
 

 

รหัสทัวร  B2B 1900522 
ทัวรเวียดนามกลาง  ฮานอย  ซาปา  นิงหบิงห  ฮาลอง 
4 วัน 3 คืน (FD) 
ชมหมูบานชาวเขา Cat Cat Village  ชม Silver Water Fall น้ําตกสีเงิน 
ชมเมือง สัมผัสความงามของ “ฮาลองบก”  ลองเรือชมอาว “ฮาลองเบย” 
ชมโชวหุนกระบอกน้ํา  ชอปปم�งสินคาพื้นเมืองที่ ถนน 36 สาย 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (ทาอากาศยานดอนเมือง)-ฮานอย (สนามบินนอยไบ)-เมืองลาวไก- 
ซาปา-Silver Water Fall-Cat Cat Village-ตลาดเมืองซาปา (Love 
market)-ซาปา 

04.00 น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ช้ัน 3 ประตู 2 เคานเตอรสายการบิน
แอรเอเชียโดยเจาหนาทีข่องบริษทัฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกในการ
เช็คอิน 

07.00น. นําทานเหินฟ�าสู เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบินที่ FD642 
08.45 น. 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน 

เดินทางถึงสนามบินนอยไบกรุงฮานอย หลังผานพิธกีารตรวจคนเขาเมอืง 
หลังผานพิธกีารตรวจคนเขาเมอืง จากน้ันนําทานเดินทางสูลาวไก(ซาปา) 
นําทาน เดินทางสูเมืองซาปา จงัหวัด ลาวไก สูขุนเขาหวางเหลียนเซิน ไปยงัเมอืงซา
ปา เมอืงซาปาเคยถูกใหสรางขึ้นเปนเมืองตากอากาศของชาวฝร่ังเศสที่ เขามา
ปกครองในสมัยอาณานิคม ในป พ.ศ. 2465 และไดมกีารสรางสถานีภูเขาขึ้น เพราะ
ดวยเมืองซาปาโอบลอมดวยขุนเขานอยใหญจงึทําใหมอีากาศเย็นตลอดป ปจจุบันเปน
เมืองทองเที่ยวซึ่งไดรับความนิยมมากที่สุดแหงหน่ึงในเวียดนาม 
โดยใชเวลาประมาณ 5 ชม.โดยการน่ังรถโคชปรับอากาศ 
รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

 นําทานออกเดินทางสู Silver Water Fall น้ําตกสีเงิน เปนน้ําตกที่สวยงามที่สุดใน
เมืองซาปาไหลจากยอดเขาฟานซีปน ซึ่งสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนจากระยะไกล
มีความสูงประมาณ 100 เมตร มีหลายระดับสายน้ําลัดเลาะตามหนาผาลงมาอยาง
สวยงามตอมา 
นําทาน สูหมูบานชาวเขา Cat Cat Village หมูบานชาวเขาเผามงดํา ชมวิถีชีวิต
ความเปนอยูของชาวเขาในหมูบานน้ีและชมแปลงนาขาวแบบขั้นบันได 

คํ่า 

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ใหทานอิสะเที่ยวชม ตลาดเมืองซาปา (Love Market)ชมสินคาทองถิ่นและชม
บรรดาเหลาชาวเขาไดเดินทางมารวมตวักันอยูที่น่ี ดวยเคร่ืองแตงกายประจําเผาตางๆ 
จากน้ันนําทาน Check-in เขาที่พกั 

เขาพัก 
นําคณะเขาสูทีพั่กโรงแรม SUNNY MOUNTAINS VIEW HOTEL (ระดบั 
3 ดาว) หรือเทียบเทาพักซาปา 1 คืน 

  



 

 

วันที่2 ซาปา-ยอดเขาฮัมรอง-ฮานอย-ชมทะเลสาบคืนดาบ-ชอบปم�งถนน 36 สาย-
ฮานอย 

เชา บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม 
 นําทานชมทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรองชมสวนไมดอกและสวนหินที่

สวยงามชมทิวทัศนเมืองซาปาในมุมมองแบบพาโนรามา เมืองซาปาลอมรอบไปดวย
เทือกเขา 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   
บาย  สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูเมืองฮานอยเดินทางกลบัสูกรุงฮานอยโดยรถ

