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สุดขั้ว...เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา
สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน โดย VJ
เดินทาง เมษายน - มิถุนายน 2563
เมืองฮานอย | เมืองนิงห์บิงห์ | เมืองซาปา | ฮาลองบก | สะพานแก้วมังกรเมฆ
กระเช้าฟานซิปัน | ทะเลสาบคืนดาบ | ช้อบปิ ้งถนน 36 สาย | หม้อไฟปลาแซลมอน
ราคาเริ่มต้นเพียง

12,999.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฮานอย (สนามบินโหน่ยบ่าย) - เมืองนิงห์บิงห์ (VJ902 : 14.00-15.50)
วันที่ 2 : เมืองนิงห์บิงห์ - ล่องเรือฮาลองบก - ถา้ ตาก๊อก - เมืองซาปา - โบสถ์หินซาปา - ตลาดไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 3 : เมืองซาปา - นั่งรถรางไฟฟ้า Muong Hoa - กระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน - หมู่บา้ นกั๊ตกั๊ต - สะพานแก้วมังกรเมฆ
วันที่ 4 : เมืองซาปา - เมืองฮานอย - สุสานโฮจิมินห์ (ชมด้านนอก) - วัดเฉินก๊วก - ช้อบปิ ้งถนน 36 สาย - ทะเลสาบคืนดาบ วัดหง๊อกเซิน
วันที่ 5 : ฮานอย (สนามบินโหน่ยบ่าย) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (VJ901 : 11.10-13.00)

วันที่ 1
11.00 น.
14.00 น.
15.50 น.

ค่า
่ ัก
ทีพ

วันที่ 2
เช้า

กรุ ง เทพฯ (สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ ) - ฮานอย (สนามบิ น โหน่ ย บ่ า ย) - เมื อ งนิ ง ห์บิ ง ห์
(VJ902 : 14.00-15.50)
สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูทางเข้าหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ E สายการบิน เวียด
เจ็ทแอร์ (VJ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสาหรับทุกท่านและนาท่านโหลดสัมภาระ
ออกเดินทางสู่ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VJ902
เดินทางถึง สนามบินโหน่ยบ่าย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้วนาท่านรับสัมภาระ
หลังจากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ตัวเมืองฮานอย (เวลาท้องถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาท้องถิ่นประเทศ
ไทย)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองนิงห์บิงห์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็ นเมืองชนบทเล็กอยู่ ทางใต้ของกรุ ง
ฮานอยเป็ นเมืองที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติ มีพนื ้ ที่เป็ นที่ลมุ่ ชุ่มด้วยนา้ อันกว้างใหญ่ จนได้รบั ขนานนามว่า
“อ่าวฮาลางบนแผ่นดินใหญ่ ” หรือ “ฮาลองบก” เป็ นเมืองที่มีภูมิทัศน์ประกอบด้วย เทือกเขา เนินเขาหินปูน ที่
ราบต่า พืน้ นาข้าว ที่ลอ้ มรอบด้วยยอดเขาถึง 99 ยอดด้วยกัน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรม YEN NHI HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า
พักเมืองนิงห์บิงห์ 1 คืน

เมืองนิงห์บิงห์ - ล่องเรือฮาลองบก - ถา้ ตาก๊อก - เมืองซาปา - โบสถ์หนิ ซาปา ตลาดไนท์มาร์เก็ต
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นาท่าน ล่องเรือฮาลองบก ล่องไปตามคลอง ซึ่งสองข้างทางโอบล้อมด้วยภูเขาหินปูน ชมทิวทัศน์อนั งดงาม
เขียวขจีและบรรยากาศอันแสนสดชื่น ระหว่างทางไปชมถา้ ต่างๆจะผ่านนาข้าว ซึ่งมีอยู่ทงั้ สองข้างทาง จากนัน้
นาท่านชม ถา้ ตาก๊อก เป็ นถา้ ที่มีหินงอกหินย้อยอันน่ามหัศจรรย์ ซึ่งซ่อนตัวอยู่ในความลึกของเทือกเขา ภูเขา

