
 

HANOI SAPA 5D 4N 
โดยสายการบนิ VIETJET AIR (VJ) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนเมษายน - มถินุายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลทท์วัร ์
เมอืงฮานอย - เมอืงนงิหบ์งิห ์- เมอืงซาปา - ฮาลองบก 

สะพานแกว้มงักรเมฆ - กระเชา้ฟานซปินั - ทะเลสาบคนืดาบ 

ชอ้บป้ิงถนน 36 สาย – โบสถห์นิซาปา - ถ า้ต ากอ๊ก 

พเิศษ !! หมอ้ไฟปลาแซลมอน 

 



 

วนัทีห่นึง่ กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ - ฮานอย (สนามบนิโหนย่บา่ย) - เมอืงนงิหบ์งิห ์

11.00 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิประตทูางเขา้หมายเลข 3 เคาน์เตอร ์E สาย

การบนิ เวยีดเจ็ทแอร ์(VJ) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางส าหรับทุกท่าน

และน าท่านโหลดสัมภาระ 

14.00 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิ VIETJET AIR เทีย่วบนิที่ 

VJ902 

15.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิโหน่ยบ่าย ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร เรียบรอ้ยแลว้น า

ท่านรับสัมภาระ หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ตัวเมอืงฮานอย (เวลาทอ้งถิน่ประเทศเวยีดนาม

เหมอืนกับเวลาทอ้งถิน่ประเทศไทย) 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงนงิหบ์งิห ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เป็นเมอืงชนบทเล็กอยู่

ทางใตข้องกรุงฮานอยเป็นเมอืงทีม่คีวามโดดเด่นทางธรรมชาต ิมพีื้นทีเ่ป็นทีลุ่่มชุม่ดว้ยน ้าอัน

กวา้งใหญ่ จนไดร้ับขนานนามวา่ “อา่วฮาลางบนแผ่นดนิใหญ่” หรอื “ฮาลองบก” เป็นเมอืงทีม่ี

ภูมทิัศน์ประกอบดว้ย เทอืกเขา เนินเขาหนิปูน ทีร่าบต ่า พื้นนาขา้ว ทีล่อ้มรอบดว้ยยอดเขาถงึ 

99 ยอดดว้ยกัน 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั โรงแรม YEN NHI HOTEL (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ 

พกัเมอืงนงิหบ์งิห ์1 คนื 

 

วนัทีส่อง เมอืงนงิหบ์งิห ์- ลอ่งเรอืฮาลองบก - ถ า้ต ากอ๊ก - เมอืงซาปา - โบสถห์นิซาปา - ตลาด

ไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่าน ล่องเรอืฮาลองบก ล่องไปตามคลอง ซึง่สองขา้งทางโอบลอ้มดว้ยภูเขาหนิปูน ชม

ทวิทัศน์อันงดงามเขยีวขจีและบรรยากาศอันแสนสดชืน่ ระหว่างทางไปชมถ ้าต่างๆจะผ่านนา

ขา้ว ซึง่มอียู่ทัง้สองขา้งทาง  จากนัน้น าท่านชม ถ า้ต าก๊อก เป็นถ ้าทีม่หีนิงอกหนิยอ้ยอันน่า



 

มหัศจรรย ์ซึง่ซ่อนตัวอยู่ในความลกึของเทอืกเขา ภูเขาและทะเลเป็นอันหนึ่งอันเดยีวกัน ท า

ใหท้ีน่ี่มภีมูปิระเทศทีร่าวกับภาพวาด 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทานเดนิทางสู่ เมอืงซาปา (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ช ัว่โมง 30 นาท)ี จังหวัดลาว

ไก สู่ขุนเขาหว่างเหลียนเซนิ ไปยังเมืองซาปา เมืองซาปาเคยถูกใหส้รา้งขึน้เป็นเมอืงตาก

อากาศของชาวฝรั่งเศสที ่เขา้มาปกครองในสมัยอาณานิคม ในปี พ.ศ. 2465 และไดม้ีการ

สรา้งสถานีภูเขาขึน้ เพราะดว้ยเมอืงซาปาโอบลอ้มดว้ยขนุเขานอ้ยใหญ่จงึท าใหม้อีากาศเย็น

ตลอดปี ปัจจุบันเป็นเมอืงท่องเทีย่วซึง่ไดร้ับความนยิมมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในเวยีดนาม   