โคดปรปัอากาศ(โดยใชเวลาประมาณ 5 ชม.) 
ชมทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแหงน้ีมีตาํนานกลาว
วา ในสมัยที่เวียดนามทําสงครามสูรบกับประเทศจีน กษตัริยแหงเวียดนามไดสงคราม
มาเปนเวลานาน แตยังไมสามารถเอาชนะทหารจากจีนไดสกัที ทําใหเกิดความทอแท
พระทัย เมือ่ไดมาลองเรือที่ทะเลสาบแหงน้ี ไดมีเตาขนาดใหญตัวหน่ึงไดคาบดาบ
วิเศษมาใหพระองค เพื่อทําสงครามกบัประเทศจีน หลงัจากทีพ่ระองคไดรับดาบมาน้ัน 
พระองคไดกลับไปทําสงครามอีกคร้ัง และไดรับชัยชนะเหนือประเทศจีนทาํให
บานเมอืงสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแลว พระองคไดนําดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแหง
น้ี นําทานขาม สแีดงสดใสสูกลางทะเลสาบคืนดาบ  
ชมวดั หงอกเซิน วัดโบราณภายในประกอบดวย ศาลเจาโบราณ และ เตาสตาฟ 
ขนาดใหญ ซึง่มคีวามเช่ือวา เตาตัวน้ี คอืเตาศกัดิ์สทิธิ์ 1 ใน 2 ตัวทีอ่าศัยอยูใน
ทะเลสาบแหงน้ีมาเปนเวลาชานาน 
จากน้ันเชิญทาน อสิระชอบปم�งถนน 36 สาย มีสินคาราคาถกูใหทานไดเลือกสรร
มากมาย กระเป�า เส้ือผา รองเทา ของที่ระลึกตางๆ ฯลฯ 

คํ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   
เขาพัก คณะเขาสูที่พักโรงแรม MOON VIEW HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือ

เทียบเทา พักทีฮ่านอย 1 คืน 
วันที่3 ฮานอย-นิงหบงิห-ลองเรือฮาลองบก-ถํ้าตาํกอก-ฮาลอง-ชมโชวหุนกระบอกนํ้า 
เชา บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม 
 

 
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองนิงหบิงห ซึ่งอยูทางตอนใตของเมืองฮานอย เปน
จังหวัดที่มีความพิเศษทางธรรมชาติ ซึง่เปนลักษณะเดนอยูอยางหน่ึงคือ มีพื้นที่เปนที่



 

 

ชุมน้ํา ในอาณาเขตอันกวางใหญไพศาลจนพื้นที่ น้ันถูกเรียกวา“อาวฮาลองบน
แผนดิน หรือ ฮาลองบก เพ่ือนําทาน ลองเรือพาย ลองไปตามคลอง ซึ่งสองขาง
ทางโอบลอมดวยภูเขาหินปูน ชมทิวทัศนอันงดงามเขียวขจีและบรรยากาศอันแสนสด
ช่ืน ระหวางทางไปชมถํา้ตางๆจะผานนาขาว ซึ่งมีอยูทั้งสองขางทาง จากน้ันนําทานชม 
ถํ้าตํากอก เปนถํ้าที่มีหินงอกหินยอยอันนามหัศจรรย ซึ่งซอนตัวอยูในความลึกของ
เทือกเขา ภูเขาและทะเลเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน ทําใหที่ น่ีมีภูมิประเทศที่ราวกับ
ภาพวาด(โดยใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย 
 

นําทานเดินทางสู เมืองฮาลองดินแดนแหงมังกรหลับใหลต้ังอยูใน จังหวัดกวางนิงห
ซึ่งจังหวัดน้ีจะมีพรมแดนรวมกับจีนทางทิศเหนือ โดยรถโคชปรับอากาศ ระยะทาง
ประมาณ 165 กิโลเมตร (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชม) ใหทานสัมผัสบรรยากาศ
ขางทาง ชมวิถีชีวิตความเปนอยูการเกษตรกรรมและนาขาวเขียวขจีและชมการแสดง
ระบําตุกตาน้ํา ศิลปกรรมประจําชาติ เอกลักษณของประเทศเวียดนามและมีแหงเดียว
ในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุนกระบอก (เชิดจากในน้ําผสมผสานกับเสียง
บรรเลงของเครื่องดนตรีเวียดนามและพากยสดๆของคณะละคร) นําเสนอ
เร่ืองราวในชีวิตประจําวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม 

คํ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังจากน้ัน นําทานอิสระชอปปم�งสินคา
พื้นเมืองและของที่ระลึกที่ตลาดกลางคืนใหทานไดเพลิดเพลินกับการตอรองสินคา ไม
วาจะเปนกระเป�า หรือสินคาพื้นเมืองตางมากมาย  

เขาพัก คณะเขาสูที่พักโรงแรม NEW STAR HA LONG HARBOUR HOTEL 
(ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเทาพัก 1 คืนใน ฮาลอง 

วันที่4 ฮาลอง-ลองเรืออาวฮาลอง-ถํ้านางฟ�า-ฮานอย (สนามบินนอยไบ)-กรุงเทพฯ 
(ทาอากาศยานดอนเมือง) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
    
 
 
 
 

