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เมืองฮานอย | เมืองนิงหบ์งิห ์| เมืองซาปา | ฮาลองบก | สะพานแกว้มงักรเมฆ 
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สุดขั้ว...เวยีดนามเหนือ ฮานอย นิงหบ์งิห ์ซาปา 
สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน โดย VJ 

เดนิทาง เมษายน - มิถุนายน 2563 

ราคาเร่ิมต้นเพยีง 12,999.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1 : กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมูิ) - ฮานอย (สนามบนิโหนย่บา่ย) - เมืองนิงหบ์งิห ์    (VJ902 : 14.00-15.50) 
วนัท่ี 2 : เมืองนิงหบ์งิห ์- ลอ่งเรือฮาลองบก - ถ า้ต  าก๊อก - เมืองซาปา - โบสถห์ินซาปา - ตลาดไนทม์ารเ์ก็ต 
วนัท่ี 3 : เมืองซาปา - นั่งรถรางไฟฟ้า Muong Hoa - กระเชา้ไฟฟ้าฟานซิปัน - หมูบ่า้นกั๊ตกั๊ต - สะพานแกว้มงักรเมฆ 
วนัท่ี 4 : เมืองซาปา - เมืองฮานอย - สุสานโฮจิมินห ์(ชมดา้นนอก) - วดัเฉินก๊วก - ชอ้บป้ิงถนน 36 สาย - ทะเลสาบคืนดาบ - 

วดัหง๊อกเซิน 
วนัท่ี 5 : ฮานอย (สนามบนิโหนย่บา่ย) - กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมูิ)     (VJ901 : 11.10-13.00)    
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฮานอย (สนามบินโหน่ยบ่าย) - เมืองนิงห์บิงห ์
(VJ902 : 14.00-15.50) 

11.00 น. สมาชิกทกุท่านพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตทูางเขา้หมายเลข 3 เคานเ์ตอร ์E สายการบิน เวียด
เจ็ทแอร ์(VJ) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยจดัเตรียมเอกสารการเดนิทางส าหรบัทกุทา่นและน าทา่นโหลดสมัภาระ 

14.00 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบนิ VIETJET AIR เท่ียวบนิท่ี VJ902 
15.50 น. เดินทางถึง สนามบินโหน่ยบ่าย ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร เรียบรอ้ยแลว้น าท่านรบัสมัภาระ 

หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู่ตวัเมืองฮานอย (เวลาทอ้งถ่ินประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาทอ้งถ่ินประเทศ
ไทย) 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองนิงหบ์ิงห ์(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นเมืองชนบทเล็กอยู่ทางใตข้องกรุง
ฮานอยเป็นเมืองท่ีมีความโดดเดน่ทางธรรมชาต ิมีพืน้ท่ีเป็นท่ีลุม่ชุม่ดว้ยน า้อนักวา้งใหญ่ จนไดร้บัขนานนามว่า 
“อ่าวฮาลางบนแผ่นดินใหญ่” หรือ “ฮาลองบก” เป็นเมืองท่ีมีภูมิทศันป์ระกอบดว้ย เทือกเขา เนินเขาหินปนู ท่ี
ราบต ่า พืน้นาขา้ว ท่ีลอ้มรอบดว้ยยอดเขาถึง 99 ยอดดว้ยกนั 

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

พักเมืองนิงหบ์ิงห ์1 คืน 

วันที ่2 
เมืองนิงหบ์งิห ์- ล่องเรอืฮาลองบก - ถ า้ต าก๊อก - เมืองซาปา - โบสถห์นิซาปา -  
ตลาดไนทม์ารเ์กต็ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

 
 น าท่าน ล่องเรือฮาลองบก ล่องไปตามคลอง ซึ่งสองขา้งทางโอบลอ้มดว้ยภูเขาหินปนู ชมทิวทศันอ์นังดงาม