กลางวัน
บ่าย

ค่า

่ ัก
ทีพ

วันที่ 3
เช้า

และทะเลเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทาให้ท่นี ่มี ีภมู ิประเทศที่ราวกับภาพวาด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาทานเดินทางสู่ เมื องซาปา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาที ) จังหวัด ลาวไก สู่ขุนเขาหว่าง
เหลี ยนเซิ น ไปยังเมื องซาปา เมื องซาปาเคยถูกให้สร้างขึน้ เป็ นเมื องตากอากาศของชาวฝรั่งเศสที่ เข้ามา
ปกครองในสมัยอาณานิคม ในปี พ.ศ. 2465 และได้มีการสร้างสถานีภูเขาขึน้ เพราะด้วยเมืองซาปาโอบล้อม
ด้วยขุนเขาน้อยใหญ่จึงทาให้มีอากาศเย็นตลอดปี ปั จจุบันเป็ นเมืองท่องเที่ยวซึ่งได้รบั ความนิยมมากที่สดุ แห่ง
หนึ่งในเวียดนาม
นาท่านชม โบสถ์หินซาปา สิ่งปลูกสร้างที่สร้างขึน้ จากสถาปั ตยกรรมแบบยุโรปในสมัยที่ฝรั่งเศสปกครอง
เวียดนาม ซึ่งเป็ นหนึ่งในแลนด์มาร์กของเมืองซาปาที่ตอ้ งมาเช็คอินกับโบสถ์คริสต์แห่งนี ้ ซึ่งโบสถ์ทาด้วยหิน
สันนิษฐานว่าโบสถ์แห่งนีส้ ร้างโดยชาวฝรั่งเศส และยังเป็ นสถานที่ประกอบพิธีมิสซาของชาวฝรั่งเศสในช่วง
วันหยุดสัปดาห์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
หลังจากนัน้ นาท่านอิสระช้อปปิ ้งสินค้าพืน้ เมืองและของที่ระลึกที่ ตลาดไนท์มาร์เก็ต ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ
การต่อรองสินค้า ไม่ว่าจะเป็ นผ้าพันคอ งานหัตถกรรมต่างๆ จากชาวเขา หรือสินค้าพืน้ เมืองต่างมากมาย
โรงแรม LACASA HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า
พักเมืองซาปา 2 คืน

เมื อ งซาปา - นั่ งรถรางไฟฟ้ า Muong Hoa - กระเช้ าไฟฟ้ าฟานซิ ปั น - หมู่ บ้ า นกั๊ ต กั๊ ต สะพานแก้วมังกรเมฆ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สถานีรถรางไฟฟ้ า ซาปาสเตชั่น ให้ท่านได้เดินทางโดย นั่งรถรางไฟฟ้า Muong
Hoa จากสถานีซาปา สู่อีกหนึ่งสถานีฟานซิปัน เพื่อนาท่านเดินทางต่อโดยกระเช้าไฟฟ้า โดยใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 10 นาที ระหว่างทางที่ท่านได้เดินทางโดยรถรางไฟฟ้านัน้ สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองซาปา

กลางวัน
บ่าย

ค่า
่ ัก
ทีพ

นาขัน้ บันได เมฆหมอกที่ลอยตัวอยู่เหนืออากาศ ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
จากนั้นให้ท่านขึน้ กระเช้าไฟฟ้ าฟานซิปัน กระเช้าลอยฟ้าติ ดกระจกสามารถมองเห็นวิวเมืองซาปา และ
ความสวยงามของธรรมชาติได้ 360 องศา ชมความงามของป่ าไม้ แม่ นา้ ล าธารสายน้อยใหญ่ วิวของนา
ขัน้ บันไดที่สวยงามเป็ นที่ขึน้ ชื่อของเมืองซาปาสลับไปกับหมู่บา้ นของชาวเขา รวมถึงภูเ ขาและม่านหมอกที่เรียง
ตัวซ้อนกันเป็ นฉากหลังที่สวยงาม ขณะที่กาลังเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงามกระเช้าจะเคลื่อนเข้าใกล้
ยอดเขาฟานซิปัน ที่ได้รบั ฉายาว่า หลังคาแห่งอินโดจีนโดยอยู่สงู จากระดับนา้ ทะเลถึง 3,143 กิโลเมตร จากนัน้
ให้ท่านได้เดินชมบรรยากาศเพื่อพิชิตยอดเขาฟานซิปัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (Cat Cat Village) หมู่บา้ นชาวเขาเผ่าม้งดา ชมวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของชาวเขาใน
หมู่บา้ นนีแ้ ละชมแปลงนาข้าวแบบขัน้ บันได
จากน าท่านชม สะพานแก้ ว มั งกรเมฆ (Rong May) แห่ง แรกในเวียดนามตั้งอยู่ห่ างจากเมื องซาปา 18
กิโลเมตร มีความสูงจากระดับนา้ ทะเล 2,000 เมตร มีระบบลิฟต์แก้วใสมีความสูงรวม 300 เมตร ความสูง
เหนือระดับนา้ ทะเล 2,200 เมตร และ 548.5 เมตร เหนือระดับความสูงของหุบเขาในเขตเทือกเขา Hoang Lien
Son ซึ่งเป็ นเทือกเขาที่ยาวที่สดุ ในเวียดนาม

