
 

  

รหัสทัวร B2B1901056 
ทัวรเวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงหบิงห ฮาลอง 4 วัน 3 คืน (FD) 
Silver Water Fall   ยอดเขาฮัมรอง   ลองเรือฮาลองบก   ถํ้าตํากอก 
ชมโชวหุนกระบอกน้ํา   ถํ้านางฟ�า   Cat Cat Village 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

เสนทางการเดินทาง 
วัน โปรแกรมการเดินทาง เชา กลางวนั คํ่า โรงแรมที่พัก 

1 

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

✈ � � 

SUNNY 
MOUNTAINS 
VIEW HOTEL 
3* HOTEL หรือ

เที่ยบเทา 

2 
ซาปา-ยอดเขาฮัมรอง-ฮานอย-อิสระชอบ
ปم�งถนน 36 สาย-ฮานอย(ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 5 ชม.) 

� � � 

MOON VIEW 
HOTEL 3* 

HOTEL หรือ
เที่ยบเทา 

3 
ฮานอย-นิงหบิงห-ลองเรือฮาลองบก -ถํ้าตํา
กอก-ฮาลอง- 
ชมโชวหุนกระบอกน้ํา-ฮาลอง 

� � � 

NEW STAR HA 
LONG 

HARBOUR  3* 
HOTEL   หรือ

เที่ยบเทา 

4 
ฮาลอง-ลองเรืออาวฮาลอง-ถํ้านางฟ�า-
ฮานอย(สนามบินนอยไบ)-กรุงเทพฯ(ทา
อากาศยานดอนเมือง) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (ทาอากาศยานดอนเมือง)-ฮานอย (สนามบินนอยไบ)-เมืองลาว
ไก- ซาปา-Silver Water Fall-Cat Cat Village-ตลาดเมืองซาปา 
(Love market)-ซาปา 

04.00 น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ช้ัน 3 ประตู 2 เคานเตอรสาย
การบินแอรเอเชียโดยเจาหนาที่ของบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความ
สะดวกในการเช็คอิน 

07.00น. 
 นําทานเหินฟ�าสู เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบินที่ FD642 

08.45 น. 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน 

เดินทางถึงสนามบนินอยไบกรุงฮานอย หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง 
หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง จากน้ันนําทานเดินทางสูลาวไก(ซาปา) 
นําทาน เดินทางสูเมืองซาปา จังหวัด ลาวไก สูขุนเขาหวางเหลียนเซิน ไปยัง
เมืองซาปา เมืองซาปาเคยถูกใหสรางขึ้นเปนเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศสที่ 
เขามาปกครองในสมัยอาณานิคม ในป พ.ศ. 2465 และไดมีการสรางสถานี
ภูเขาขึ้น เพราะดวยเมืองซาปาโอบลอมดวยขุนเขานอยใหญจึงทําใหมีอากาศเย็น
ตลอดป ปจจุบันเปนเมืองทองเที่ยวซึ่งไดรับความนิยมมากที่สุดแหงหน่ึงใน
เวียดนาม 
โดยใชเวลาประมาณ 5 ชม.โดยการน่ังรถโคชปรับอากาศ 
รบัประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

 นําทานออกเดินทางสู Silver Water Fall นํ้าตกสีเงิน เปนน้ําตกที่สวยงาม
ที่สุดในเมืองซาปาไหลจากยอดเขาฟานซีปน ซึ่งสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน
จากระยะไกลมีความสูงประมาณ 100 เมตร มีหลายระดับสายน้ําลัดเลาะตาม
หนาผาลงมาอยางสวยงามตอมา 
นําทาน สูหมูบานชาวเขา Cat Cat Village หมูบานชาวเขาเผามงดํา ชมวิถี
ชีวิตความเปนอยูของชาวเขาในหมูบานน้ีและชมแปลงนาขาวแบบขั้นบันได 

คํ่า 

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ใหทานอิสะเที่ยวชม ตลาดเมืองซาปา (Love Market)ชมสินคาทองถิ่นและ
ชมบรรดาเหลาชาวเขาไดเดินทางมารวมตัวกนัอยูท่ีน่ี ดวยเครื่องแตงกายประจํา
เผาตางๆ จากนั้นนําทาน Check-in เขาที่พัก 