น าท่านชม โบสถห์นิซาปา สิง่ปลูกสรา้งที่สรา้งขึน้จากสถาปัตยกรรมแบบยุโรปในสมัยที่

ฝรั่งเศสปกครองเวยีดนาม ซึง่เป็นหนึง่ในแลนดม์ารก์ของเมอืงซาปาทีต่อ้งมาเช็คอนิกับโบสถ์

ครสิตแ์ห่งนี้ ซึง่โบสถท์ าดว้ยหนิ สันนิษฐานว่าโบสถแ์ห่งนี้สรา้งโดยชาวฝรั่งเศส และยังเป็น

สถานทีป่ระกอบพธิมีสิซาของชาวฝรั่งเศสในชว่งวันหยุดสัปดาห ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

หลังจากนัน้น าท่านอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงและของทีร่ะลกึที ่ตลาดไนทม์ารเ์ก็ต ใหท้่าน

ไดเ้พลดิเพลนิกับการตอ่รองสนิคา้ ไม่วา่จะเป็นผา้พันคอ งานหัตถกรรมตา่งๆ จากชาวเขา หรอื

สนิคา้พืน้เมอืงตา่งมากมาย 

ทีพ่กั  โรงแรม LACASA HOTEL (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ 

พกัเมอืงซาปา 2 คนื 

 



 

วนัทีส่าม เมอืงซาปา - น ัง่รถรางไฟฟ้า Muong Hoa - กระเชา้ไฟฟ้าฟานซปินั - หมู่บา้นก ัต๊ก ัต๊ 

- สะพานแกว้มงักรเมฆ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่สถานรีถรางไฟฟ้าซาปาสเตช ัน่ ใหท้่านไดเ้ดนิทางโดย น่ังรถราง

ไฟฟ้า   จากสถานีซาปา สู่อกีหนึ่งสถานีฟานซปัิน เพื่อน าท่านเดนิทางต่อโดยกระเชา้ไฟฟ้า 

โดยใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 นาที ระหว่างทางที่ท่านไดเ้ดนิทางโดยรถรางไฟฟ้านั้น 

สามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ของเมอืงซาปานาขัน้บันได เมฆหมอกทีล่อยตัวอยู่เหนืออากาศ ให ้

ท่านไดถ่้ายรูปตามอัธยาศัย 

จากนัน้ใหท้่านขึน้ กระเชา้ไฟฟ้าฟานซปินั กระเชา้ลอยฟ้าตดิกระจกสามารถมองเห็นววิเมอืง

ซาปา และความสวยงามของธรรมชาตไิด ้360 องศา ชมความงามของป่าไม ้แม่น ้า ล าธารสาย

นอ้ยใหญ่ ววิของนาขัน้บันไดที่สวยงามเป็นที่ขึน้ชือ่ของเมืองซาปาสลับไปกับหมู่บา้นของ

ชาวเขา รวมถงึภูเขาและม่านหมอกที่เรียงตัวซอ้นกันเป็นฉากหลังที่สวยงาม ขณะที่ก าลัง

เพลดิเพลนิกับววิทวิทัศน์ทีส่วยงามกระเชา้จะเคลือ่นเขา้ใกลย้อดเขาฟานซปัิน ทีไ่ดร้ับฉายาวา่ 

หลังคาแหง่อนิโดจนีโดยอยู่สงูจากระดับน ้าทะเลถงึ 3,143 กโิลเมตร จากนัน้ใหท้่านไดเ้ดนิชม

บรรยากาศเพือ่พชิติยอดเขาฟานซปัิน 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ่าย  น าท่านสู่ หมู่บา้นก ัต๊ก ัต๊ (Cat Cat Village) หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ด า ชมวิถีชวีติ

ความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บา้นนี้และชมแปลงนาขา้วแบบขัน้บันได   

จากน าท่านชม สะพานแกว้มงักรเมฆ (Rong May) แห่งแรกในเวียดนามตัง้อยู่ห่างจาก

เมอืงซาปา 18 กโิลเมตร มคีวามสูงจากระดับน ้าทะเล 2,000 เมตร มรีะบบลฟิตแ์กว้ใสมคีวาม

สงูรวม 300 เมตร ความสงูเหนือระดับน ้าทะเล 2,200 เมตร และ 548.5 เมตร เหนือระดับความ

