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HILIGHT  
1. ชม Cat Cat Village หมูบ่า้นชาวเขาเผา่มง้ด า ชมวถิี

ชวีติความเป็นอยูข่องชาวเขา 

2. ยอดเขาฟานซปัีนสูง 3,143 เมตร สูงทีสุ่ดในอนิโดจนี  

3. ชมมอคโช (Moc Chau) จงัหวดั Son Laทีข่ ึน้ชือ่วา่ 

NEW DESTINATION 

4. ชมทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอย 

5. อสิระชอ้บป้ิงถนน 36 สาย มสีนิคา้ราคาถูกใหท้า่นได้

เลอืกสรรมากมาย กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ ของที ่      ระลกึ

ตา่งๆ ฯลฯ  

6.เทีย่วชม ตลาดเมอืงซาปา (Love Market) ชมสนิคา้

ทอ้งถิน่ 

 7.มบีรกิาร Free WiFi บนรถ 

วนัที ่1 : กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานดอนเมอืง)– ฮานอย 

(สนามบนินอยไบ)-ชมทะเลสาบคนืดาบ  -ชมวดั หง๊อก

เซนิ  -อสิระชอ้บป้ิงถนน 36 สาย- MOC CHAU 

วนัที ่2 : MOC CHAU –ชมทุง่ดอกไมม้อคโช–เมอืงซาปา 

วนัที ่3: ซาปา- Cat Cat Village - Fansipan -กรุงเทพฯ

(ทา่อากาศยานดอนเมอืง) 

 

เวยีดนามเหนอื                       

มอคโช-SaPa(FANSIPAN) 

 3 วนั 2 คนื 

   

  

                                

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี  [FD]  

เดนิทาง : พฤษภาคม 62 

ราคาเพยีง 12,900.- 
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 ก าหนดการเดนิทาง 
 

  

วนัที ่24-26 พ.ค. 62 12,900 .- 

 

 

 

 

 

วนัที ่1: 
กรงุเทพฯ (ทา่อากาศยานดอนเมอืง)– ฮานอย (สนามบนินอยไบ)--ชมทะเลสาบคนืดาบ  -

ชมวดั หงอ๊กเซนิ  -อสิระชอ้บป้ิงถนน 36 สาย- MOC CHAU 

04.00 น. 
 

พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประต ู2 เคานเ์ตอรส์ายการบนิแอรเ์อเชยี โดย

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอํานวยความสะดวกในการเชค็อ ิแอรเ์วยส์ โดยมเีจา้หนา้ทีค่อย

ใหก้ารตอ้นรับ 

07.00 น.    อทา่นเหนิฟ้าสู ่เมอืงฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดยเทีย่วบนิที ่FD642 

08.45 น. เดนิทางถงึสนามบนินอยไบ กรงุฮานอย หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางเขา้ตวัเมอืงฮานอย ชมทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอย ทะเลสาบ

แห่งนี้มตีํานานกลา่วว่า ในสมัยทีเ่วยีดนามทําสงครามสูร้บกบัประเทศจนีกษัตรยิแ์ห่งเวยีดนามไดส้งครามมา
เป็นเวลานานแตย่ังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจนีไดส้กัท ีทําใหเ้กดิความทอ้แทพ้ระทยั เมือ่ไดม้าลอ่งเรอืที่
ทะเลสาบแห่งนี้ ไดม้เีตา่ขนาดใหญ่ตวัหนึง่ไดค้าบดาบวเิศษมาใหพ้ระองค ์ เพือ่ทําสงครามกบัประเทศจนี 

หลงัจากทีพ่ระองคไ์ดร้บัดาบมานัน้ พระองคไ์ดก้ลบัไปทําสงครามอกีครัง้ และ ไดร้ับชยัชนะเหนือประเทศจนี
ทําใหบ้า้นเมอืงสงบสขุ เมือ่เสร็จศกึสงคราแลว้ พระองคไ์ดนํ้าดาบมาคนื ณ ทะเลสาบแห่งนี ้ นําทา่นขา้ม สี