เขียวขจีและบรรยากาศอนัแสนสดช่ืน ระหวา่งทางไปชมถ า้ตา่งๆจะผา่นนาขา้ว ซึ่งมีอยูท่ัง้สองขา้งทาง  จากนัน้
น าท่านชม ถ า้ต าก๊อก เป็นถ า้ท่ีมีหินงอกหินยอ้ยอนัน่ามหศัจรรย ์ซึ่งซ่อนตวัอยู่ในความลึกของเทือกเขา ภูเขา
และทะเลเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั ท าใหท่ี้น่ีมีภมูิประเทศท่ีราวกบัภาพวาด 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าทานเดนิทางสู ่เมืองซาปา (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาที) จงัหวดัลาวไก สูข่นุเขาหวา่งเหลียน

เซิน ไปยงัเมืองซาปา เมืองซาปาเคยถูกใหส้รา้งขึน้เป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศสท่ี เขา้มาปกครองใน
สมยัอาณานิคม ในปี พ.ศ. 2465 และไดมี้การสรา้งสถานีภูเขาขึน้ เพราะดว้ยเมืองซาปาโอบลอ้มดว้ยขุนเขา
นอ้ยใหญ่จึงท าให้มีอากาศเย็นตลอดปี ปัจจุบนัเป็นเมืองท่องเท่ียวซึ่งไดร้บัความนิยมมากท่ีสุดแห่งหนึ่งใน
เวียดนาม   
น าท่านชม โบสถห์ินซาปา สิ่งปลูกสรา้งท่ีสรา้งขึน้จากสถาปัตยกรรมแบบยุโรปในสมยัท่ีฝรั่งเศสปกครอง
เวียดนาม ซึ่งเป็นหนึ่งในแลนดม์ารก์ของเมืองซาปาท่ีตอ้งมาเช็คอินกับโบสถค์ริสตแ์ห่งนี ้ซึ่งโบสถท์ าดว้ยหิน 
สนันิษฐานว่าโบสถแ์ห่งนีส้รา้งโดยชาวฝรั่งเศส และยงัเป็นสถานท่ีประกอบพิธีมิสซาของชาวฝรั่งเศสในช่วง
วนัหยดุสปัดาห ์

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 หลงัจากนัน้น าทา่นอิสระชอ้ปป้ิงสินคา้พืน้เมืองและของท่ีระลึกท่ี ตลาดไนทม์ารเ์ก็ต ใหท้า่นไดเ้พลิดเพลินกับ

การตอ่รองสินคา้ ไมว่า่จะเป็นผา้พนัคอ งานหตัถกรรมตา่งๆ จากชาวเขา หรือสินคา้พืน้เมืองตา่งมากมาย 
ทีพั่ก โรงแรม LACASA HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทยีบเท่า 

พักเมืองซาปา 2 คืน 

วันที ่3 
เมืองซาปา - น่ังรถรางไฟฟ้า Muong Hoa - กระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน - หมู่บ้านก๊ัตก๊ัต - 
สะพานแก้วมังกรเมฆ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถรางไฟฟ้าซาปาสเตช่ัน ใหท้่านไดเ้ดินทางโดย นั่งรถรางไฟฟ้า Muong 

