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ฮานอย | นิงห์บงิห์ | ฮาลอง | ซาปา | FANSIPAN | ตลาดเมืองซาปา (Love market) 
ชมโชว์หุน่กระบอกน า้ |  ช้อปปิง้สนิค้าพืน้เมือง ถนน 36 สาย 

 

 
 

  

 

เดนิทาง สิงหาคม-ธันวาคม 2562  

เร่ิมต้นเพียง 15,999.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมูิ)-ฮานอย-นิงห์บงิห์-ฮาลอง (TG560 : 07.45-09.35 ) 
วนัท่ี 2. ฮาลอง-ล่องเรืออ่าวฮาลอง-ถ า้นางฟ้า-ฮานอย-ชมทะเลสาบคืนดาบ -ชมวัด หง๊อกเซิน-ชมการแสดงระบ าตุ๊กตาน า้-

อิสระช้อบปิง้ถนน 36 สาย-ฮานอย 
วนัท่ี 3. ฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชาวเขากัต๊ กัต๊ (Cat Cat)-ซาปา 
วนัท่ี 4. ซาปา-สถานีรถไฟซาปาสเตชัน่-นัง่ขึน้-ลง กระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน-Silver Water Fall น า้ตกสีเงิน-ฮานอย-กรุงเทพฯ

(สนามบนิสวุรรณภมูิ) (TG565 : 20.50-22.15 ) 

สุดเพลิน...เวียดนามเหนือ (Fansipan )                                  
ฮานอย นิงห์บงิห์ ฮาลอง ซาปา 4 วัน 3 คืน  
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูมิ)-ฮานอย-นิงห์บงิห์-ฮาลอง (TG560 : 07.45-09.35 ) 
05.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสาร ชัน้ 4 ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ D 

เคาน์เตอร์สายการบนิไทย (TG) เจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่าน    
07.45น. เหริฟ้าสู่ กรุงฮานอย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG560 

(บริการอาหารเช้าและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง / ใช้เวลาบิน 1.50 ช่ัวโมง ) (น า้หนักกระเป๋าได้ 30 กิโลกรัม/
ท่าน) 

09.35 น. 
ช่วงเช้า : 

เดินทางถึงสนามบินนอยไบกรุงฮานอย  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ 
จังหวัดนิญบิ่ญ 

 เดนิทางถงึ เมืองนิงห์บิงห์  นิงห์บิงห์เป็นเมืองชนบทเล็กอยู่ทางใต้ของกรุงฮานอยเป็นเมืองท่ีมีความโดดเดน่
ทางธรรมชาต ิมีพืน้ท่ีเป็นท่ีลุ่มชุ่มด้วยน า้อนักว้างใหญ่ จนได้รับขนานนามว่า”อ่าวฮาลางบนแผ่นดินใหญ่” หรือ 
“ฮาลองบก” เป็นเมืองท่ีมีภูมิทศัน์ประกอบด้วย เทือกเขา เนินเขาหินปนู ท่ีราบต ่า พืน้นาข้าว ท่ีล้อมรอบด้วย
ยอดเขาถึง 99 ยอด ด้วยกนั *** ใช้เวลาประมาณ 4 ช่ัวโมง ** 

น าท่านน่ังเรือพาย (น่ังล าละ 4 ท่าน) ไปตามล าน า้ท่ีลดัเลีย้วไปตามหบุเขา เป็นบรรยากาศท่ีดีมาก 
ระหว่างทางท่านจะได้ชมทศันียภาพท่ีมีภูเขารูปทรงตา่งๆ ล้อมรอบอนัต่ืนตาต่ืนใจหลายท่านถึงกบัเอ่ยปากว่า
สวยไมแ่พ้ “กุ้ยหลินเมืองจีน” เจ้าหน้าท่ีเรือจะน าเรือลอดไปตามถ า้และโผล่ไปอีกด้านหนึ่งเพ่ือชมทศันียภาพถึง 
3 ถ า้ จึงเป็นท่ีมาของช่ือ ตามก๊อก (Tam Coc)ซึ่งภาษาเวียดนามหมายถึง 3 ถ า้ นัน่เอง แตค่นไทยเราเรียกว่า “ 
ฮาลองบก” การนัง่เรือชมฮาลองบกนีท้ าให้เห็นสภาพชีวิตความเป็นอยู่ชาวนาเวียดนามว่ามีวิถีชีวิตท่ีใกล้ชิดกบั
ธรรมชาตโิดยเฉพาะเร่ืองน า้ท่ีถือวา่เป็นหสัใจหลกัของอาชีพเกษตรกรรม 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
 สมควรแก่เวลาเดนิทางกลับสู่เมือง ฮาลอง 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลองดินแดนแห่งมงักรหลบัใหลตัง้อยู่ใน จงัหวดักว่างนิงห์ซึ่งจงัหวดันีจ้ะมีพรมแดน
ร่วมกบัจีนทางทิศเหนือ โดยรถโค้ชปรับอากาศ ระยะทางประมาณ 165 กิโลเมตร  
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม) ให้ท่านสมัผสับรรยากาศข้างทาง ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่การเกษตรกรรม
และนาข้าวเขียวขจี 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 หลังจากนัน้ น าท่านอิสระช้อปป้ิงสินค้าพืน้เมืองและของที่ระลึกที่ตลาดกลางคืนให้ท่านได้เพลิดเพลิน