แดงสดใสสูก่ลางทะเลสาบคนืดาบ ชมวดัหงอ๊กเซนิ วัดโบราณภายในประกอบดว้ยศาลเจา้โบราณและ 

เตา่สตา๊ฟ ขนาดใหญ่ ซึง่มคีวามเชือ่ว่า เตา่ตวันี้ คอืเตา่ศกัด ิส์ทิธิ ์1 ใน 2 ตวัทีอ่าศยัอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มา

เป็นเวลาชา้นานจากน ัน้เชญิทา่น อสิระชอ้บป้ิงถนน 36 สาย มสีนิคา้ราคาถกูใหท้า่นไดเ้ลอืกสรรมากมาย 

เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรุงเทพฯ(ทา่อากาศยานดอนเมอืง)– ฮานอย (สนามบนิ
นอยไบ)-ชมทะเลสาบคนืดาบ  -ชมวดั หงอ๊กเซนิ  -อสิระช้

อบป้ิงถนน 36 สาย- MOC CHAU 
✈ 🍽 🍽 

Green Star Hotel  

(ระดบั 3 ดาว)  พกัทีม่อค

โช 1 คนื 

2 MOC CHAU –ชมทุง่ดอกไมม้อคโช – เมอืงซาปา 🍽 🍽 🍽 

HOLIDAY SAPA HOTEL 

(ระดบั 3 ดาว) พกัซาปา 1 

คนื 

3 
ซาปา- Cat Cat Village - Fansipan -กรุงเทพฯ(ท่า
อากาศยานดอนเมอืง) 🍽 🍽 ✈ 

 

     
 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 600บาท/ทา่น/ทรปิ 

หัวหนา้ทัวรท์ีด่แูลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 
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กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ ของทีร่ะลกึตา่งๆ ฯลฯ  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

ชว่งบา่ย : 
 
 
 
 
 
 
 

 

นําทา่นเดนิทางสูม่อคโช (Moc Chau) จงัหวดั Son La  
(ใชเ้วลา ประมาณ 4 ช ัว่โมง) ขึน้ชือ่วา่ NEW DESTINATION เป็นจุดหมายปลายทางทีเ่หมาะสาหรับ

การเดนิทางระยะสัน้ ๆ เหนือระดบันา้ทะเล 1,050 เมตร เป็นทีร่าบกวา้งใหญ่ของเนนิเขาทีเ่ป็นทุง่หญา้เขยีว
ชอุ่มทีก่วา้งและสวยงาม ในเขตภเูขาของภาคเหนือ มสีภาพภมูอิากาศทีพ่อสมควร อุณหภมูจิะลดลงในชว่ง
ฤดรูอ้นอุณหภมูเิฉลีย่ 20 องศาเซลเซยีสอากาศหนาวจดัในฤดใูบไมร้่วงอากาศหนาวจัดและหนาวจัดในฤดู

ใบไมผ้ล ิ ทีน่ี่ในฤดหูนาวหรอืฤดใูบไมผ้ลฤิดทูีส่วยทีส่ดุในเมอืง(เร ิม่เดอืนก.ย-ก.พ) และยังชนกลุม่นอ้ยเชือ้
ชาต ิ12 กลุม่ อาศยัรวมกนัอยู่ทีเ่มอืงนี ้ใหท้า่นไดด้ืม่ดา่กบัทศันียภาพทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจของดอกไมบ้าน พืน้ที่

รอบๆ ของเมอืง 
 

ค า่ 

บรกิารอาหารเย็น ณ ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารพักผอ่นตามอัธยาศยั  

อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิชม สมัผัสอากาศเย็น ชมสวนชาไร่บนัได สวยงามตามธรรมชาต ิ รอบๆโรงแรมทา่นจะพบ
บา้นเรอืนของแมว้ เผ่าตา่งๆ ชมวธิชีวีติความเป็นอยู ่ทีไ่ม่เคยเห็นทีไ่หน 
 

 นําน าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Green Star Hotel  (ระดบั 3 ดาว)  พกัทีม่อคโช 1 คนื 