Hoa จากสถานีซาปา สู่อีกหนึ่งสถานีฟานซิปัน เพ่ือน าท่านเดินทางต่อโดยกระเชา้ไฟฟ้า โดยใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 10 นาที ระหวา่งทางท่ีทา่นไดเ้ดนิทางโดยรถรางไฟฟ้านัน้ สามารถมองเห็นวิวทิวทศันข์องเมืองซาปา
นาขัน้บนัได เมฆหมอกท่ีลอยตวัอยูเ่หนืออากาศ ใหท้า่นไดถ้่ายรูปตามอธัยาศยั 
จากนัน้ใหท้่านขึน้ กระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน กระเชา้ลอยฟ้าติดกระจกสามารถมองเห็นวิวเมืองซาปา และ
ความสวยงามของธรรมชาติได ้360 องศา ชมความงามของป่าไม ้แม่น า้ ล  าธารสายนอ้ยใหญ่ วิวของนา
ขัน้บนัไดท่ีสวยงามเป็นท่ีขึน้ช่ือของเมืองซาปาสลบัไปกบัหมู่บา้นของชาวเขา รวมถึงภเูขาและมา่นหมอกท่ีเรียง
ตวัซอ้นกันเป็นฉากหลงัท่ีสวยงาม ขณะท่ีก าลงัเพลิดเพลินกับวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามกระเชา้จะเคล่ือนเขา้ใกล้
ยอดเขาฟานซิปัน ท่ีไดร้บัฉายาวา่ หลงัคาแหง่อินโดจีนโดยอยู่สงูจากระดบัน า้ทะเลถึง 3,143 กิโลเมตร จากนัน้
ใหท้า่นไดเ้ดนิชมบรรยากาศเพ่ือพิชิตยอดเขาฟานซิปัน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านสู่ หมู่บ้านก๊ัตก๊ัต (Cat Cat Village) หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ด า ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาใน

หมูบ่า้นนีแ้ละชมแปลงนาขา้วแบบขัน้บนัได   
จากน าท่านชม สะพานแก้วมังกรเมฆ (Rong May) แห่งแรกในเวียดนามตัง้อยู่ห่างจากเมืองซาปา 18 
กิโลเมตร มีความสงูจากระดบัน า้ทะเล 2,000 เมตร มีระบบลิฟตแ์กว้ใสมีความสงูรวม 300 เมตร ความสงูเหนือ
ระดบัน า้ทะเล 2,200 เมตร และ 548.5 เมตร เหนือระดบัความสงูของหบุเขาในเขตเทือกเขา Hoang Lien Son 
ซึ่งเป็นเทือกเขาท่ียาวท่ีสดุในเวียดนาม 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   (เมนูหม้อไฟปลาแซลมอน) 
ทีพั่ก โรงแรม LACASA HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า 

พักเมืองซาปา 2 คืน 

วันที ่4 
เมืองซาปา - เมืองฮานอย - สุสานโฮจมิินห ์(ชมด้านนอก) - วัดเฉินก๊วก - ช้อบป้ิงถนน 36 
สาย - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหง๊อกเซนิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองฮานอย (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม 

และเป็นเมืองใหญ่อนัดบัสองรองจากโฮจิมินห ์ฮานอยเป็นเมืองประวตัิศาสตรท่ี์ส าคญัและเป็นเมืองศนูยก์ลาง
ทางดา้นการปกครองของเวียดนามท่ีมีอายมุากกว่า 1,000 ปี และเม่ือครัง้ท่ีเวียดนามเป็นประเทศอาณานิคม
ของฝรั่งเศส ฮานอยถือเป็นเมืองหลกัท่ีฝรั่งเศสตัง้เป็นจดุศนูยก์ลางในการปกครองอีกดว้ย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านชมด้านนอก สุสานโฮจิมินห์ สร้างขึน้เม่ือปีค.ศ.1973 เป็นอาคารสุสานของรัฐบุรุษอาวุโสอดีต

ประธานาธิบดีโฮจิมินห ์ซึ่งไดร้บัการอาบน า้ยาเป็นอย่างดีอยู่ในโลงแก้วภายในหอ้งท่ีควบคุมอุณหภูมิคงท่ี 
(หมายเหต ุ: สสุานโฮจิมินหจ์ะปิดทกุวนัจนัทร ์, วนัศกุร ์และตลอดทัง้เดือนกนัยายนถึงเดือนพฤศจิกายนของ
ทกุปี แตส่ามารถชมบรเิวณภายนอกได)้ 

 
 น าท่านชม วัดเฉินก๊วก (Chen Quoc Temple) เป็นวดัจีนท่ีมีความเก่าแก่ของชาวพุทธท่ีเคยรุง่โรจนใ์นอดีต 