 

  

เขาพัก 
 นําคณะเขาสูที่พักโรงแรม SUNNY MOUNTAINS VIEW HOTEL 
(ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเทาพักซาปา 1 คืน 
 

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

เชา บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม 
 นําทานชมทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรองชมสวนไมดอกและสวน

หินที่สวยงามชมทิวทัศนเมืองซาปาในมุมมองแบบพาโนรามา เมืองซาปา
ลอมรอบไปดวยเทือกเขา 

กลางวัน รบัประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   
บาย  สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูเมืองฮานอยเดินทางกลับสูกรุงฮานอยโดยรถ

โคดปรัปอากาศ(โดยใชเวลาประมาณ 5 ชม.) 
ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแหงน้ีมีตํานาน
กลาววา ในสมัยที่เวียดนามทําสงครามสูรบกับประเทศจีน กษัตริยแหงเวียดนาม
ไดสงครามมาเปนเวลานาน แตยังไมสามารถเอาชนะทหารจากจีนไดสักที ทําให
เกิดความทอแทพระทัย เม่ือไดมาลองเรือท่ีทะเลสาบแหงน้ี ไดมีเตาขนาดใหญ
ตัวหน่ึงไดคาบดาบวิเศษมาใหพระองค เพื่อทําสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่
พระองคไดรบัดาบมาน้ัน พระองคไดกลับไปทาํสงครามอีกครั้ง และไดรับชัยชนะ
เหนือประเทศจีนทําใหบานเมืองสงบสุข เม่ือเสร็จศึกสงครามแลว พระองคไดนํา
ดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแหงน้ี นําทานขาม สีแดงสดใสสูกลางทะเลสาบคืน
ดาบ ชมวัด หงอกเซิน วัดโบราณภายในประกอบดวย ศาลเจาโบราณ และ 
เตาสตาฟ ขนาดใหญ ซึ่งมีความเชื่อวา เตาตัวน้ี คือเตาศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่
อาศัยอยูในทะเลสาบแหงน้ีมาเปนเวลาชานาน 
จากน้ันเชิญทาน อิสระชอบปم�งถนน 36 สาย มีสินคาราคาถูกใหทานได
เลือกสรรมากมาย กระเป�า เส้ือผา รองเทา ของที่ระลึกตางๆ ฯลฯ 
 
 
 



 

  

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

เทียบเทา พักที่ฮานอย 1 คืน 

วันที่3 ฮานอย-นิงหบิงห-ลองเรือฮาลองบก-ถํ้าตํากอก-ฮาลอง-ชมโชวหุน
กระบอกน้ํา 

เชา บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม 
 

 
จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองนิงหบิงห ซึ่งอยูทางตอนใตของเมืองฮานอย 
เปนจังหวัดที่มีความพิเศษทางธรรมชาติ ซึ่งเปนลักษณะเดนอยูอยางหน่ึงคือ มี
พื้นที่เปนที่ชุมน้ํา ในอาณาเขตอันกวางใหญไพศาลจนพื้นที่น้ันถูกเรียกวา“อาว
ฮาลองบนแผนดิน หรือ ฮาลองบก เพ่ือนําทาน ลองเรือพาย ลองไปตาม
คลอง ซึ่งสองขางทางโอบลอมดวยภูเขาหินปูน ชมทิวทศันอันงดงามเขียวขจีและ
บรรยากาศอันแสนสดชื่น ระหวางทางไปชมถํ้าตางๆจะผานนาขาว ซึ่งมีอยูทั้ง
สองขางทาง จากน้ันนําทานชม ถํ้าตํากอก เปนถํ้าที่มีหินงอกหินยอยอันนา
มหัศจรรย ซึ่งซอนตัวอยูในความลึกของเทือกเขา ภูเขาและทะเลเปนอันหน่ึงอัน
เดียวกัน ทําใหที่น่ีมีภูมิประเทศที่ราวกับภาพวาด(โดยใชเวลาเดินทางประมาณ 
2 ช.ม.) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย 
 