สงูของหบุเขาในเขตเทอืกเขา Hoang Lien Son ซึง่เป็นเทอืกเขาทีย่าวทีส่ดุในเวยีดนาม 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   (เมนูหมอ้ไฟปลาแซลมอน) 

ทีพ่กั โรงแรม LACASA HOTEL (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ 

พกัเมอืงซาปา 2 คนื 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงซาปา - เมอืงฮานอย - สุสานโฮจมินิห ์(ชมดา้นนอก) - วดัเฉนิกว๊ก - ชอ้บป้ิงถนน 

36 สาย - ทะเลสาบคนืดาบ - วดัหงอ๊กเซนิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

น าท่านเดนิทางกลับสู่ เมอืงฮานอย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชั่วโมง) เมืองหลวงของ

ประเทศเวียดนาม และเป็นเมืองใหญ่อันดับสองรองจากโฮจิมินห์ ฮานอยเป็นเมือง

ประวัตศิาสตร์ที่ส าคัญและเป็นเมืองศูนย์กลางทางดา้นการปกครองของเวียดนามที่มีอายุ

มากกว่า 1,000 ปี และเมือ่ครัง้ทีเ่วยีดนามเป็นประเทศอาณานคิมของฝรั่งเศส ฮานอยถอืเป็น

เมอืงหลักทีฝ่รั่งเศสตัง้เป็นจุดศนูยก์ลางในการปกครองอกีดว้ย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านชมดา้นนอก สุสานโฮจมินิห ์สรา้งขึน้เมือ่ปีค.ศ.1973 เป็นอาคารสุสานของ

รัฐบุรุษอาวุโสอดตีประธานาธบิดีโฮจิมนิห์ ซึง่ไดร้ับการอาบน ้ายาเป็นอย่างดอียู่ในโลงแกว้

ภายในหอ้งที่ควบคุมอุณหภูมคิงที ่(หมายเหตุ : สุสานโฮจิมนิห์จะปิดทุกวันจันทร ์, วันศุกร์ 

และตลอดทัง้เดอืนกันยายนถงึเดอืนพฤศจกิายนของทุกปี แตส่ามารถชมบรเิวณภายนอกได)้ 

น าท่านชม วดัเฉนิก๊วก (Chen Quoc Temple) เป็นวัดจีนทีม่คีวามเก่าแก่ของชาวพุทธที่

เคยรุ่งโรจน์ในอดตี และมีความส าคัญกับประชาชนชาวเวยีดนามเป็นอย่างมาก สรา้งขึน้ใน

ศตวรรษที ่6 โดยกษัตรยิ ์Ly Nam De ครัง้เมือ่มกีารสรา้งเมอืงขึน้มาใหม่ ตัง้อยู่ใจกลางเมอืง 

ลักษณะเป็นเกาะเล็กๆรมิทะเลสาบตะวันตก ภายในวัดมตีน้โพธิท์ีเ่ป็นของขวัญมาจากประเทศ

อนิเดยี และเจดยีท์รงสงูหลายชัน้ 

จากนั้นน าท่านอสิระ ชอ้บป้ิงถนน 36 สาย มีสนิคา้ราคาถูกใหท้่านไดเ้ลือกสรรมากมาย 

กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ ของทีร่ะลกึตา่งๆ ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านชม ทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มตี านานกลา่ว

ว่า ในสมัยทีเ่วยีดนามท าสงครามสูร้บกับประเทศจีน กษัตรยิแ์ห่งเวยีดนามไดส้งครามมาเป็น

เวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนไดสั้กท ีท าใหเ้กดิความทอ้แทพ้ระทัย เมือ่



 

ไดม้าลอ่งเรอืทีท่ะเลสาบแหง่นี้ ไดม้เีตา่ขนาดใหญ่ตัวหนึง่ไดค้าบดาบวเิศษมาใหพ้ระองค ์เพือ่

ท าสงครามกับประเทศจีน หลังจากทีพ่ระองคไ์ดร้ับดาบมานัน้ พระองคไ์ดก้ลับไปท าสงคราม

อีกครัง้ และไดร้ับชัยชนะเหนือประเทศจีนท าใหบ้า้นเมืองสงบสุข เมื่อเสร็จศกึสงครามแลว้ 

