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ชมความงดงามของ “ซาปา” เมืองแห่งขนุเขาและสายหมอก 
นัง่รถราง+นัง่กระเช้า พิชิตเทือกเขาฟานซิปัน หลงัคาโลกแห่งอินโดจีน 

ถ่ายรปูเชค็อินค่าเฟ่สดุชิค โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ 
นัง่เรือกระจาด ชมถ า้ตามกก๊ อ้อมกอดของสายน ้าและขนุเขา เมืองนิงหบิ์งห ์

ล่องเรือชมความสวยงามมรดกโลก “ฮาลองเบย”์ ชมถ า้นางฟ้า 
ช้อปป้ิงสินค้าพืน้เมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย 

พิเศษเมนู…หม้อไฟแซลมอน+ไวน์แดง 

บินโดยสายการบนิ Air Asia (FD) 

 

ซาปา ฟานซิปัน ฮานอย นิงหบิ์งห ์ฮาลอง  4วนั 3คืน 

ทวัรเ์วียดนามเหนือครบสตูร 
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วนัแรก    :  กรุงเทพฯ – ฮานอย – ซาปา – Cat Cat Village – โมอานา่ซาปา คาเฟ่ - ชอ้ปป้ิง Love Market       

                 ( B / L / D ) 
 

04.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1  ชัน้ 3  เคาน์เตอรส์ายการบินแอรเ์อเชีย 
โดยมเีจา้หน้าทีบ่รษิทั คอยอ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 

06.40 น.  ออกเดนิทางสูก่รงุฮานอยโดย เทีย่วบนิที ่FD642 
08.30 น. ถงึ สนามบนินอยไบ กรงุฮานอย หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง   

 บรกิาร เมนูพเิศษ “เฝอเวยีดนาม” ส าหรบัลกูคา้ทกุทีน่ัง่ 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่จงัหวดัลาวไก (ใชเ้วลาประมาณ 3-4 ชม.) โดยการนัง่รถโค๊ชปรบัอากาศ 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
น าท่านเดินทางสู่เมอืงซาปา (ใช้เวลาประมาณ 45 นาที) เมืองที่เคยถูกให้สร้างขึ้นเป็นเมอืงตากอากาศของชาว

ฝรัง่เศส ช่วงทีเ่ขา้มาปกครองในสมยัอาณานิคม ในปี พ.ศ. 2465 และไดม้กีารสรา้งสถานีภูเขาขึน้ ดว้ยเมอืงซาปาโอบลอ้มดว้ยขนุเขา
น้อยใหญ่ท าใหม้อีากาศเยน็ตลอดปี ปัจจุบนัเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วซึง่ได้รบัความนิยมมากทีส่ดุแหง่หนึ่งในเวยีดนาม  

น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นชาวเขากัต๊ กัต๊ Cat Cat Villag   e หมู่บ้านชาวเขาเผ่ามง้ด า เยีย่มชมวถิชีวีติความเป็นอยู่
ของชาวเขาในหมู่บ้านทีพ่ึง่พาธรรมชาตใินการด าเนินชวีติอย่างเรยีบงา่ย และ  ชมแปลงนาขา้วแบบขัน้บนัไดทีม่ี เสน่ห์แตกต่างกนัไป
ตามฤดกูาลเพาะปลกู   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าทา่นเชค็อนิทีเ่ทีย่วใหมแ่หง่เมอืงซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ) เป็นจุดถ่ายรปูใหมแ่หง่เมอืง
ซาปา มกีารจ าลองไฮไลทข์องทีเ่ทีย่วแต่ละทีม่ารวมไวใ้หท้า่นไดถ้่ายรปูทา่มกลางบรรยากาศทีโ่อบลอ้มไปดว้ยภเูขา นอกจากนี้ยงัมี
เครือ่งดื่มจ าหน่ายใหท้า่นไดพ้กัดื่มเครือ่งดื่ม และยงัไดเ้พลดิเพลนิกบัสายหมอกจางๆ พรอ้มกบับรรยากาศสดุฟิน 
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ค า่   รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  พเิศษเมนู หมอ้ไฟแซลมอ่น+ไวน์แดง 
ใหท้า่นอสิะเทีย่วชม ตลาดเมอืงซาปา Love market ชมสนิคา้พืน้เมอืงมากมาย 
จากนัน้น าทา่น Check-in เขา้ทีพ่กั  