นําทานเดินทางสู เมืองฮาลองดินแดนแหงมังกรหลับใหลตั้งอยูใน จังหวัดกวาง
นิงหซึ่งจังหวัดน้ีจะมีพรมแดนรวมกับจีนทางทิศเหนือ โดยรถโคชปรับอากาศ 
ระยะทางประมาณ 165 กิโลเมตร (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชม) ใหทาน
สัมผัสบรรยากาศขางทาง ชมวิถีชีวิตความเปนอยูการเกษตรกรรมและนาขาว
เขียวขจีและชมการแสดงระบําตุกตาน้ํา ศิลปกรรมประจําชาติ เอกลักษณของ
ประเทศเวียดนามและมีแหงเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุน
กระบอก (เชิดจากในนํ้าผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรี
เวียดนามและพากยสดๆของคณะละคร) นําเสนอเรื่องราวในชีวิตประจําวัน 
ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม 

คํ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังจากน้ัน นําทานอิสระชอปปم�งสินคา
พื้นเมืองและของที่ระลึกที่ตลาดกลางคืนใหทานไดเพลิดเพลินกับการตอรอง



 

  

สินคา ไมวาจะเปนกระเป�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 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
 
กลางวนั 
บาย 
 
 
 
 
 
 
 

เดินทางสูทาเรือเพ่ือลองเรือชมความงดงามของ อาวฮาลองเบย อาวฮาลอง 
หรือ ฮาลองเบย น้ันตามนิทานปรัมปราของชาวเวียดนามไดกลาวถึงมังกร
โบราณซึ่งเคยรอนมาลงในอาวน้ีเม่ือครั้งดึกดําบรรพและชื่อของฮาลอง ก็แปลได
วา มังกรรอนลง เชิญทานสัมผัสจากความงดงามและสมบูรณของอาวฮาลอง จน
ทําใหไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองคการยูเนสโกเมื่อ
ป พ.ศ. 2537 สัมผัสความมหัศจรรยของธรรมชาติที่ไดแตงแตมดวยเกาะหินปูน
รูปรางแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซอนเรียงตัวกันอยางสวยงาม ผานเกาะตางๆ 
ที่มีรูปรางแปลกตา ลักษณะทั่วไปของอาวฮาลองน้ันประกอบไปดวยเกาะเล็ก 
เกาะนอยจํานวนกวา 1,000 เกาะ และมีเน้ือที่กวา 4,000 ตารางกิโลเมตรซึ่ง
เปนสวนหน่ึงของอาวตังเกี๋ยของทะเลจีนใต นําทานเขาชม ถํ้านางฟ�า ชมหิน
งอกหินยอยตางๆภายในถํ้า ที่ประดับตกแตงดวยแสงสีสวยงาม หินแตละกอนจะ
มีลักษณะคลายกับสัตวตามแตทานจินตนาการ 

บริการอาหารกลางวัน บนเรือ (อาหารซีฟู�ด) ทามกลางวิวทิวทัศนของอาว
ฮาลอง 

นําทานเดินทางสูตัวเมืองฮานอย มีความหมายวา “เมืองที่มีแมน้ําไหลผาน”ซึ่ง
หมายถึงแมน้ําแดงที่ไหลผานตัวเมืองฮานอย อันเปนเมืองหลวงของประเทศ
เวียดนาม ตั้งอยูทางเหนือของประเทศ มีประวัติศาสตรยาวนานกวา 2,000 ป 

 

 



 

  

คํ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินนอยไบ เพ่ือเดินทางสูทาอากาศ

ยานดอนเมือง 

20.50 น. ออกเดินทางกลับสูทาอากาศยานดอนเมืองโดยสายการบินแอรเอเชีย
เที่ยวบินที่ FD645 

22.40 น. คณะเดินทางถึงทาอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พรอมดวยความ
ประทับใจ 

 
 

โปรแกรม :  เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงหบิงห  ฮาลอง  4 วัน 3 คืน                     

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
พักหองละ 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 

พักกับผูใหญ 
1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 
(เสริมเตียง) 

ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 
(ไมเสริม
เตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