และมีความส าคญักบัประชาชนชาวเวียดนามเป็นอย่างมาก สรา้งขึน้ในศตวรรษท่ี 6 โดยกษัตริย ์Ly Nam De 
ครัง้เม่ือมีการสรา้งเมืองขึน้มาใหม ่ตัง้อยูใ่จกลางเมือง ลกัษณะเป็นเกาะเล็กๆริมทะเลสาบตะวนัตก ภายในวดั
มีตน้โพธ์ิท่ีเป็นของขวญัมาจากประเทศอินเดีย และเจดียท์รงสงูหลายชัน้ 



 

  6  สดุขัว้...เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงหบ์ิงห ์ซาปา สะพานแกว้ 5 วนั 4 คืน โดย VJ                                 [GQ1HAN-
VJ002] 

 

จากนัน้น าท่านอิสระ ช้อบป้ิงถนน 36 สาย มีสินคา้ราคาถูกใหท้่านไดเ้ลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสือ้ผา้ 
รองเทา้ ของท่ีระลกึตา่งๆ ฯลฯ 
น าท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนีมี้ต  านานกล่าวว่า ในสมัยท่ี
เวียดนามท าสงครามสูร้บกับประเทศจีน กษัตริยแ์ห่งเวียดนามไดส้งครามมาเป็นเวลานาน แต่ยงัไม่สามารถ
เอาชนะทหารจากจีนไดส้กัที ท าใหเ้กิดความทอ้แทพ้ระทยั เม่ือไดม้าล่องเรือท่ีทะเลสาบแห่งนี ้ ไดมี้เตา่ขนาด
ใหญ่ตวัหนึ่งไดค้าบดาบวิเศษมาใหพ้ระองค ์เพ่ือท าสงครามกบัประเทศจีน หลงัจากท่ีพระองคไ์ดร้บัดาบมานัน้ 
พระองคไ์ดก้ลบัไปท าสงครามอีกครัง้ และไดร้บัชยัชนะเหนือประเทศจีนท าใหบ้า้นเมืองสงบสุข เม่ือเสร็จศึก
สงครามแลว้ พระองคไ์ดน้  าดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแหง่นี ้น าทา่นขา้ม สีแดงสดใสสูก่ลางทะเลสาบคืนดาบ   

 
น าท่านชม วัดหง๊อกเซิน วัดโบราณภายในประกอบดว้ย ศาลเจา้โบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมี
ความเช่ือวา่ เตา่ตวันี ้คือเตา่ศกัดิส์ิทธ์ิ 1 ใน 2 ตวัท่ีอาศยัอยูใ่นทะเลสาบแหง่นีม้าเป็นเวลาชา้นาน 

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

พักเมืองฮานอย 1 คืน 

วันที ่5 ฮานอย (สนามบนิโหน่ยบ่าย) - กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ    (VJ901 : 11.10-13.00)    

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 สมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบินโหน่ยบ่าย เพ่ือน าทา่นเดนิทางกลบัประเทศไทย 
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อัตราค่าบริการ : สุดขั้ว...เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงหบ์งิห ์ซาปา 
สะพานแก้ว 5 วัน 4 คนื โดยสายการบนิเวียดเจท็แอร ์(VJ) 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตียง) 
ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ทา่นละ 

พักเดี่ยว 
ทา่นละ 

วนัท่ี 04-08 เมษายน 2563 12,999 12,999 12,999 4,000 

วนัท่ี 11-15 เมษายน 2563 15,999 15,999 15,999 4,000 

วนัท่ี 18-22 เมษายน 2563 12,999 12,999 12,999 4,000 

วนัท่ี 09-13 พฤษภาคม 2563 12,999 12,999 12,999 4,000 

วนัท่ี 16-20 พฤษภาคม 2563 12,999 12,999 12,999 4,000 

วนัท่ี 23-27 พฤษภาคม 2563 12,999 12,999 12,999 4,000 

วนัท่ี 06-10 มิถนุายน 2563 14,999 14,999 14,999 4,000 

วนัท่ี 20-24 มิถนุายน 2563 14,999 14,999 14,999 4,000 

วนัท่ี 27 มถินุายน - 01 กรกฎาคม 2563 14,999 14,999 14,999 4,000 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 3,000 บาท ราคานี้รวมรายการทวัร ์ตั๋วเคร่ืองบนิ 