ท่ีพกั  โรงแรม SAPA CHARM HOTEL (ซาปา) หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

วนัที่สอง   : น ัง่รถไฟ+กระเชา้ไฟฟ้า+รถรางข้ึนยอดเขาฟานซิปัน – ซาปา - ฮานอย –ชอ้ปป้ิงถนน 36 สาย      

                  ( B / L / D ) 
 

เช้า   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
                      น าท่านนัง่รถไฟชมวิวเมอืงซาปา สู่สถานีกระเชา้ไฟฟ้าฟานซปัิน  จากนัน้นัง่กระเช้าไฟฟ้าไปยงัยอดเขาฟานซปัิน 
ซึง่เปรยีบเสมอืน "หลงัคาอนิโดจนี" เป็นระบบกระเชา้ไฟฟ้าสรงิสามสาย ยาวทีส่ดุในเอเชยี รวมระยะทาง 6.3 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 15 นาท ีเทยีบกบัการเดนิเทา้ขึน้เขา ทีจ่ะตอ้งใชเ้วลาเกอืบทัง้วนั ระหว่างทางกระเชา้ ท่านจะไดเ้หน็หมู่บ้าน ก๊าต ก๊าต (Cat 
Cat Village) ในมมุสงู ชมทศันียภาพทีแ่ตกต่างกนัไปตามฤดกูาลและสามารถเหน็ น ้าตกสเีงนิ (Silver Water Fall) น ้าตกทีส่วยงามทีสุ่ด
ในเมอืงซาปา และน าทา่นขึน้รถรางเพือ่ขึน้สูจุ่ดชมววิทีส่งูทีส่ดุของยอดเขาฟานซปัิน ใหท้า่นไดเ้กบ็ภาพความประทบัใจ 
 

**ราคารวมค่ารถไฟ+กระเช้าไฟฟ้า+รถราง ขึน้ไป ณ จดุชมวิวยอดเขาฟานซิปันแล้ว** 
 

  
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

    ใบอนญุาตเลขที่  11/04307 

  

บริษทั ริโอไทย ทราเวล จ ากดั    
29/44 ซ.หทยัราษฎร ์39 ถนนหทยัราษฎร ์แขวงสามวาตะวนัตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 
โทร.0-2915-5291 , 0-2915-5296     Email: sales@riothai.co.th     Line ID: @riothaitravel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางกลบั ถงึตวัเมอืงลาวไก 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บา่ย  เดนิทางกลบัสูก่รงุฮานอยโดยรถโค๊ชปรบัอากาศ  โดยใชเ้วลาประมาณ 4 ชม.   
ค า่   รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้ให้อิสระท่านช้อปป้ิงบนถนน 36 สาย  มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมายอาทิ กระเป๋า เสื้อผ้า 
รองเทา้ ของทีร่ะลกึต่างๆ ฯลฯ  
ท่ีพกั  โรงแรม   LAROSA HOTEL (ฮานอย) หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที่สาม  :   ฮานอย – นงิหบ์งิห ์– ล่องเรือชมตามกก๊ – ฮาลอง – ชอ้ปป้ิง Night Market     ( B / L / D ) 
 

เช้า   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงนิงหบ์งิห ์ซึง่อยู่ทางตอนใตข้องเมอืงฮานอย เป็นจงัหวดัทีม่คีวามพเิศษทางธรรมชาต ิซึง่เป็น

ลกัษณะเด่นอยูอ่ยา่งหนึ่งคอื มพีืน้ทีเ่ป็นทีชุ่่มน ้า ในอาณาเขตอนักวา้งใหญ่ไพศาล จนพืน้ทีน่ัน้ถกูเรยีกว่า “อา่วฮาลองบนแผ่นดนิหรอืฮา
ลองบก”  