เดินทางสูทาเรือเพ่ือลองเรือชมความงดงามของ อาวฮาลองเบย อาวฮาลอง หรือ 
ฮาลองเบย น้ันตามนิทานปรัมปราของชาวเวียดนามไดกลาวถึงมังกรโบราณซึ่งเคย
รอนมาลงในอาวน้ีเมื่อคร้ังดึกดําบรรพและช่ือของฮาลอง ก็แปลไดวา มังกรรอนลง 
เชิญทานสัมผัสจากความงดงามและสมบูรณของอาวฮาลอง จนทําใหไดรับการขึ้น



 

 

 
 
 
 
 
                     
 
กลางวัน 
บาย 
 
 
 
คํ่า 

ทะเบียนเปนมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองคการยูเนสโกเมื่อป พ.ศ. 2537 สัมผัส
ความมหศัจรรยของธรรมชาตทิี่ไดแตงแตมดวยเกาะหนิปูนรูปรางแปลกตานับพันเกาะ 
สลับซับซอนเรียงตัวกันอยางสวยงาม ผานเกาะตางๆ ที่มีรูปรางแปลกตา ลักษณะ
ทั่วไปของอาวฮาลองน้ันประกอบไปดวยเกาะเล็ก เกาะนอยจํานวนกวา 1,000 เกาะ 
และมีเน้ือที่กวา 4,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งเปนสวนหน่ึงของอาวตังเกี๋ยของทะเลจีน
ใต นําทานเขาชม ถํ้านางฟ�า ชมหินงอกหินยอยตางๆภายในถํ้า ที่ประดับตกแตง
ดวยแสงสีสวยงาม หินแตละกอนจะมีลักษณะคลายกับสัตวตามแตทานจินตนาการ 

บริการอาหารกลางวัน บนเรือ (อาหารซีฟู�ด)  

ทามกลางวิวทิวทัศนของอาวฮาลอง 

นําทานเดินทางสูตัวเมืองฮานอย มีความหมายวา “เมืองที่มีแมน้ําไหลผาน”ซึ่ง
หมายถึงแมน้ําแดงที่ไหลผานตัวเมืองฮานอย อันเปนเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม 
ต้ังอยูทางเหนือของประเทศ มีประวัติศาสตรยาวนานกวา 2,000 ป 

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินนอยไบ  

เพ่ือเดินทางสูทาอากาศยานดอนเมือง 

20.50 น. ออกเดินทางกลบัสูทาอากาศยานดอนเมืองโดยสายการบินแอรเอเชียเที่ยวบนิที ่
FD645 

22.40 น. คณะเดินทางถงึทาอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พรอมดวยความ
ประทับใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

พักหองละ 2-3 
ทาน 

ทานละ 

เด็กอาย ุ
ไมเกิน 12 ป 

พักกับผูใหญ 1 
ทาน ทานละ 

เด็กอาย ุ
ไมเกิน 12 ป 
 (เสริมเตียง) 

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ทานละ 

02-05 พ.ค.  62 14,900 .- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 
09-12 พ.ค.  62 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 3,500.- 
16-19 พ.ค.  62 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 3,500.- 
17-20 พ.ค.  62 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 3,500.- 
06-09 มิ.ย. 62 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 3,500.- 
07-10 มิ.ย. 62 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 3,500.- 
13-16 มิ.ย. 62 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 3,500.- 
14-17 มิ.ย. 62 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 3,500.- 
21-24 มิ.ย. 62 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 3,500.- 
27-30 มิ.ย. 62 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 3,500.- 

28 มิ.ย.-01 ก.ค62 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 3,500.- 
04-07 ก.ค. 62 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 3,500.- 
05-08 ก.ค. 62 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 3,500.- 
11-14 ก.ค. 62 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 3,500.- 
12-15 ก.ค. 62 14,900 .- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 

18-21  ก.ค. 62 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 3,500.- 
19-22 ก.ค. 62 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 3,500.- 
25-28 ก.ค. 62 14,900 .- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 
26-29 ก.ค. 62 16,900 .- 16,900.- 16,900.- 16,900.- 3,500.- 
01-04  ส.ค. 62 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 3,500.- 
02-05 ส.ค. 62 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 3,500.- 
08-11 ส.ค. 62 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 3,500.- 
15-18 ส.ค. 62 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 3,500.- 



 

 

16-19 ส.ค. 62 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 3,500.- 
22-25 ส.ค. 62 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 3,500.- 
23-26 ส.ค. 62 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 3,500.- 

29 ส.ค.-01 ก.ย. 62 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 3,500.- 
30 ส.ค.-02 ก.ย.62 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 3,500.- 

09-12 ส.ค. 62 14,900 .- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 
05-08  ก.ย. 62 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 3,500.- 
06-09 ก.ย. 62 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 3,500.- 
12-15 ก.ย. 62 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 3,500.- 