กบัการตอ่รองสินค้า ไมว่า่จะเป็นกระเป๋า หรือสินค้าพืน้เมืองตา่งมากมาย 
ที่พัก โรงแรม HALONG HARBOUR HOTEL(ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่าพักฮาลอง 1 คืน 

วันที่2 
ฮาลอง-ล่องเรืออ่าวฮาลอง-ถ า้นางฟ้า-ฮานอย-ชมทะเลสาบคืนดาบ -ชมวัดหง๊อกเซิน-ชม
การแสดงระบ าตุ๊กตาน า้-อิสระช้อบป้ิงถนน 36 สาย-ฮานอย 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 
 เดนิทางสูท่า่เรือเพ่ือลอ่งเรือชมความงดงามของ  อ่าวฮาลอง หรือ ฮาลองเบย์ นัน้ตามนิทานปรัมปราของชาว
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เวียดนามได้กล่าวถึงมงักรโบราณซึ่งเคยร่อนมาลงในอ่าวนีเ้ม่ือครัง้ดกึด าบรรพ์และช่ือของฮาลอง ก็แปลได้ว่า 
มงักรร่อนลง เชิญท่านสมัผสัจากความงดงามและสมบรูณ์ของอ่าวฮาลอง จนท าให้ได้รับการขึน้ทะเบียนเป็น
มรดกโลกทางธรรมชาต ิจากองค์การยเูนสโก้เม่ือปี พ.ศ. 2537 สมัผสัความมหศัจรรย์ของธรรมชาติท่ีได้แตง่แต้ม
ด้วยเกาะหินปูนรูปร่างแปลกตานบัพนัเกาะ สลบัซบัซ้อนเรียงตวักันอย่างสวยงาม ผ่านเกาะต่างๆ ท่ีมีรูปร่าง
แปลกตา ลกัษณะทัว่ไปของอ่าวฮาลองนัน้ประกอบไปด้วยเกาะเล็ก เกาะน้อยจ านวนกว่า 1,000 เกาะ และมี
เนือ้ท่ีกว่า 4,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอ่าวตงัเก๋ียของทะเลจีนใต้ น าท่านเข้าชม ถ า้นางฟ้า ชม
หินงอกหินย้อยต่างๆภายในถ า้ ท่ีประดบัตกแต่งด้วยแสงสีสวยงาม หินแต่ละก้อนจะมีลักษณะคล้ายกับสตัว์
ตามแตท่า่นจินตนาการ 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน บนเรือ (อาหารซีฟู๊ด) ท่ามกลางวิวทวิทัศน์ของอ่าวฮาลอง 
บ่าย  สมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มืองฮานอยเดนิทางกลบัสูก่รุงฮานอยโดยรถโค๊ดปรัปอากาศ 

(โดยใช้เวลาประมาณ 4 ชม.) 
ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนีมี้ต านานกล่าวว่า ในสมยัท่ีเวียดนามท า
สงครามสู้ รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยงัไม่สามารถเอาชนะทหาร
จากจีนได้สกัที ท าให้เกิดความท้อแท้พระทยั เม่ือได้มาล่องเรือท่ีทะเลสาบแห่งนี ้ได้มีเตา่ขนาดใหญ่ตวัหนึ่งได้
คาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพ่ือท าสงครามกับประเทศจีน หลงัจากท่ีพระองค์ได้รับดาบมานัน้ พระองค์ได้
กลบัไปท าสงครามอีกครัง้ และได้รับชยัชนะเหนือประเทศจีนท าให้บ้านเมืองสงบสุข เม่ือเสร็จศึกสงครามแล้ว 
พระองค์ได้น าดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแหง่นี ้น าทา่นข้าม สีแดงสดใสสูก่ลางทะเลสาบคืนดาบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชมวัดหง๊อกเซิน วดัโบราณภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เตา่สต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเช่ือว่า 
เตา่ตวันี ้คือเตา่ศกัดิส์ิทธ์ิ 1 ใน 2 ตวัท่ีอาศยัอยู่ในทะเลสาบแห่งนีม้าเป็นเวลาช้านานชมการแสดงระบ าตุ๊กตา
น า้ ศิลปกรรมประจ าชาติ เอกลกัษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิด
หุน่กระบอก (เชิดจากในน า้ผสมผสานกบัเสียงบรรเลงของเคร่ืองดนตรีเวียดนามและพากย์สดๆของคณะละคร) 
น าเสนอเร่ืองราวในชีวิตประจ าวนั ประเพณี วฒันธรรมของชาวเวียดนาม 
จากนัน้เชิญท่าน อิสระช้อบป้ิงถนน 36 สาย มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสือ้ผ้า 
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รองเท้า ของท่ีระลกึตา่งๆ ฯลฯ 
ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   
ที่พัก โรงแรม MOON VIEW HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า พักที่ฮานอย 1 คืน 