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (เมนูหม้อไฟปลาแซลมอน)
โรงแรม LACASA HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า
พักเมืองซาปา 2 คืน

วันที่ 4
เช้า

กลางวัน
บ่าย

เมืองซาปา - เมืองฮานอย - สุสานโฮจิมินห์ (ชมด้านนอก) - วัดเฉินก๊วก - ช้อบปิ้ งถนน 36
สาย - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหง๊อกเซิน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฮานอย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม
และเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับสองรองจากโฮจิมินห์ ฮานอยเป็ นเมืองประวัติศาสตร์ท่ีสาคัญและเป็ นเมืองศูนย์กลาง
ทางด้านการปกครองของเวียดนามที่มีอายุมากกว่า 1,000 ปี และเมื่อครัง้ ที่เวียดนามเป็ นประเทศอาณานิคม
ของฝรั่งเศส ฮานอยถือเป็ นเมืองหลักที่ฝรั่งเศสตัง้ เป็ นจุดศูนย์กลางในการปกครองอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ านชมด้า นนอก สุ ส านโฮจิ มิ น ห์ สร้างขึ น้ เมื่ อ ปี ค .ศ.1973 เป็ น อาคารสุส านของรัฐ บุ รุษ อาวุโสอดี ต
ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ซึ่งได้รบั การอาบนา้ ยาเป็ นอย่างดีอยู่ในโลงแก้วภายในห้องที่ควบคุมอุณ หภูมิคงที่
(หมายเหตุ : สุสานโฮจิมินห์จะปิ ดทุกวันจันทร์ , วันศุกร์ และตลอดทัง้ เดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนของ
ทุกปี แต่สามารถชมบริเวณภายนอกได้)

นาท่านชม วัดเฉินก๊วก (Chen Quoc Temple) เป็ นวัดจีนที่มีความเก่าแก่ของชาวพุทธที่เคยรุ่งโรจน์ในอดีต
และมีความสาคัญกับประชาชนชาวเวียดนามเป็ นอย่างมาก สร้างขึน้ ในศตวรรษที่ 6 โดยกษัตริย์ Ly Nam De
ครัง้ เมื่อมีการสร้างเมืองขึน้ มาใหม่ ตัง้ อยู่ใจกลางเมือง ลักษณะเป็ นเกาะเล็กๆริมทะเลสาบตะวันตก ภายในวัด
มีตน้ โพธิ์ท่เี ป็ นของขวัญมาจากประเทศอินเดีย และเจดียท์ รงสูงหลายชัน้
จากนั้นนาท่านอิส ระ ช้ อบปิ้ งถนน 36 สาย มี สินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋ า เสือ้ ผ้า
รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ
นาท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมื องฮานอย ทะเลสาบแห่งนีม้ ีตานานกล่าวว่า ในสมัยที่
เวียดนามทาสงครามสูร้ บกับประเทศจีน กษัตริยแ์ ห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็ นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถ

เอาชนะทหารจากจีนได้สกั ที ทาให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี ้ ได้มีเต่าขนาด
ใหญ่ตวั หนึ่งได้คาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทาสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รบั ดาบมานัน้
พระองค์ได้กลับไปทาสงครามอีกครัง้ และได้รบั ชัยชนะเหนือประเทศจีนทาให้บา้ นเมืองสงบสุข เมื่อเสร็จศึก
สงครามแล้ว พระองค์ได้นาดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี ้ นาท่านข้าม สีแดงสดใสสูก่ ลางทะเลสาบคืนดาบ

นาท่านชม วัด หง๊อกเซิน วัดโบราณภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมี
ความเชื่อว่า เต่าตัวนี ้ คือเต่าศักดิส์ ิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนีม้ าเป็ นเวลาช้านาน

ค่า
่ ัก
ทีพ

วันที่ 5
เช้า
11.10 น.
13.00 น.

