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ฮาลองบก | ฮาลองเบย์ | ซาปา | หมูบ้่านชาวเขา Cat Cat Village | Silver Water Fall   

ฮานอย  | อสิระช้อบปิงถนน 36 สาย | ชมทะเลสาบคืนดาบ  |  ชมวดัหง๊อกเซิน 

 

 

 
 

  

 

เดนิทาง มิถุนายน-ธันวาคม 2562  

ราคาเพียง 11,900.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัที . กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานดอนเมือง)-ฮานอย (สนามบินนอยไบ)-นิงห์บิงห์-ล่องเรือฮาลองบก-ถําตําก๊อก-ฮาลอง 

(FD642 : 07.00-08.45 ) 

วนัที . ฮาลอง-ลอ่งเรืออ่าวฮาลอง-ถํานางฟ้า-ฮานอย-อิสระช้อบปิงถนน 36 สาย-ฮานอย 

วนัที . ฮานอย-เมืองลาวไก-ซาปา-Silver Water Fall -Cat Cat Village-ตลาดเมืองซาปา(Love market)-ซาปา 

วนัที . เมืองซาปา-ฮานอย(สนามบินนอยไบ)-กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานดอนเมือง) (FD645 : 20.50-22.40 ) 

สุดโดน...เวียดนามเหนือ                           

นิงห์บงิห์ ฮาลอง ฮานอย ซาปา  วัน  คืน  
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วันท ี1 
กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานดอนเมือง)-ฮานอย (สนามบนินอยไบ)-นิงห์บงิห์-ล่องเรือฮาลอง

บก-ถาํตําก๊อก-ฮาลอง (FD642 : 07.00-08.45 ) 

.  น. พร้อมกนัที ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร  ชนั  ประต ู  เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชียโดยเจ้าหน้าที

ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

. น. นําท่านเหนิฟ้าสู่ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยเทียวบนิท ีFD642 

08.45 น. เดนิทางถงึสนามบนินอยไบกรุงฮานอย หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมอืงหลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง   

 จากนันนําท่านเดินทางสู่  เมืองนิงห์บิงห์ ซึงอยู่ทางตอนใต้ของเมืองฮานอย เป็นจังหวดัทีมีความพิเศษทาง

ธรรมชาติ ซงึเป็นลกัษณะเด่นอยู่อย่างหนึงคือ มีพืนทีเป็นทีชุ่มนํา ในอาณาเขตอนักว้างใหญ่ไพศาลจนพืนทีนนั

ถกูเรียกว่า“อ่าวฮาลองบนแผ่นดนิ หรือ ฮาลองบก เพอืนําท่าน ล่องเรือพาย ล่องไปตามคลอง ซงึสองข้าง

ทางโอบล้อมด้วยภูเขาหินปูน ชมทิวทศัน์อนังดงามเขียวขจีและบรรยากาศอนัแสนสดชืน ระหว่างทางไปชมถํา

ต่างๆจะผ่านนาข้าว ซึงมีอยู่ทงัสองข้างทาง จากนันนําท่านชม ถําตําก๊อก เป็นถําทีมีหินงอกหินย้อยอันน่า

มหศัจรรย์ ซงึซอ่นตวัอยู่ในความลกึของเทือกเขา ภเูขาและทะเลเป็นอนัหนงึอนัเดียวกนั ทําให้ทีนีมีภมิูประเทศที

ราวกบัภาพวาด(โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ  ช.ม.) 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

 ต่อมานําท่านเดินทางสู่  เมืองฮาลองดินแดนแห่งมงักรหลับใหลตังอยู่ใน จังหวดักว่างนิงห์ซึงจังหวัดนีจะมี

พรมแดนร่วมกับจีนทางทิศเหนือ โดยรถโค้ชปรับอากาศ ระยะทางประมาณ  กิโลเมตร  

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ  ชม) ให้ท่านสมัผสับรรยากาศข้างทาง ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่การ 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร 

 หลังจากนัน นําท่านอิสระช้อปปิงสินค้าพืนเมืองและของทีระลกึทีตลาดกลางคืนให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ

การตอ่รองสินค้า ไมว่า่จะเป็นกระเป๋า หรือสินค้าพืนเมืองต่างมากมาย 

ทพีัก นําคณะเข้าสู่ทีพักโรงแรม NEW STAR HA LONG HARBOUR HOTEL (ระดับ  ดาว) หรือเทียบเท่า

พัก  คนืใน ฮาลอง 

วันที  ฮาลอง-ล่องเรืออ่าวฮาลอง-ถาํนางฟ้า-ฮานอย-อิสระช้อบปิงถนน  สาย-ฮานอย 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพือล่องเรือชมความงดงามของ อ่าวฮาลองเบย์ อ่าวฮาลอง หรือ ฮาลองเบย์ นนั

ตามนิทานปรัมปราของชาวเวียดนามได้กล่าวถึงมงักรโบราณซึงเคยร่อนมาลงในอ่าวนีเมือครังดกึดําบรรพ์และ

ชือของฮาลอง ก็แปลได้วา่ มงักรร่อนลง เชิญท่านสมัผสัจากความงดงามและสมบูรณ์ของอ่าวฮาลอง จนทําให้

ได้รับการขึนทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การยูเนสโก้เมือปี พ.ศ.  สมัผัสความมหศัจรรย์

ของธรรมชาติทีได้แต่งแต้มด้วยเกาะหินปูนรูปร่างแปลกตานับพันเกาะ สลับซบัซ้อนเรียงตวักันอย่างสวยงาม 

ผ่านเกาะต่างๆ ทีมีรูปร่างแปลกตา ลกัษณะทวัไปของอ่าวฮาลองนนัประกอบไปด้วยเกาะเลก็ เกาะน้อยจํานวน

กว่า ,  เกาะ และมีเนือทีกวา่ ,  ตารางกิโลเมตรซงึเป็นส่วนหนงึของอ่าวตงัเกียของทะเลจีนใต้ นําท่าน
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เข้าชม ถํานางฟ้า ชมหินงอกหินย้อยต่างๆภายในถํา ทีประดับตกแต่งด้วยแสงสีสวยงาม หินแต่ละก้อนจะมี

ลกัษณะคล้ายกบัสตัว์ตามแตท่่านจินตนาการ 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   

บ่าย  สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอยเดินทางกลับสู่กรุงฮานอยโดยรถโค๊ดปรัปอากาศ(โดยใช้

เวลาประมาณ 5 ชม.) 

ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนีมีตํานานกล่าวว่า ในสมยัทีเวียดนาม

ทําสงครามสู้รบกบัประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แตย่งัไมส่ามารถเอาชนะทหาร

จากจีนได้สกัที ทําให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมือได้มาล่องเรือทีทะเลสาบแห่งนี ได้มีเตา่ขนาดใหญ่ตวัหนึงได้

คาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพือทําสงครามกับประเทศจีน หลงัจากทีพระองค์ได้รับดาบมานนั พระองค์ได้

กลบัไปทําสงครามอีกครัง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีนทําให้บ้านเมืองสงบสขุ เมือเสร็จศกึสงครามแล้ว 

พระองค์ได้นําดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี นําท่านข้าม สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ  

ชมวัด หง๊อกเซิน วดัโบราณภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึงมีความเชือว่า 

เต่าตวันี คือเตา่ศกัดิสิทธิ 1 ใน 2 ตวัทอีาศยัอยู่ในทะเลสาบแห่งนีมาเป็นเวลาช้านาน 

จากนันเชิญท่าน อิสระช้อบปิงถนน 36 สาย มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสือผ้า 

รองเท้า ของทีระลกึต่างๆ ฯลฯ 

คาํ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   

ทพีัก คณะเข้าสู่ทพีักโรงแรม MOON VIEW HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทยีบเท่า พักทฮีานอย 1 คนื 

วันที  
ฮานอย -เมืองลาวไก-ซาปา-Silver Water Fall-Cat Cat Village-ตลาดเมืองซาปา 

(Love market)-ซาปา 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 

 

 

นําทาน เดนิทางสู่เมืองซาปา จังหวัด ลาวไก สูขุ่นเขาหว่างเหลียนเซิน ไปยงัเมืองซาปา เมืองซาปาเคยถูกให้

สร้างขนึเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรังเศสที เข้ามาปกครองในสมยัอาณานิคม ในปี พ.ศ.  และได้มีการ

