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สุดโดน...เวี
โดน เวียดนามเหนือ
นิงห์ บงิ ห์ ฮาลอง ฮานอย ซาปา 4 วัน3 คืน
เดินทาง มิถุนายน-ธันวาคม 2562
25
ฮาลองบก | ฮาลองเบย์|ซาปา | หมูบ่ ้ านชาวเขา Cat Cat Village | Silver Water Fall
ฮานอย | อิสระช้ อบปิ งถนน 36 สาย| ชมทะเลสาบคืนดาบ| ชมวัดหง๊ อกเซิน

11,900.
11,900.-

ราคาเพียง
เส้ นทางการเดินทาง

วันที# 1. กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานดอนเมือง))-ฮานอย(สนามบินนอยไบ)-นิงห์บงิ ห์-ล่องเรื อฮาลองบก-ถํ
ฮาลองบก าตําก๊ อก-ฮาลอง
(FD642: 07.00-08.45 )
วันที# 2. ฮาลอง-ล่องเรื ออ่าวฮาลอง-ถํถํานางฟ้า-ฮานอย-อิ
า
สระช้ อบปิ งถนน36 สาย-ฮานอย
วันที# 3. ฮานอย-เมืองลาวไก-ซาปา-Silver
ver Water Fall -Cat Cat Village-ตลาดเมืองซาปา(Love
Love market)-ซาปา
market)
วันที# 4. เมืองซาปา-ฮานอย(สนามบิ
สนามบินนอยไบ)-กรุ
นอยไบ งเทพฯ(ท่าอากาศยานดอนเมือง)(FD645 : 20.50-22.40
20
)

1

สุดโดน...เวี
เวียดนามเหนือ นิงห์บงิ ห์ ฮาลอง ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน BYFD [GQ1HAN
HAN-FD001]

วันที, 1

กรุ งเทพฯ(ท่ าอากาศยานดอนเมือง)-ฮานอย(สนามบินนอยไบ)-นิงห์ บิงห์ -ล่ องเรื อฮาลอง
บก-ถํา4 ตําก๊ อก-ฮาลอง(FD642 : 07.00-08.45 )

04.00 น. พร้ อมกันที# ท่ าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชัน 3 ประตู 2 เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์ เอเชียโดยเจ้ าหน้ าที#
ของบริ ษัทฯคอยให้ การต้ อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
07.00น. นําท่ านเหินฟ้าสู่ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยเที,ยวบินที, FD642
08.45น. เดินทางถึงสนามบินนอยไบกรุ งฮานอย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง
จากนันนํ าท่านเดินทางสู่ เมื องนิงห์ บิงห์ ซึ#งอยู่ทางตอนใต้ ของเมืองฮานอย เป็ นจังหวัดที# มีความพิเศษทาง
ธรรมชาติ ซึง# เป็ นลักษณะเด่นอยู่อย่างหนึ#งคือ มีพืนที#เป็ นที#ช่มุ นํา ในอาณาเขตอันกว้ างใหญ่ไพศาลจนพืนที#นนั
ถูกเรี ยกว่า“อ่ าวฮาลองบนแผ่ นดิน หรื อ ฮาลองบก เพื#อนําท่าน ล่ องเรื อพาย ล่ องไปตามคลอง ซึ#งสองข้ าง
ทางโอบล้ อมด้ วยภูเขาหินปูน ชมทิวทัศน์อนั งดงามเขียวขจีและบรรยากาศอันแสนสดชื#น ระหว่างทางไปชมถํ า
ต่างๆจะผ่านนาข้ าว ซึ#ง มี อยู่ทังสองข้ างทาง จากนันนํ าท่านชม ถํ าตํ าก๊ อก เป็ นถํ าที# มีหินงอกหินย้ อยอันน่า
มหัศจรรย์ ซึง# ซ่อนตัวอยูใ่ นความลึกของเทือกเขา ภูเขาและทะเลเป็ นอันหนึง# อันเดียวกัน ทําให้ ที#นี#มีภูมิประเทศที#
ราวกับภาพวาด(โดยใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.)
กลางวัน รั บประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
ต่อมานํ าท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลองดินแดนแห่งมังกรหลับใหลตังอยู่ใน จังหวัดกว่างนิงห์ซึ#งจังหวัดนี จะมี
พรมแดนร่วมกับจีนทางทิศเหนือ โดยรถโค้ ชปรับอากาศ ระยะทางประมาณ 165 กิโลเมตร
(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม) ให้ ทา่ นสัมผัสบรรยากาศข้ างทาง ชมวิถีชีวิตความเป็ นอยูก่ าร
คํ,า
รั บประทานอาหารคํ,า ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั น4 นําท่ านอิสระช้ อปปิ 4 งสินค้ าพืน4 เมืองและของที#ระลึกที#ตลาดกลางคืนให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับ
การต่อรองสินค้ า ไม่วา่ จะเป็ นกระเป๋ า หรื อสินค้ าพืนเมืองต่างมากมาย
ที,พัก นําคณะเข้ าสู่ท, ีพักโรงแรม NEW STAR HA LONG HARBOUR HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรื อเทียบเท่ า
พัก 1 คืนใน ฮาลอง