น าท่านล่องเรอืชม ตามก๊ก (Tam Coc) หมายถงึถ ้าสามถ ้า ตามต านานกล่าวว่าถ ้านี้ถูกบรรจงสรา้งโดย สายลมและ
กระแสน ้า เมื่อครัง้น ้าทะเลยงัทว่มถงึ ซึง่ยงัคงมรีอยคราบน ้าปรากฎเป็นหลกัฐานลงเรอืพายล่องตามแมน่ ้า Hoang Longในช่วงแรกของ
การเดนิทางทา่นจะไดช้มทศันียภ์าพ ภเูขาสองฝัง่แมน่ ้าซึง่มคีวามยาวหลายกโิลเมตร เพลดิเพลนิกบัการนัง่เรอืกระจาด ล่องเรอืผา่นทอ้ง
น ้า สองขา้งทางเป็นทุง่นาขา้ว ยามฤดเูกบ็เกีย่วกจ็ะมชีาวไร ่ชาวนา ใหเ้หน็อยา่งเพลนิตา สลบักบัทศันียภาพของภูเขาน้อยใหญ่อย่างมี
มติ ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บา่ย  เดนิทางสูเ่มอืงฮาลอง  ดนิแดนมงักรหลบัใหล ตัง้อยูใ่นจงัหวดักว่างนิงห ์ จงัหวดันี้มพีรมแดนรว่มกบัจนีทางทศิเหนือ 
ระหว่างทางใหท้า่นไดส้มัผสัธรรมชาตอินัสวยงาม  ชมวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวเวยีดนาม  ผา่นไรผ่กั และ ทุง่นาขา้วเขยีวขจ ี
หลงัจากนัน้น าทา่นเดนิทางสูร่า้นของฝาก รา้นเยือ้ไผ ่(BAMBOO SHOP) เป็นผลติภณัฑจ์ากเยือ้ไผม่สีนิคา้หลากหลาย เป็นสนิคา้ 
OTOP ของเวยีดนาม 
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ค า่   รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
น าท่านอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงและของทีร่ะลกึที่ตลาดกลางคนื ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการต่อรองสนิคา้ไม่ว่าจะ

เป็น กระเป๋าหรอืสนิคา้พืน้เมอืงต่างๆมากมาย 
ท่ีพกั  โรงแรม  CITY BAY PALACE HOTEL (ฮาลอง) หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัที่สี ่ :     ล่องเรืออ่าวฮาลอง – ถ ้านางฟ้า – ฮานอย – กรุงเทพฯ           ( B / L / D ) 

เช้า   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เดนิทางสูท่่าเรอื เพือ่ล่องเรอืชมความงดงามของ อ่าวฮาลองเบย ์สมัผสัความงดงามและสมบูรณ์ของอ่าวฮาลอง จนท า

ใหไ้ดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิจากองคก์ารยเูนสโกเ้มื่อปี พ.ศ. 2537 ความมหศัจรรยข์องธรรมชาตทิีไ่ดแ้ต่งแตม้
ดว้ยเกาะหนิปูนรปูร่างแปลกตานับพนัเกาะ สลบัซบัซอ้นเรยีงตวักนัอย่างสวยงาม มเีนื้อทีก่ว่า 4,000 ตารางกโิลเมตร ซึง่เป็นสว่นหนึ่ง
ของอา่วตงัเกีย๋ของทะเลจนีใต ้ 

น าท่านเขา้ชม ถ ้านางฟ้า ชมหนิงอกหนิยอ้ยต่างๆภายในถ ้า ทีป่ระดบัตกแต่งดว้ยแสง สสีวยงาม หนิแต่ละกอ้นจะมี
ลกัษณะคลา้ยกบัสตัวต์ามแต่ทา่นจนิตนาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
เท่ียง   บรกิารอาหารกลางวนั บนเรอื ทา่มกลางววิทวิทศัน์ของอา่วฮาลอง   
  น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่ฮานอย ระหว่างทางแวะใหท้า่นไดเ้ลอืกชม เลอืกซือ้สนิคา้จวิเวอรร์ี ่
เยน็   บรกิารอาหารเยน็ เป็นขนมปัง BANH MI (ขนมปังสไตลเ์วยีดนามบรกิารบนรถ) 

น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินอยไบ เพือ่เดนิทางสูส่นามบนิดอนเมอืง  
20.50 น.  เหนิฟ้ากลบัสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบินแอรเ์อเชีย     เทีย่วบนิที ่FD645 
22.40 น.   ถงึสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ… 

............................................................................................................................. ..... 
หมายเหตุ บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัการเปลีย่นแปลงของสายการบนิ สภาพทาง

การเมอืงภยัทางธรรมชาต ิแต่ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารและยดึถอืผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
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อตัราคา่บรกิาร 
ทวัรเ์วยีดนามเหนือ ซาปา ฟานซปัิน ฮานอย นิงหบ์งิห ์ฮาลอง 4วนั3คนื 