สร้างสถานีภูเขาขึน เพราะด้วยเมืองซาปาโอบล้อมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่จึงทําให้มีอากาศเย็นตลอดปี ปัจจุบัน

เป็นเมืองท่องเทียวซงึได้รับความนิยมมากทีสุดแห่งหนงึในเวียดนาม 

โดยใช้เวลาประมาณ  ชม.โดยการนงัรถโค๊ชปรับอากาศ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย 

 

นําท่านออกเดินทางสู่ Silver Water Fall นําตกสีเงิน เป็นนําตกทีสวยงามทีสุดในเมืองซาปาไหลจากยอดเขา

ฟานซีปัน ซงึสามารถมองเห็นได้อย่างชดัเจนจากระยะไกลมีความสงูประมาณ  เมตร มีหลายระดบัสายนํา

ลัดเลาะตามหน้าผาลงมาอย่างสวยงามต่อมานําท่าน สู่หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่ บ้านชาวเขา

เผ่าม้งดํา ชมวิถีชีวติความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมูบ้่านนีและชมแปลงนาข้าวแบบขนับนัได 
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อัตราค่าบริการ : สุดโดน...เวียดนามเหนือ นิงห์บิงห์ ฮาลอง ฮานอย ซาปา  

 วนั  คืน บิน FD  

กาํหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก -  ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน  ปี 

พกักับผู่ใหญ่  ท่าน  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน  ปี 

(เสริมเตียง) 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน  ปี 

(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

พกัเดยีว 

ท่านละ 

วนัที -  ม.ิย.  11,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500.- 

วนัที -  ม.ิย.   11,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500.- 

วนัที -  ม.ิย.  11,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500.- 

วนัที  มิ.ย.-  ก.ค.  11,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500.- 

วนัที -  ก.ค.  11,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500.- 

วนัที -  ก.ค.  11,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500.- 

วนัที -  ก.ค.  11,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500.- 

วนัที -  ก.ค.  14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 

วนัที -  ก.ค.  11,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500.- 

วนัที -  ก.ค.  11,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500.- 

คาํ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลงัจากนนั ให้ท่านอสิะเทยีวชม ตลาดเมืองซาปา (Love Market)ชม

สินค้าท้องถินและชมบรรดาเหล่าชาวเขาได้เดินทางมารวมตัวกันอยู่ทีนี ด้วยเครืองแต่งกายประจําเผ่าต่างๆ 

จากนนันําท่าน Check-in เข้าทพีกั 

ทพีัก นําคณะเข้าสู่ทีพักโรงแรมSUNNY MOUNTAINS VIEW HOTEL (ระดับ  ดาว) หรือเทยีบเท่าพักซาปา 

 คืน 

วันที  
 เมืองซาปา-ฮานอย(สนามบนินอยไบ)-กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานดอนเมือง) 

(FD645 : 20.50-22.40 ) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 

 

สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่เมืองฮานอยเดินทางกลบัสูก่รุงฮานอยโดยรถโค๊ดปรัปอากาศ 

(โดยใช้เวลาประมาณ  ชม.) 

กลางวัน 

บ่าย 

 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่  สนามบนินอยไบ เพือเดนิทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง 

 โดยระหว่างทางนังรถไปยังสนามบนิ มีแจก ขนมปัง ให้ลูกค้าทาน  

.  น. ออกเดินทางกลับสู่ ท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสายการบนิแอร์เอเชยีเทียวบินท ีFD645 

.  น. คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดภิาพ พร้อมด้วยความประทบัใจ 
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วนัที -  ก.ค.  14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 

วนัที -  ก.ค.  14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 

วนัที -  ส.ค.  11,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500.- 

วนัที -  ส.ค.  11,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500.- 

วนัที -  ส.ค.  11,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500.- 

วนัที -  ส.ค.  14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 

วนัที -  ส.ค.  11,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500.- 

วนัที -  ส.ค.  11,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500.- 

วนัที -  ส.ค.  11,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500.- 

วนัที -  ส.ค.  11,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500.- 

วนัที  ส.ค.-  ก.ย.  11,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500.- 

วนัที  ส.ค.-  ก.ย.  11,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500.- 

