึก
สงครามแลว้ พระองคไ์ดน้ าดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี ้ 

 
น าท่านขา้มสีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ เพื่อชม วัดหง๊อกเซิน วัดโบราณภายในประกอบดว้ย ศาล
เจา้โบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี ้คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ใน
ทะเลสาบแห่งนีม้าเป็นเวลาชา้นาน   

 
จากนัน้เชิญท่านอิสระ ช้อบป้ิงถนน 36 สาย มีสินคา้ราคาถูกใหท้่านไดเ้ลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสือ้ผา้ 
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อัตราค่าบริการ : สุดชิล...เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงหบ์ิงห ์ฮาลอง 
4 วัน 3 คนื โดยสายการบนิเวียดเจท็แอร ์(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 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 

รองเทา้ ของที่ระลกึต่างๆ ฯลฯ 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ทีพ่ัก โรงแรม MOONVIEW HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทยีบเท่า 

พักเมืองฮานอย 1 คืน 
  

วันที ่4 
เมืองฮานอย - สุสานโฮจิมินห ์(ชมด้านนอก) - ฮานอย (สนามบินโหน่ยบ่าย) -  
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)    (VJ901 : 11.10-13.00)    

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

ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ซึ่งได้รบัการอาบน า้ยาเป็นอย่างดีอยู่ในโลงแก้วภายในหอ้งที่ควบคุมอุณหภูมิคงที่ 
(หมายเหตุ : สสุานโฮจิมินหจ์ะปิดทุกวนัจันทร ์, วันศุกร ์และตลอดทัง้เดือนกนัยายนถึงเดือนพฤศจิกายนของ
ทกุปี แต่สามารถชมบรเิวณภายนอกได)้ 

 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู ่สนามบินโหน่ยบ่าย เพื่อน าท่านเดินทางกลบัประเทศไทย 

11.10 น. เดินทางสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VJ901 
13.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 
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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 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 3,000 บาท ราคานีร้วมรายการทวัร ์ตั๋วเคร่ืองบนิ 

  
 

ราคาทัวรข์้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศนท้์องถ่ินและคนขับรถ รวม 1,000บาท / ท่าน / ทริป 

หัวหน้าทัวรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดท้ัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศและเหตสดุวิสยัต่างๆที่
ไม่สามารถคาดการณล่์วงหนา้ โดยทางบรษิัทฯจะค านึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดินทางเป็นส าคญั*** 
 
***หากท่านที่ตอ้งออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุครัง้ก่อนท าการออกตั๋วเนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 
 
หมายเหตุ 
ส าหรบัผูเ้ดินทางที่อายไุม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศ
จากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอรต์ติดตวัมาในวนัเดินทาง พาสปอรต์ตอ้งมีอายุไม่ต  ่ากว่า 6 เดือน หรือ 
180 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง และตอ้งมีหนา้กระดาษอย่างต ่า 6 หนา้ 
 

เงือ่นไขการจอง 
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจ า 10,000 บาทพรอ้มกับเตรียม

เอกสารส่งใหเ้รียบรอ้ยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้ 
2. การช าระค่าทัวรส่์วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวรใ์ห้

เรียบรอ้ยก่อนก าหนดเนื่องจากทางบริษัทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนัน้จะถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 
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3. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
4. ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้เมื่อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการ

เดินทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทัง้หมด 
5. บรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว ้(15ท่านขึน้ไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกนับรษิัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ้ึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบรษิัทฯจะท าการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือค่าธรรมเนียมในการมดั
จ าตั๋วในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได ้

7. กรณีท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ ทางบริษัทฯ คืนค่าทวัรห์รือมดัจ าให ้แต่ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกั
ค่าใชจ้่ายบางส่วนที่เกิดขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบรกิารในส่วนของทาง
เมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ้่ายจรงิท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณี
ไป 

8. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ไม่ว่าเหตผุลใดๆ ก็ตาม
ทางบรษิัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปล่ียนระดบัชัน้ที่นั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจากบตัร
สะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพื่ออพัเกรดตอ้งกระท าที่เคานเ์ตอร์
สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านัน้  

2.  ค่าที่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
3.  ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ที่บรษิัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าน า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรมั / แอรเ์อเซียเอกซ ์20 กิโลกรมั / การบินไทย 30 กิโลกรมั 

/ เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโลกรมั] ค่าประกันวินาศภยัเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละ
สายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

6.  ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  ์
** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  
เพิ่มเติมกบัทางบรษิัทได ้** 
- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี ** 
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี ** 
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3% 



  8  สดุชิล...เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงหบ์ิงห ์ฮาลอง 4 วนั 3 คืน โดย VJ                                                  

 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
2. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือท่ีระบ ุอาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ 
3.  ค่าภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบรษิัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน 
4.  ค่าทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,000 บาท / ทรปิ / ท่าน 