วันที,2
เช้ า

2

ฮาลอง-ล่ องเรื ออ่ าวฮาลอง-ถํา4 นางฟ้า-ฮานอย-อิสระช้ อบปิ 4 งถนน 36 สาย-ฮานอย
บริการอาหารเช้ าณห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ท่าเรื อเพื#อล่องเรื อชมความงดงามของ อ่ าวฮาลองเบย์ อ่ าวฮาลอง หรื อ ฮาลองเบย์ นัน
ตามนิทานปรัมปราของชาวเวียดนามได้ กล่าวถึงมังกรโบราณซึ#งเคยร่ อนมาลงในอ่าวนีเมื#อครังดึกดําบรรพ์และ
ชื#อของฮาลอง ก็แปลได้ ว่า มังกรร่ อนลง เชิญท่านสัมผัสจากความงดงามและสมบูรณ์ของอ่าวฮาลอง จนทําให้
ได้ รับการขึนทะเบียนเป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การยูเนสโก้ เมื#อปี พ.ศ. 2537 สัมผัสความมหัศจรรย์
ของธรรมชาติที#ได้ แต่งแต้ มด้ วยเกาะหินปูนรู ปร่ างแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซ้ อนเรี ยงตัวกันอย่างสวยงาม
ผ่านเกาะต่างๆ ที#มีรูปร่ างแปลกตา ลักษณะทัว# ไปของอ่าวฮาลองนันประกอบไปด้ วยเกาะเล็ก เกาะน้ อยจํานวน
กว่า 1,000 เกาะ และมีเนือที#กว่า 4,000 ตารางกิโลเมตรซึ#งเป็ นส่วนหนึ#งของอ่าวตังเกี^ยของทะเลจีนใต้ นําท่าน
เข้ าชม ถํ านางฟ้า ชมหินงอกหินย้ อยต่างๆภายในถํ า ที# ประดับตกแต่งด้ วยแสงสีสวยงาม หินแต่ละก้ อนจะมี

สุดโดน...เวียดนามเหนือ นิงห์บงิ ห์ ฮาลอง ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน BYFD [GQ1HAN-FD001]