วนัที -  ก.ย.  11,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500.- 

วนัที -  ก.ย.  11,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500.- 

วนัที -  ก.ย.  11,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500.- 

วนัที -  ก.ย.  11,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500.- 

วนัที -  ก.ย.  12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,500.- 

วนัที -  ก.ย.  11,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500.- 

วนัที -  ก.ย.  12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,500.- 

วนัที -  ก.ย.  12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,500.- 

วนัที 03-06 ต.ค. 62 11,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500.- 

วนัที 04-07 ต.ค. 62 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,500.- 

วนัที 10-13 ต.ค. 62 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,500.- 

วนัที 11-14 ต.ค. 62 11,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500.- 

วนัที 17-20 ต.ค. 62 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,500.- 

วนัที 18-21 ต.ค. 62 11,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500.- 

วนัที 23-26 ต.ค. 62 11,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500.- 

วนัที 24-27 ต.ค. 62 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,500.- 

วนัที 25-28 ต.ค. 62 11,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500.- 

วนัที 31ต.ค.-03 พ.ย.62 11,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500.- 
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วนัที 01-04 พ.ย. 62 11,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500.- 

วนัที 07-10 พ.ย. 62 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,500.- 

วนัที 08-11 พ.ย. 62 11,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500.- 

วนัที -  พ.ย. 62 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,500.- 

วนัที15-18 พ.ย. 62 11,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500.- 

วนัที -  พ.ย.  12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,500.- 

วนัที -  พ.ย.  11,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500.- 

วนัที 28 พ.ย.-01 ธ.ค.62 11,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500.- 

วนัที 29 พ.ย.-02 ธ.ค.62 11,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500.- 

วนัที 05-08 ธ.ค.62 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,500.- 

วนัที 06-09 ธ.ค.62 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,500.- 

วนัที 12-15 ธ.ค.62 11,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500.- 

วนัที 13-16 ธ.ค.62 11,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500.- 

วนัที 19-22 ธ.ค.62 11,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500.- 

วนัที 20-23 ธ.ค.62 11,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500.- 

วนัที 26-29 ธ.ค.62 11,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500.- 

วนัที -  ธ.ค.62 16,900.- 16,900.- 16,900.- 16,900.- 3,500.- 

วนัที 2 -  ธ.ค.62 16,900.- 16,900.- 16,900.- 16,900.- 3,500.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถงึ  ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ] ท่านละ ,  บาท ราคานีรวมรายการทวัร์ ตัวเครืองบิน 

 
ราคาทวัร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศน์ท้องถนิและคนขับรถ รวม บาท /ท่าน/ทริป 

หวัหน้าทวัร์ทดูีแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เงอืนไข 

**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได้ทงันีขนึอยู่กบัสภาวะอากาศและเหตสดุวิสัยต่างๆที

ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถงึผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ ร่วมเดนิทางเป็นสําคญั*** 

 

***หากท่านทีต้องออกตวัภายใน (เครืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้าหน้าทีทุกครงัก่อนทําการออกตวัเนืองจาก

สายการบนิอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไมไ่ด้แจ้งให้ทราบลว่งหน้า ** 
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หมายเหตุ 

สําหรับผู้ เดินทางทีอายไุม่ถึง  ปี และไม่ได้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ

จากบดิาหรือมารดาแนบมาด้วย 

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอร์ตติดตวัมาในวนัเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายไุม่ตํากว่า  เดือน หรือ 

 วนั ขนึไปกอ่นการเดนิทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างตํา  หน้า 

 

เงอืนไขการจอง 

1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย  วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา ,  บาทพร้อมกับเตรียม

เอกสารสง่ให้เรียบร้อยภายใน -  วนัหลงัจากทําการจองแล้ว 

2. การชําระค่าทัวร์ส่วนทีเหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า  วนัท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้

เรียบร้อยก่อนกําหนดเนืองจากทางบริษัทต้องสํารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าทีพักและตวัเครืองบินมิฉะนนัจะถือว่า

ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 

 

กรณียกเลกิการเดินทาง 

1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง  วนั คืนคา่ใช้จา่ยทงัหมด 

2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง -  วนั เก็บค่าใช้จา่ย ท่านละ ,  บาท 