 

วนัที ่2: MOC CHAU –ชมทุง่ดอกไมม้อคโช – เมอืงซาปา 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัรบัประทานอาหารเชา้ เดนิทางสูล่าวไก(ซาปา) 

 รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม นาทา่นเดนิทางสู ่ทุง่ดอกไมม้อคโช ทุง่หญา้ขนาดใหญป่ระมาณ 1,600 
เฮกตาร ์ในฤดหูนาวพืน้ทีเ่ต็มไปดว้ยหมอกปกคลมุไปดว้ยดอกทานตะวันป่าสสีม้หลากสรีวมกบัดอกเซ็ทสี

แดงทีบ่านตามแนวถนน เมือ่ฤดใูบไมผ้ลมิาถงึ Moc Chau สว่างไสวดว้ยฟักทองสขีาวทีเ่ต็มไปดว้ยสสีนัและ

ดอกไมแ้อปรคิอท แสงแดดอันอบอุน่แผ่ซา่นไปทัว่ทีร่าบกวา้งใหญ ่ไกลออกไปทุง่ดอกมัสตารด์สขีาวแผ่
กระจายไปไกลทีส่ดุเทา่ทีต่าสามารถมองเห็นคลานผ่านเนนิเขาทีล่าดเอยีง อสิระใหท้า่นไดเ้กบ็ภาพสวยๆ ใน
ทุง่ดอกไมท้ี ่ลอ้มรอบดว้ยภเูขาและนาขัน้บันได ดอกไมจ้ะสง่กลิน่หอมทัว่ทุง่ (ดอกไมแ้ละผลไมจ้ะผลบิาน

ตามฤดกูาล ของแตล่ะเดอืนทีท่า่นเดนิทางไปเทีย่ว) ทาใหก้ารเดนิทางมาถงึในเมอืง Moc Chau ทา่น

สามารถเทีย่วชมภมูปิระเทศและเรยีนรูว้ัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวไทยชาวมองโกลและคนอืน่ ๆ ทีอ่าศยัอยู่ใน
พืน้ทีน่ี้ได ้

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูล่าวไก(ซาปา) 
นําทาน เดนิทางสูเ่มอืงซาปา จังหวัด ลาวไก สูข่นุเขาหว่างเหลยีนเซนิ ไปยังเมอืงซาปา เมอืงซาปาเคยถกู
ใหส้รา้งขึน้เป็นเมอืงตากอากาศของชาวฝรั่งเศสที ่เขา้มาปกครองในสมัยอาณานคิม ในปี พ.ศ. 2465 และได ้

มกีารสรา้งสถานีภเูขาขึน้ เพราะดว้ยเมอืงซาปาโอบลอ้มดว้ยขนุเขานอ้ยใหญจ่งึทําใหม้อีากาศเย็นตลอดปี 
ปัจจบุันเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วซึง่ไดร้ับความนยิมมากทีส่ดุแห่งหนึง่ในเวยีดนาม 
โดยใชเ้วลาประมาณ 5 ชม.โดยการน่ังรถโคช๊ปรับอากาศ 

ค า่ 

 

บรกิารอาหารเย็น ณ ณ ภตัตาคารใหท้า่นอสิะเทีย่วชม ตลาดเมอืงซาปา (Love Market) ชมสนิคา้

ทอ้งถิน่และชมบรรดาเหลา่ชาวเขาไดเ้ดนิทางมารวมตวักนั 
อยู่ทีน่ี่ ดว้ยเครือ่งแตง่กายประจําเผา่ตา่งๆ จากน ัน้น าทา่น Check-in เขา้ทีพ่กั 

 
นํา  น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั  HOLIDAY SAPA HOTEL (ระดบั 3 ดาว) พกัซาปา 1 คนื 

 