 
 

ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศนท้์องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,000 บาท / ท่าน / ทริป 

หัวหน้าทัวรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดท้ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสดุวิสยัตา่งๆที่
ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ โดยทางบรษัิทฯจะค านงึถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดินทางเป็นส าคญั*** 
 
***หากทา่นท่ีตอ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุครัง้ก่อนท าการออกตั๋วเนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบิน โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

11.10 น. เดนิทางสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ VIETJET AIR เท่ียวบนิท่ี VJ901 
13.00 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
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หมายเหตุ 
ส าหรบัผูเ้ดินทางที่อายไุมถ่ึง 18 ปี และไมไ่ดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบ้ตุรเดินทางไปตา่งประเทศ
จากบิดาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอรต์ติดตวัมาในวนัเดินทาง พาสปอรต์ตอ้งมีอายุไม่ต  ่ากว่า 6 เดือน หรือ 
180 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง และตอ้งมีหนา้กระดาษอยา่งต ่า 6 หนา้ 
 

เงือ่นไขการจอง 
1. กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทางและกรุณาเตรยีมเงินมดัจ า 10,000 บาทพรอ้มกบัเตรยีมเอกสาร

สง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้ 
2. การช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 25 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทวัรใ์ห้

เรียบรอ้ยก่อนก าหนดเนื่องจากทางบริษัทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในสว่นของค่าที่พกัและตั๋วเครื่องบินมิฉะนัน้จะถือว่า
ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
4. ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีไมไ่ดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื่นวีซา่ให ้เมื่อผลวีซา่ผ่านแลว้มีการยกเลกิการ

เดินทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนคา่มดัจ าทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไมค่รบตาม

จ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว ้(15ท่านขึน้ไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดินทางไดซ้ึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบริษัทฯจะท าการเลื่อนการ
เดินทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที่ไมส่ามารถเรยีกคืนไดค้ือคา่ธรรมเนียมในการมดั
จ าตั๋วในกรณีที่ไมส่ามารถเดินทางได ้

7. กรณีท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ ทางบริษัทฯ คืนค่าทวัรห์รอืมดัจ าให ้แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกั
คา่ใชจ้่ายบางสว่นท่ีเกิดขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครือ่งบินไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บริการในสว่นของทาง
เมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการหกัเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิท่ีเกิดขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณี
ไป 

8. กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที่ไมว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตาม
ทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลี่ยนระดบัชัน้ที่นั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจากบตัร
สะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพื่ออพัเกรดตอ้งกระท าที่เคานเ์ตอร์
สนามบิน ณ วนัเดินทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ที่พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทียบเทา่ 
3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ที่บรษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรมั / แอรเ์อเซียเอกซ ์20 กิโลกรมั / การบินไทย 30 กิโลกรมั 

/ เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเ่กิน 23 กิโลกรมั] คา่ประกนัวินาศภยัเครือ่งบินตามเง่ือนไขของแต่ละ
สายการบินท่ีมีการเรยีกเก็บ 

6.  คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม  ์
** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  
เพิ่มเติมกบัทางบรษัิทได ้** 
- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี ** 
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี ** 
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบ ุอาทิเช่น คา่อาหาร - เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 
3.  คา่ภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรยีกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบิน 
4.  คา่ทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,000 บาท / ทรปิ / ทา่น 
 

 