3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า -  วนักอ่นเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ เก็บคา่ใช้จา่ยทงัหมด 

4. สําหรับผู้โดยสารทีไม่ได้ถือหนงัสือเดนิทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยืนวีซา่ให้ เมือผลวีซา่ผ่านแล้วมีการยกเลิกการ

เดนิทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการคืนค่ามดัจําทงัหมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าใช้จ่ายทงัหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จํานวนทีบริษัทฯกําหนดไว้ ( ท่านขึนไป)เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอืนทีเดินทางใน

คณะเดียวกนับริษัทต้องนําไปชาํระคา่เสียหายต่างๆทีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

6. กรณีเจบ็ป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะทําการเลือนการ

เดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแตท่ังนีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถเรียกคืนได้คือค่าธรรมเนียมในการมดั

จําตวัในกรณีทีไม่สามารถเดนิทางได้ 

7. กรณีท่านได้ชําระค่าทวัร์หรือมดัจํามาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทวัร์หรือมัดจําให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการหกั

คา่ใช้จ่ายบางส่วนทีเกิดขึนจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตวัเครืองบนิไปแล้ว หรือได้ชําระค่าบริการในส่วนของทาง

เมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการหกัเก็บค่าใช้จา่ยจริงทีเกิดขนึแล้วกบัท่านเป็นกรณี

ไป 

8. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าทีไม่ว่าเหตผุลใดๆ กต็าม

ทางบริษัทของสงวนสทิธิในการ ไม่คืนคา่ทวัร์ทงัหมด 

 

อตัราค่าบริการนีรวม 

1.  คา่ตวัโดยสารเครืองบนิไป-กลบั ชนัประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 
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กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลียนระดบัชนัทีนงัจากชนัประหยดัเป็นชนัธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบตัร

สะสมไมล์ จะต้องดําเนินก่อนเดินทาง  วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชําระเงินเพืออพัเกรดต้องกระทําทีเคาน์เตอร์

สนามบิน ณ วนัเดนิทาง เท่านนั  

2.  คา่ทีพกัห้องละ -  ท่าน ตามโรงแรมทีระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 

3.  คา่อาหาร ค่าเข้าชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนิด ตามทีระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 

4.  เจ้าหน้าทีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

5.  คา่นําหนกัสมัภาระรวมในตวัเครืองบิน [นกสกู๊ต  กโิลกรัม / แอร์เอเซียเอกซ ์  กโิลกรัม / การบินไทย  กิโลกรัม 

/ เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน  ใบใบละไมเ่กนิ  กโิลกรัม] คา่ประกนัวินาศภัยเครืองบินตามเงือนไขของแต่ละ

สายการบินทีมีการเรียกเกบ็ 

6.  คา่ประกนัอบุติัเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ , ,  บาท  

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุติัเหตุวงเงินท่านละ ,  บาท ตามเงือนไขของกรมธรรม์ 

** ลกูค้าท่านใดสนใจ...ซือประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู  

เพมิเตมิกบัทางบริษัทได้ ** 

- เบียประกนัเริมต้น  บาท [ระยะเวลา -  วนั] 

- เบียประกนัเริมต้น  บาท [ระยะเวลา -  วนั] 

**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัทีมีอายุมากกวา่  หรือน้อยกว่า  ปี ** 

 [รักษาพยาบาล  ล้าน, รักษาต่อเนือง  แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ  ล้านบาท] 

**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัทีมีอายุน้อยกว่า  หรือมากกว่า  ปี ** 

 [รักษาพยาบาล  ล้าน, รักษาต่อเนือง  แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ .  ล้านบาท] 

7.  ภาษีมูลค่าเพมิ % และหกั ณ ทีจา่ย % 

 

อตัราค่าบริการนีไม่รวม 

1.  คา่ทําหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ 

2. คา่ใช้จ่ายอืนๆ ทีนอกเหนือทีระบ ุอาทิเชน่ ค่าอาหาร - เครืองดืม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์  

3.  คา่ภาษีนํามนั ทีสายการบนิเรียกเก็บเพิมภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตวัเครืองบิน 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม  บาท /ทริป/ตอ่ท่าน 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