วนัเดนิทาง จ านวนทีน่ ัง่ 
ผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

เดอืน มนีาคม 2566 

04-07 มนีาคม 2566 25 18,900.- 3,000.- 
10-13 มนีาคม 2566 25 17,900.- 3,000.- 
11-14 มนีาคม 2566 25 17,900.- 3,000.- 
17-20 มนีาคม 2566 25 17,900.- 3,000.- 
18-21 มนีาคม 2566 25 17,900.- 3,000.- 
23-26 มนีาคม 2566 25 17,900.- 3,000.- 
24-27 มนีาคม 2566 25 17,900.- 3,000.- 
25-28 มนีาคม 2566 25 17,900.- 3,000.- 

เดอืน เมษายน 2566 
07-10 เมษายน 2566 25 17,900.- 3,000.- 

              13-16 เมษายน 2566 (สงกรานต)์ 30 20,900.- 3,000.- 
              14-17 เมษายน 2566 (สงกรานต)์ 25 20,900.- 3,000.- 

21-24 เมษายน 2566 25 17,900.- 3,000.- 
22-25 เมษายน 2566 25 17,900.- 3,000.- 

28 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2566 25 18,900.- 3,500.- 
29 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2566 25 18,900.- 3,500.- 

เดอืน พฤษภาคม 2566 

05-08 พฤษถาคม 2566 25 17,900.-  3,000.- 
13-16 พฤษภาคม 2566 25 17,900.- 3,000.- 
19-22 พฤษภาคม 2566 25 17,900.- 3,000.- 
26-29 พฤษภาคม 2566 25 17,900.- 3,000.- 

 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและ มคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่  500 บาท /ทรปิ*** 
 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม : 
1. ตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง)-ฮานอย-กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง)  (พรอ้มคณะ) 
2. ค่าโรงแรมทีพ่กั 3 คนืตามรายการก าหนด  
3. ค่าอาหารทุกมือ้ตามโปรแกรม  
4. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามทีร่ายการก าหนด 
5. ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 
6. ค่าไกดท์อ้งถิน่และหวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 
7. ภาษนี ้ามนัและภาษตีัว๋ทุกชนดิ(สงวนสทิธเิกบ็เพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง) 
8. ค่าท าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางท่องเทีย่ว วงเงนิคุม้ครอง 200,000 บาท/ทีน่ัง่ 
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อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม : 
1. ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง 
2. ค่าน าหนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (20 กิโลกรมัต่อท่าน) 
3. ค่าใช่จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าอาหารมือ้ทีไ่ม่ไดร้ะบุใน

รายการ 
4. ค่าภาษกีารบรกิารหกั ณ ทีจ่า่ย 3% และค่าภาษที่องเทีย่วหากมกีารเรยีกเกบ็เพิม่ (ส าหรบักรณีทีใ่หอ้อกใบเสรจ็ในนามบรษิทัฯ เท่านัน้) 
5. ทิปไกดท้์องถ่ินและคนขบัรถ ตลอดทริป  500  บาท/ท่าน(ลูกค้า)  
6. ค่าทิปหวัหน้าทวัรต์ามสินน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท้์องถ่ินและคนขบัรถ แต่ไม่บงัคบัทิปค่ะ) 
7. ค่าประกนัสขุภาพ 
 
เง่ือนไขการช าระค่าทวัร ์: 

1. กรุณาจองทวัรล่์วงหน้า ก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมดัจ า ท่ีนัง่ละ  5,000 บาท    (กรณีเดนิทางช่วงวนัหยุดเทศกาล  ช าระมดัจ า 
ทีน่ัง่ละ 8,000 บาท)  กรณุาช าระมดัจ า ภายใน  2-3 วนั หลงัจากท าการจองแล้ว ท่ีนัง่จะยนืยนัเมื่อได้รบัเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้ 
2. ค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกี่อนการเดนิทางไม่น้อยกวา่  30 วนั  มฉิะนัน้ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงวนัหยุดเทศกาล
กรุณาช าระก่อนเดนิทาง 45 วนั) 
 
เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีผู้เดนิทางต้องการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื่อนการเดนิทาง ต้องแจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษิัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทาง
บรษิทัไม่รบัยกเลกิผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. การคนืเงนิมเีงื่อนไขดงันี้ 
2.1 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 30 วนั ขึน้ไป คนืเงนิค่ามดัจ า  โดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ ฯ 
2.2 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 15 - 29 วนั คนืเงนิค่าทวัร ์50% ของค่าทวัรท์ีลู่กคา้ช าระแลว้ โดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ เช่น ค่า

ตัว๋เครื่องบนิทีอ่อกไปแลว้ ค่าทีพ่กั ค่ารา้นอาหาร ค่ายานพาหนะ หรอืค่าใชจ้่ายอื่นๆทีเ่กดิขึน้  
2.3 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 0-14 วนั ไม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

      3.   บรษิัทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ
ก าหนดไว(้25 ท่านขึน้ไป)  เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดนิทางอื่นทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระ
ค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

      4.   กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หน้าทีไ่ม่ว่าเหตุผลใดๆกต็ามทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทวัรท์ัง้หมด 

       5.    คณะผูเ้ดินทางจ านวน  20  ท่านขึน้ไปจึงออกเดินทาง 
 
ข้อยกเว้นในเรือ่งความรบัผิดชอบของบริษทัฯ : 
บริษทัฯ ไม่รบัผิดชอบหากเกิดปัญหาจากเรือ่งดงัต่อไปน้ี 
1. การประทว้งหรอืการก่อจลาจล ซึง่เป็นปัญหาภายในของประเทศนัน้ๆ 
2. การก่อการรา้ยสากลซึง่ผูเ้ดนิทางอาจไดร้บัอนัตรายจากปัญหาดงักล่าว 



 
 
 
 

    ใบอนญุาตเลขที่  11/04307 

  

บริษทั ริโอไทย ทราเวล จ ากดั    
29/44 ซ.หทยัราษฎร ์39 ถนนหทยัราษฎร ์แขวงสามวาตะวนัตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 
โทร.0-2915-5291 , 0-2915-5296     Email: sales@riothai.co.th     Line ID: @riothaitravel 

3. การล่าชา้หรอืยกเลกิการเดนิทางของสายการบนิ ซึง่มาจากปัญหาเรื่องความปลอดภยั เช่น มพีายุรุนแรง ซึง่ไม่ ปลอดภยัในการท าการบนิ เป็น
ตน้ 

4. อนัตรายต่างๆ ทีอ่ยู่นอกเหนอืการควบคุมของบรษิทัฯ ซึง่ไมไ่ดม้สีาเหตุมาจากการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีข่องเรา เช่น การถูกปลน้ จี ้การถูก
ท ารา้ยโดยบุคคลทีส่าม การสญูหายของทรพัยส์นิมคี่าต่างๆ เป็นตน้ 

5. อนัตรายทีม่าจากภยัธรรมชาต ิเช่น ดนิถล่ม พายุ ฟ้าผา่ น ้าท่วม เป็นตน้ 
6. การถูกเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง(Immigration) ของประเทศไทยหรอืประเทศปลายทางปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ กต็าม 

ท าใหท้่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได ้ถอืเป็นเหตุซึง่อยู่นอกเหนอือ านาจและความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
7. การเจบ็ป่วยใดๆ ของผูเ้ดนิทาง เช่น ทอ้งรว่ง อาหารเป็นพษิ เป็นไข ้ตวัรอ้น เป็นต้น 
 
เง่ือนไขการท าประกนัภยัการเดินทางท่องเท่ียว :  
1. บรษิทัฯ จะเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายในการท าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางใหก้บัลกูคา้ทีซ่ือ้ทวัรท์ุกท่าน และหากเกดิอุบตัเิหตุทางบรษิัทฯ จะช่วย

ประสานงานในเรื่องการเบกิค่ารกัษาพยาบาลกบัทาง บรษิทัฯ ประกนัโดยใหถ้อืค าตดัสนิของบรษิทัฯ ประกนัเป็นทีส่ิน้สดุ ทางบร ิษทัฯ จะถอื
ว่าเราเป็นแค่ตวักลางในการซือ้ประกนัอุบตัเิหตุเท่านัน้ หรอืท่านอาจเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนจากบรษิทัฯ ประกนัโดยตวัท่านเองกไ็ด้  

2. บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) เป็นบรษิทัฯทีร่บัท าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางของลกูคา้ทุกท่าน 

 

 