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรม MOONVIEW HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า
พักเมืองฮานอย 1 คืน

ฮานอย (สนามบินโหน่ยบ่าย) - กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (VJ901 : 11.10-13.00)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบินโหน่ยบ่าย เพื่อนาท่านเดินทางกลับประเทศไทย
เดินทางสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VJ901
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ : สุดขั้ว...เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา
สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VJ)
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

พักเดี่ยว
ท่านละ

วันที่ 04-08 เมษายน 2563

12,999

12,999

12,999

4,000

วันที่ 11-15 เมษายน 2563

15,999

15,999

15,999

4,000

วันที่ 18-22 เมษายน 2563

12,999

12,999

12,999

4,000

วันที่ 09-13 พฤษภาคม 2563

12,999

12,999

12,999

4,000

วันที่ 16-20 พฤษภาคม 2563

12,999

12,999

12,999

4,000

วันที่ 23-27 พฤษภาคม 2563

12,999

12,999

12,999

4,000

วันที่ 06-10 มิถนุ ายน 2563

14,999

14,999

14,999

4,000

วันที่ 20-24 มิถนุ ายน 2563

14,999

14,999

14,999

4,000

วันที่ 27 มิถนุ ายน - 01 กรกฎาคม 2563

14,999

14,999

14,999

4,000

กาหนดการเดินทาง

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 3,000 บาท ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน
ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,000 บาท / ท่าน / ทริป
หัวหน้าทัวร์ทดี่ ูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
เงือ่ นไข
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทงั้ นีข้ ึน้ อยู่กับสภาวะอากาศและเหตสุดวิสยั ต่างๆที่
ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ ว่ มเดินทางเป็ นสาคัญ***
***หากท่านที่ตอ้ งออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุ ครัง้ ก่อนทาการออกตั๋วเนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

หมายเหตุ
สาหรับผูเ้ ดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
จากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานาพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน หรือ
180 วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่า 6 หน้า

เงือ่ นไขการจอง
1. กรุ ณ าจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดิน ทางและกรุ ณ าเตรียมเงินมัด จา 10,000 บาทพร้อมกับเตรีย ม
เอกสารส่งให้เรียบร้อยภายใน 2-3 วันหลังจากทาการจองแล้ว
2. การชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้
เรียบร้อยก่อนกาหนดเนื่องจากทางบริษัทต้องสารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนัน้ จะถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
สาหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็ นผูย้ ่ืนวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทัง้ หมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จานวนที่บริษัทฯกาหนดไว้ (15ท่านขึน้ ไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกันบริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซ่งึ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะทาการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทงั้ นีท้ ่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืน ได้คือค่าธรรมเนียมในการมัด
จาตั๋วในกรณีท่ไี ม่สามารถเดินทางได้
กรณีท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจาให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหัก
ค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึน้ จริงเป็ นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชาระค่าบริการในส่วนของทาง
เมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้ แล้วกับท่านเป็ นกรณี
ไป
กรณีผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม
ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ขา้ งต้น
กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชัน้ ที่น่ งั จากชัน้ ประหยัดเป็ นชัน้ ธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตร
สะสมไมล์ จะต้องดาเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชาระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทาที่เคาน์เตอร์
สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านัน้

2.
3.
4.
5.

ค่าที่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ค่านา้ หนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรัม / แอร์เอเซียเอกซ์ 20 กิโลกรัม / การบินไทย 30 กิโลกรัม
/ เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม] ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละ
สายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบีย้ ประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบีย้ ประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้านบาท]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุนอ้ ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
7. ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.
2.
3.
4.

ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
ค่าภาษีนา้ มัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,000 บาท / ทริป / ท่าน