วันที่3 ฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชาวเขากั๊ต กั๊ต (Cat Cat)-ซาปา 
เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 

 
 

น าทาน เดนิทางสู่เมืองซาปา จังหวัด ลาวไก สูข่นุเขาหวา่งเหลียนเซิน ไปยงัเมืองซาปา เมืองซาปาเคยถกูให้
สร้างขึน้เป็นเมืองตากอากาศของชาวฝร่ังเศสท่ี เข้ามาปกครองในสมยัอาณานิคม ในปี พ.ศ. 2465 และได้มีการ
สร้างสถานีภูเขาขึน้ เพราะด้วยเมืองซาปาโอบล้อมด้วยขนุเขาน้อยใหญ่จึงท าให้มีอากาศเย็นตลอดปี ปัจจุบนั
เป็นเมืองทอ่งเท่ียวซึง่ได้รับความนิยมมากท่ีสดุแหง่หนึง่ในเวียดนาม 
โดยใช้เวลาประมาณ 5 ชม.โดยการน่ังรถโค๊ชปรับอากาศ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย 

 
น าน าทา่น สู่หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมูบ้่านชาวเขาเผา่ม้งด า ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาใน
หมูบ้่านนีแ้ละชมแปลงนาข้าวแบบขัน้บนัได 

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร / พิเศษหม้อไฟปลาเเซลมอน หลงัจากนัน้ ให้ท่านอิสะเท่ียวชม ตลาด
เมืองซาปา (Love Market)ชมสินค้าท้องถ่ินและชมบรรดาเหล่าชาวเขาได้เดินทางมารวมตวักันอยู่ท่ีน่ี ด้วย
เคร่ืองแตง่กายประจ าเผา่ตา่งๆ จากนัน้น าทา่น Check-in เข้าท่ีพกั 

ที่พัก น าคณะเข้าสู่ท่ีพักโรงแรม CHARM HOTEL SAPA   (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่าพัก 1 คืนใน ซาปา 
  

วันที่4 
 ซาปา-สถานีรถไฟซาปาสเตช่ัน-น่ังขึน้-ลง กระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน-Silver Water Fall น า้ตก
สีเงนิ-ฮานอย-กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูมิ)  (TG565 : 20.50-22.15 ) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 
 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สถานีรถไฟซาปาสเตช่ันให้ทา่นได้เดนิทางโดยรถไฟจากสถานีซาปา สู่ อี ก ห นึ่ ง
สถานี เพ่ือน าทา่นเดนิทางตอ่โดยกระเช้าไฟฟ้า โดยใช้เวลาเดนิทางประมาณ15 – 20 นาที ระหว่างทางท่ีท่านได้
เดินทางโดยรถไฟนัน้ สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองซาปานาขัน้บรรได เมฆหมอกท่ีลอยตวัอยู่เหนือ
อากาศ ให้ทา่นได้ถ่ายรูปตามอธัยาศยั 
จากนัน้ให้ท่านขึน้กระเช้าไฟฟ้าฟานซิปันกระเช้าลอยฟ้าตดิกระจกสามารถมองเห็นวิวเมืองซาปา แ ล ะ
ความสวยงามของธรรมชาติได้ 360 องศา ชมความงามของป่าไม้ แม่น า้ ล าธารสายน้อยใหญ่ วิวของนา
ขัน้บนัไดท่ีสวยงามเป็นท่ีขึน้ช่ือของเมืองซาปาสลบัไปกบัหมู่บ้านของชาวเขา รวมถึงภูเขาและม่านหมอกท่ีเรียง
ตวัซ้อนกนัเป็นฉากหลงัท่ีสวยงาม ขณะท่ีก าลงัเพลิดเพลินกบัวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามกระเช้าจะเคล่ือนเข้าใกล้ยอด
เขาฟานซิปัน ท่ีได้รับฉายาว่า หลงัคาแห่งอินโดจีนโดยอยู่สงูจากระดบัน า้ทะเลถึง 3,143 กิโลเมตร จากนัน้ให้
ทา่นได้เดนิชมบรรยากาศเพ่ือพิชิตยอดเขาฟานซิปัน  
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อัตราค่าบริการ :  สุดเพลิน... เวียดนามเหนือ (Fansipan )                             
ฮานอย  นิงห์บงิห์ ฮาลอง  ซาปา 4 วัน 3 คนื BY TG    