พระองคไ์ดน้ าดาบมาคนื ณ ทะเลสาบแหง่นี้ น าท่านขา้ม สแีดงสดใสสูก่ลางทะเลสาบคนืดาบ    

น าท่านชม วดัหงอ๊กเซนิ วัดโบราณภายในประกอบดว้ย ศาลเจา้โบราณ และ เตา่สต๊าฟ ขนาด

ใหญ่ ซึง่มคีวามเชือ่ว่า เต่าตัวนี้ คอืเต่าศักดิส์ทิธิ ์1 ใน 2 ตัวทีอ่าศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มา

เป็นเวลาชา้นาน 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั โรงแรม MOONVIEW HOTEL (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ 

พกัเมอืงฮานอย 1 คนื 

 

วนัทีห่า้ ฮานอย (สนามบนิโหนย่บา่ย) - กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิโหนย่บา่ย เพือ่น าท่านเดนิทางกลับประเทศไทย 

11.10 น. เดนิทางสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ VIETJET AIR เทีย่วบนิที ่VJ901 

13.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 

ผูใ้หญพ่กั 

2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอายุไมเ่กนิ 

12 ปี 
(เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

เด็กอายุไมเ่กนิ 

12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พกัเดีย่ว 
ทา่นละ 

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

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

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

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

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

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

วนัที ่06-10 มถิุนายน 2563 14,999 14,999 14,999 4,000 

วนัที ่20-24 มถิุนายน 2563 14,999 14,999 14,999 4,000 

วนัที ่27 มถิุนายน - 01 กรกฎาคม 

2563 
14,999 14,999 14,999 4,000 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ ์ณ วนัเดนิทางกลบั] ทา่นละ 3,000 บาท ราคานีร้วมรายการทวัร ์
ต ัว๋เครือ่งบนิ 



 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคุเทศนท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 1,000 บาท / ทา่น / ทรปิ 

หวัหนา้ทวัรท์ ีดู่แลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เง ือ่นไข 

**โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาวะอากาศและเหตสดุ

วสัิยต่างๆทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษัิทฯจะค านึงถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู ้

ร่วมเดนิทางเป็นส าคัญ*** 

***หากท่านทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครื่องบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้ก่อนท าการ

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

หมายเหตุ 

ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง

ไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอรต์ตดิตัวมาในวันเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 

เดอืน หรอื 180 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอย่างต ่า 6 หนา้ 

 

เง ือ่นไขการจอง 

➢ กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมัดจ า 10,000 บาทพรอ้มกับ

เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากท าการจองแลว้ 

➢ การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียม

ค่าทัวรใ์หเ้รียบรอ้ยก่อนก าหนดเนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋ว

เครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

➢ แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ใชจ่้ายทัง้หมด 

➢ แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 

➢ แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ่้ายทัง้หมด 

➢ ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้

มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

➢ บริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมีผลท าใหค้ณะ

เดนิทางไม่ครบตามจ านวนทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้(15ท่านขึน้ไป)เนื่องจากเกดิความเสียหายต่อทาง

บรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการ

ยกเลกิของท่าน 

➢ กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะ

ท าการเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรียก

คนืไดค้อืคา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋วในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้



 

➢ กรณีท่านไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมัดจ าให ้แตท่างบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการหักคา่ใชจ่้ายบางส่วนทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืได ้

ช าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหัก

เก็บคา่ใชจ่้ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับท่านเป็นกรณีไป 

➢ กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่วา่

เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

✓ ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้

กรณีท่านมีความประสงค์จะตอ้งการปรับเปลี่ยนระดับชัน้ที่น่ังจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใช ้

คะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดนิทาง 7 วันล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพื่อ

อัพเกรดตอ้งกระท าทีเ่คาน์เตอรส์นามบนิ ณ วันเดนิทาง เท่านัน้  

✓ คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเท่า 

✓ คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

✓ เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง 

✓ คา่น ้าหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [นกสกู๊ต 20 กโิลกรัม / แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิลกรัม / การบนิ

ไทย 30 กโิลกรัม / เจแปนแอรไ์ลน์และออลนปิปอน 2 ใบใบละไม่เกนิ 23 กโิลกรัม] ค่าประกันวนิาศ

ภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

✓ คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  

✓ คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์

✓ ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

× คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซักรดี คา่

โทรศัพท ์ 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

× คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละคนขับรถ รวม 1,000 บาท / ทรปิ / ท่าน 

 