ลักษณะคล้ ายกับสัตว์ตามแต่ทา่ นจินตนาการ
กลางวัน รั บประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
บ่ าย
สมควรแก่เวลานําท่ านเดินทางสู่เมืองฮานอยเดินทางกลับสูก่ รุงฮานอยโดยรถโค๊ ดปรั ปอากาศ(โดยใช้ เวลา
ประมาณ 5 ชม.)
ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนีมีตํานานกล่าวว่า ในสมัยที#เวียดนาม
ทําสงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริ ย์แห่งเวียดนามได้ สงครามมาเป็ นเวลานาน แต่ยงั ไม่สามารถเอาชนะทหาร
จากจีนได้ สกั ที ทําให้ เกิดความท้ อแท้ พระทัย เมื#อได้ มาล่องเรื อที#ทะเลสาบแห่งนี ได้ มีเต่าขนาดใหญ่ตวั หนึ#งได้
คาบดาบวิเศษมาให้ พระองค์ เพื# อทํ าสงครามกับประเทศจีน หลังจากที# พระองค์ได้ รับดาบมานัน พระองค์ได้
กลับไปทําสงครามอีกครัง และได้ รับชัยชนะเหนือประเทศจีนทําให้ บ้านเมืองสงบสุข เมื#อเสร็ จศึกสงครามแล้ ว
พระองค์ได้ นําดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี นําท่ านข้ าม สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ
ชมวัด หง๊ อกเซิน วัดโบราณภายในประกอบด้ วย ศาลเจ้ าโบราณ และ เต่าสต๊ าฟ ขนาดใหญ่ ซึ#งมีความเชื#อว่า
เต่าตัวนี คือเต่าศักดิส_ ิทธิ_ 1 ใน 2 ตัวที#อาศัยอยูใ่ นทะเลสาบแห่งนีมาเป็ นเวลาช้ านาน
จากนัน4 เชิญท่ าน อิสระช้ อบปิ 4 งถนน 36 สาย มีสินค้ าราคาถูกให้ ท่านได้ เลือกสรรมากมาย กระเป๋ า เสือผ้ า
รองเท้ า ของที#ระลึกต่างๆ ฯลฯ
คํ,า
รั บประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
ที,พัก คณะเข้ าสู่ท, ีพักโรงแรม MOON VIEW HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรื อเทียบเท่ า พักที,ฮานอย 1 คืน

วันที,3

ฮานอย -เมืองลาวไก-ซาปา-Silver Water Fall-Cat Cat Village-ตลาดเมืองซาปา
(Love market)-ซาปา

เช้ า

บริการอาหารเช้ าณห้ องอาหารของโรงแรม
นําทาน เดินทางสู่เมืองซาปา จังหวัด ลาวไก สูข่ นุ เขาหว่างเหลียนเซิน ไปยังเมืองซาปา เมืองซาปาเคยถูกให้
สร้ างขึนเป็ นเมืองตากอากาศของชาวฝรั#งเศสที# เข้ ามาปกครองในสมัยอาณานิคม ในปี พ.ศ. 2465 และได้ มีการ
สร้ างสถานีภูเขาขึน เพราะด้ วยเมืองซาปาโอบล้ อมด้ วยขุนเขาน้ อยใหญ่จึงทําให้ มีอากาศเย็นตลอดปี ปั จจุบนั
เป็ นเมืองท่องเที#ยวซึง# ได้ รับความนิยมมากที#สดุ แห่งหนึง# ในเวียดนาม
โดยใช้ เวลาประมาณ 5 ชม.โดยการนัง# รถโค๊ ชปรับอากาศ
กลางวัน รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ าย
นําท่านออกเดินทางสู่ Silver Water Fall นํา4 ตกสีเงิน เป็ นนําตกที#สวยงามที#สดุ ในเมืองซาปาไหลจากยอดเขา
ฟานซีปัน ซึง# สามารถมองเห็นได้ อย่างชัดเจนจากระยะไกลมีความสูงประมาณ 100 เมตร มีหลายระดับสายนํา
ลัดเลาะตามหน้ าผาลงมาอย่างสวยงามต่อมานําท่าน สู่หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Villageหมู่บ้านชาวเขา
เผ่ าม้ งดํา ชมวิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวเขาในหมูบ่ ้ านนีและชมแปลงนาข้ าวแบบขันบันได
คํ,า
รั บประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังจากนันให้ ท่านอิสะเที,ยวชม ตลาดเมืองซาปา (Love Market)ชม
สินค้ าท้ องถิ# นและชมบรรดาเหล่าชาวเขาได้ เดินทางมารวมตัวกันอยู่ที#นี# ด้ วยเครื# องแต่งกายประจํ าเผ่าต่างๆ
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สุดโดน...เวียดนามเหนือ นิงห์บงิ ห์ ฮาลอง ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน BYFD [GQ1HAN-FD001]