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

วันท่ี  08-11 ส.ค.  62 15,999 .- 15,999.- 15,999.- 15,999.- 3,500.- 

วันท่ี  10-13 ต.ค.  62 16,999 .- 16,999.- 16,999.- 16,999.- 3,500.- 

วันท่ี  27-30 ธ.ค.  62 18,999 .- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 3,500.- 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 3,000 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋ว
เคร่ืองบิน 

 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,000บาท /ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวร์ท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

น าท่านชมทัศนียภาพด้านบนพร้อมถ่ายภาพวิวทิศทัศน์ และชมแนวเทือกเขาในเขตชายแดนยูนนานของ
ประเทศจีน ระหวา่งท่ีทา่นอยูด้่านบนนัน้หากสภาพอากาศไมมี่เมฆปกคลมุมาก ทา่นสามารถ มองเห็นทิวทัศน์
ของ ยอดเขาฮมัรอง สมควรแก่เวลา น าท่าน ลงกระเช้าจากยอดเขาฟานซิปัน  
น าท่านออกเดินทางสู่ Silver Water Fall น า้ตกสีเงิน เป็นน า้ตกท่ีสวยงามท่ีสดุในเมืองซาปาไหลจากยอดเขา
ฟานซีปัน ซึง่สามารถมองเห็นได้อย่างชดัเจนจากระยะไกลมีความสงูประมาณ 100 เมตร มีหลายระดบัสายน า้
ลดัเลาะตามหน้าผาลงมาอยา่งสวยงามตอ่มา 

กลางวัน 
บ่าย 

 
 
 

ค ่า 
 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดนิทางกลับสู่ตัวเมืองฮานอย มีความหมายวา่ “เมืองท่ีมีแม่น า้ไหลผ่าน”ซึ่งหมายถึงแม่น า้แดงท่ีไหล
ผ่านตวัเมืองฮานอย อันเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ตัง้อยู่ทางเหนือของประเทศ มีประวัติศาสตร์
ยาวนานกวา่ 2,000 ปี  โดยระหวา่งทางนัง่รถไปยงัสนามบนิ มีแจก ขนมปัง ให้ลกูค้าทาน 
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  
สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ สนามบินนอยไบ เพ่ือเดนิทางสู่ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ 

20.50 น. เดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินท่ี TG565 
22.15 น. ถงึท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พร้อมความประทับใจ 
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เงื่อนไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศและเหตสดุวิสยัต่างๆที่
ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหน้า โดยทางบริษัทฯจะค านงึถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั*** 
 
***หากทา่นท่ีต้องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไมไ่ด้แจ้งให้ทราบลว่งหน้า ** 
 

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

เงื่อนไขการจอง 
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจ 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 าหรับผู้โดยสารท่ีไมไ่ด้ถือหนงัสอืเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซา่ให้ เมื่อผลวีซา่ผา่นแล้วมีการยกเลิกการ

เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนคา่มดัจ าทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

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

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดินทางได้ซึง่จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะท าการเลื่อนการ
เดินทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะต้องเสยีคา่ใช้จ่ายที่ไมส่ามารถเรียกคืนได้คือคา่ธรรมเนียมในการมดั
จ าตัว๋ในกรณีที่ไมส่ามารถเดินทางได้ 

7. กรณีทา่นได้ช าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนคา่ทวัร์หรือมดัจ าให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกั
คา่ใช้จ่ายบางสว่นท่ีเกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว หรือได้ช าระคา่บริการในสว่นของทาง
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เมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการหกัเก็บคา่ใช้จ่ายจริงท่ีเกิดขึน้แล้วกบัทา่นเป็นกรณี
ไป 

8. กรณีผู้ เดินทางไมส่ามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไมว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตาม
ทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

กรณีทา่นมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดบัชัน้ที่นัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ 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 20 กิโลกรัม 

/ เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเ่กิน 23 กิโลกรัม] คา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละ
สายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

6.  คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ 
** ลกูค้าทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู  
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/ตอ่ทา่น 
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