13-16  ก.ย. 62 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 3,500.- 
20-23 ก.ย. 62 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 3,500.- 
19-22 ก.ย. 62 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 3,500.- 
26-29 ก.ย. 62 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 3,500.- 
27-30 ก.ย. 62 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 3,500.- 

      
**เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ จึงไมมีราคาเดก็ ** 

ราคาเดก็ทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบรูณ ณ วันเดินทางกลบั]   
ทานละ 3,000 บาท ราคาน้ีรวมรายการทวัร ตั๋วเครื่องบิน 

 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทปิมัคคุเทศนทองถิน่และคนขบัรถ รวม 800บาท /ทาน/ทริป 
หัวหนาทัวรที่ดแูลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
 

 

 

 

 



 

 

เงื่อนไข 
** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมกีารเปล่ียนแปลงไดทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ
และเหตสุดวิสัยตางๆที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบริษทัฯจะคํานึงถงึผลประโยชนและ
ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ*** 
 
*** หากทานทีต่องออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาทีทุ่กคร้ัง
กอนทาํการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงให
ทราบลวงหนา ** 
 
หมายเหต ุ
สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมให
บุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
** โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรตติดตวัมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมี
อายุไมต่ํากวา 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางต่ํา 6 
หนา 
 
เงื่อนไขการจอง 
1. กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมดัจาํ 10,000 บาท
พรอมกบัเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอยภายใน 2-3 วันหลงัจากทาํการจองแลว 
2. การชําระคาทวัรสวนที่เหลอืทางบริษัทฯจะเรียกเกบ็กอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทานควร
จัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่
พักและตัว๋เคร่ืองบินมฉิะน้ันจะถอืวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมติั 
 
กรณียกเลกิการเดินทาง 
1. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
3. แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายทั้งหมด 
4. สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยืน่วีซาให  
    เมือ่ผลวีซาผานแลวมกีารยกเลกิการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามดัจาํทัง้หมด 



 

 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเกบ็คาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมผีลทําใหคณะ
เดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษัทฯกําหนดไว (15ทานขึ้นไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทาง
บริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจาก
การยกเลิกของทาน 
6. กรณีเจ็บป�วยจนไมสามารถเดินทางไดซึง่จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรองบริษทั
ฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทัง้น้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถ
เรียกคืนไดคือคาธรรมเนียมในการมดัจําต๋ัวในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได 
7. กรณีทานไดชําระคาทัวรหรือมดัจํามาแลว ทางบริษัทฯ คืนคาทัวรหรือมดัจําให แตทางบริษทัขอ
สงวนสิทธิ์ในการหกัคาใชจายบางสวนที่เกิดขึน้จริงเปนกรณีไป (อาท ิกรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว 
หรือไดชําระคาบริการในสวนของทางเมืองนอกเชน โรงแรม ฯลฯ ไปแลว) ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์
ในการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึ้นแลวกบัทานเปนกรณีไป 
8. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่
ไมวาเหตุผลใดๆ กต็ามทางบริษัทของสงวนสทิธิ์ในการ ไมคืนคาทวัรทัง้หมด 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1. คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทกุแหงตามรายการทวัร
ขางตน 
กรณีทานมคีวามประสงคจะตองการปรับเปล่ียนระดับช้ันทีน่ั่งจากช้ันประหยดัเปนช้ันธรุกิจ โดยใช
คะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการชําระเงนิเพื่อ
อัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วนัเดินทาง เทาน้ัน  
2. คาที่พกัหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทวัรขางตน 
4. เจาหนาทีบ่ริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทานตลอดการเดินทาง 
5. คาน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเคร่ืองบิน [นกสกูต 20 กิโลกรัม / แอรเอเซียเอกซ 20 กิโลกรัม / 
การบินไทย 30 กิโลกรัม / เจแปนแอรไลนและออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเกิน 23 กิโลกรัม] คา
ประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงือ่นไขของแตละสายการบินที่มกีารเรียกเก็บ 
6. คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท  
คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอบัุติเหตวุงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม 



 

 

** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลมุเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถาม
ขอมูล เพิม่เตมิกับทางบริษัทได ** 
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 
**ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายมุากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท] 
**ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะ 
จากอุบัติเหต ุ1.5 ลานบาท] 
7. ภาษมีูลคาเพิม่ 7% และหกั ณ ที่จาย 3% 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาทาํหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 
2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เคร่ืองด่ืม  
    นอกเหนือจากรายการ คาซกัรีด คาโทรศัพท  
3. คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบิน 
4. คาทิปมัคคุเทศกและคนขบัรถ รวม 800 บาท /ทริป/ตอทาน 

 
 