วันที่  03-06  พ.ค.  62 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 3,500.- 
วันที่ 09-12 พ.ค.  62 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 3,500.- 
วันที่ 10-13  พ.ค.  62 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 3,500.- 
วันที่ 16-19 พ.ค.  62 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 3,500.- 
วันที่ 17-20 พ.ค.  62 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 3,500.- 
วันที่ 24-27 พ.ค.  62 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 3,500.- 
วันที่ 06-09 มิ.ย. 62 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 3,500.- 
วันที่ 07-10 มิ.ย. 62 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 3,500.- 
วันที่ 13-16 มิ.ย. 62 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 3,500.- 
วันที่  14-17 มิ.ย. 62 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 3,500.- 



 

  

วันที่ 20-23 มิ.ย. 62 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 3,500.- 
วันที่ 21-24 มิ.ย. 62 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 3,500.- 
วันที่ 27-30 มิ.ย. 62 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 3,500.- 

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

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

วันที่   02-05 ส.ค. 62 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 3,500.- 
วันที่   08-11 ส.ค. 62 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 3,500.- 
วันที่  15-18 ส.ค. 62 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 3,500.- 

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

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

วันที่ 09-12 ส.ค. 62 14,900 .- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 
วันที่ 05-08  ก.ย. 62 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 3,500.- 
วันที่ 06-09 ก.ย. 62 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 3,500.- 
วันที่  12-15 ก.ย. 62 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 3,500.- 
วันที่ 13-16  ก.ย. 62 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 3,500.- 

วันที่  20-23 ก.ย. 62 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 3,500.- 



 

  

วันที่ 19-22 ก.ย. 62 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 3,500.- 
วันที่ 26-29 ก.ย. 62 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 3,500.- 
วันที่ 27-30 ก.ย. 62 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 3,500.- 

**เนื่องจากเปนราคาพิเศษ จึงไมมีราคาเด็ก ** 
ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ]  ทานละ 3,000 บาท ราคานี้รวม

รายการทัวร ต๋ัวเครื่องบิน 
 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถ รวม 800บาท /ทาน/ทริป 
หัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เงื่อนไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะ
อากาศและเหตสุดวิสัยตางๆที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ*** 
 
***หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกครัง้
กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจง
ใหทราบลวงหนา ** 
 
หมายเหตุ 
สําหรับผูเดินทางท่ีอายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมให
บุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมี
อายุไมตํ่ากวา 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางตํ่า 6 
หนา 
 



 

  

เงื่อนไขการจอง 
1.กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 10,000 
บาทพรอมกับเตรยีมเอกสารสงใหเรียบรอยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแลว 
2.การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทานควร
จัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของ
คาท่ีพักและตั๋วเครื่องบินมิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1.แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
2.แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
3.แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายท้ังหมด 
4.สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เม่ือผลวีซา
ผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําท้ังหมด 
5.บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให
คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (15ทานขึ้นไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหาย
ตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่
เกิดจากการยกเลิกของทาน 
6.กรณีเจ็บป�วยจนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง
บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไม
สามารถเรียกคืนไดคือคาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋วในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได 
7.กรณีทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ คืนคาทัวรหรือมัดจําให แตทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการหักคาใชจายบางสวนที่เกิดขึ้นจริงเปนกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
ไปแลว หรือไดชําระคาบริการในสวนของทางเมืองนอกเชน โรงแรม ฯลฯ ไปแลว) ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการหักเก็บคาใชจายจรงิที่เกิดขึน้แลวกับทานเปนกรณีไป 
8.กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่
ไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 
 
 



 

  

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1. คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร
ขางตน กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับช้ันที่น่ังจากชั้นประหยัดเปนชัน้
ธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดย
การชําระเงินเพื่ออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  
2. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4. เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5. คาน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเครื่องบิน [นกสกูต 20 กิโลกรัม / แอรเอเซียเอกซ 20 กิโลกรัม 
/ การบินไทย 30 กิโลกรัม / เจแปนแอรไลนและออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเกิน 23 กิโลกรัม] 
คาประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
6. คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 
บาท  
คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถาม
ขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได ** 

- เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลาน
บาท] 
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลาน
บาท] 
7. ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3% 
 
 
 



 

  

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 
2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา
ซักรีด คาโทรศัพท  
3. คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
4. คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 800 บาท /ทริป/ตอทาน 
 

 