วนัที ่3: 
ซาปา- Cat Cat Village - Fansipan -ฮานอย (สนามบนินอยไบ)-กรงุเทพฯ (ทา่อากาศยาน
ดอนเมอืง) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่น สูห่มู่บา้นชาวเขา Cat Cat Village หมูบ่า้นชาวเขาเผา่มง้ด า ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวเขาใน
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หมู่บา้นนี้และชมแปลงนาขา้วแบบขัน้บันได 

นําทา่นเดนิทางสู ่ยอดเขาฟานซปีนัสงู 3,143 เมตร สงูทีส่ดุในอนิโดจนี ฟานซปัินยอดเขาสงูสดุแห่ง

เวยีดนามและในภมูภิาคอนิโดจนี จนไดร้ับการกลา่วขานวา่ “หลงัคาแห่งอนิโดจนี” บนความสงูจาก

ระดบัน้ําทะเลปานกลาง 3,143 เมตร และมคีวามหลากหลายทางชวีภาพสงูอย่างยิง่ สภาพป่าก็ยังคงมคีวาม

สมบูรณ์และสวยสดงดงามมาก ทว่าการเดนิเทา้สูย่อดเขาแห่งนี้ไม่ไดส้ะดวกสบายเลย เพราะสภาพเสน้ทางที่

คอ่นขา้งชนั จนมเีฉพาะผูพ้สิมัยการเดนิป่าจากทัว่โลกเลอืกเป็นจดุ หมายปลายทางสาํหรบัการทดสอบ

กําลงัใจและชืน่ชมความงามของผนืป่าดนิรอ้นแห่งเอเชยี (น่ังกระเชา้ข ึน้สูย่อดเขาฟานซปัีน) 

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 จากน ัน้นาทา่นเดนิทางกลบัสูก่รงุฮานอย (ใชเ้วลาเดนิทาง 4-5 ชม) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินอยไบ เพือ่เดนิทางสูท่า่อากาศยานดอนเมอืง 

20.50 น. ออกเดนิทางกลบัสูท่า่อากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD645 

22.40 น. คณะเดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 

 
โปรแกรม : เวยีดนามเหนอื มอคโช (moc chau) SaPa(FANSIPAN)  3 วนั 2 คนื                   

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 

2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 

พักกบัผูใ่หญ ่1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 

(เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 

(ไม่เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

วนัที ่ 24-26 พ.ค.  62 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 2,500.- 

      

**เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 
ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ ์ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 3,000 บาท ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 600บาท /ทา่น/ทรปิ 

หวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

เง ือ่นไข 
**โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่ม่

สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษัิทฯจะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั*** 

 

***หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทําการออกตัว๋เนื่องจาก

สายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
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หมายเหต ุ

สาํหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ

จากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวันเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายุไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน หรอื 180 

วัน ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอย่างตํา่ 6 หนา้ 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1.กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 10,000 บาทพรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่ให ้

เรยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลงัจากทําการจองแลว้ 

2.การชาํระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนัทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ย

กอ่นกําหนดเนื่องจากทางบรษัิทตอ้งสาํรองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพ่ักและตัว๋เครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืว่าทา่นยกเลกิการ

เดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1.แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

3.แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 1-14 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

4.สาํหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจําทัง้หมด 

5.บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตาม

จํานวนทีบ่รษัิทฯกําหนดไว ้(15ทา่นขึน้ไป)เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะ

เดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6.กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะทําการเลือ่นการ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ใน

กรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

7.กรณีทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทวัรห์รอืมัดจําให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหัก

คา่ใชจ้่ายบางสว่นทีเ่กดิข ึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้าํระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืง

นอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิข ึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8.กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตผุลใดๆ ก็ตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์

จะตอ้งดาํเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชาํระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระทําทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น้ําหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ [นกสกูต๊ 20 กโิลกรัม / แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิลกรมั / การบนิไทย 30 กโิลกรัม / 

เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบใบละไม่เกนิ 23 กโิลกรัม] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการ

บนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสาํหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้** 
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- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี ** 

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกว่า 75 ปี ** 

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 

3. คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิ 

4. คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 600 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