ที,พัก

จากนันนําท่าน Check-in เข้ าที#พกั
นําคณะเข้ าสู่ท, ีพักโรงแรมSUNNY MOUNTAINS VIEW HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรื อเทียบเท่ าพักซาปา
1 คืน

วันที,4

เมืองซาปา-ฮานอย(สนามบินนอยไบ)-กรุ งเทพฯ(ท่ าอากาศยานดอนเมือง)
(FD645 : 20.50-22.40 )

เช้ า

รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรม
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่เมืองฮานอยเดินทางกลับสูก่ รุงฮานอยโดยรถโค๊ ดปรัปอากาศ
(โดยใช้ เวลาประมาณ 5 ชม.)
กลางวัน รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ าย
สมควรแก่ เวลานําท่ านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ เพื,อเดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง
โดยระหว่ างทางนั,งรถไปยังสนามบิน มีแจก ขนมปั ง ให้ ลูกค้ าทาน
20.50 น. ออกเดินทางกลับสู่ท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสายการบินแอร์ เอเชียเที,ยวบินที, FD645
22.40 น. คณะเดินทางถึงท่ าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้ อมด้ วยความประทับใจ

อัตราค่ าบริการ: สุดโดน...เวียดนามเหนือนิงห์ บงิ ห์ ฮาลอง ฮานอย ซาปา
4 วัน 3 คืน บิน FD
กําหนดการเดินทาง

วันที# 20-23 มิ.ย.62
วันที# 21-24 มิ.ย. 62
วันที# 27-30 มิ.ย. 62
วันที# 28 มิ.ย.-01 ก.ค.62
วันที# 04-07 ก.ค.62
วันที# 05-08 ก.ค.62
วันที# 11-14 ก.ค.62
วันที# 12-15 ก.ค.62
วันที# 18-21 ก.ค.62
วันที# 19-22 ก.ค.62
วันที# 25-28 ก.ค.62
วันที# 26-29 ก.ค.62

4

ผู้ใหญ่ พัก 2-3ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริ มเตียง)
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(ไม่ เสริ มเตียง)
ท่ านละ

พักเดี,ยว
ท่ านละ

11,900.11,900.11,900.11,900.11,900.11,900.11,900.14,900.11,900.11,900.14,900.14,900.-

11,900.11,900.11,900.11,900.11,900.11,900.11,900.14,900.11,900.11,900.14,900.14,900.-

11,900.11,900.11,900.11,900.11,900.11,900.11,900.14,900.11,900.11,900.14,900.14,900.-

11,900.11,900.11,900.11,900.11,900.11,900.11,900.14,900.11,900.11,900.14,900.14,900.-

3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.-
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วันที# 01-04 ส.ค.62
วันที# 02-05 ส.ค.62
วันที# 08-11 ส.ค.62
วันที# 09-12 ส.ค.62
วันที# 15-18 ส.ค.62
วันที# 16-19 ส.ค.62
วันที# 22-25 ส.ค.62
วันที# 23-26 ส.ค.62
วันที# 29 ส.ค.- 01 ก.ย. 62
วันที# 30 ส.ค.- 02 ก.ย. 62
วันที# 05-08 ก.ย. 62
วันที# 06-09 ก.ย. 62
วันที# 12-15 ก.ย. 62
วันที# 13-16 ก.ย. 62
วันที# 19-22 ก.ย. 62
วันที# 20-23 ก.ย. 62
วันที# 26-29 ก.ย. 62
วันที# 27-30 ก.ย. 62
วันที# 03-06 ต.ค. 62
วันที# 04-07ต.ค. 62
วันที# 10-13ต.ค. 62
วันที# 11-14 ต.ค. 62
วันที# 17-20ต.ค. 62
วันที# 18-21 ต.ค. 62
วันที# 23-26 ต.ค. 62
วันที# 24-27ต.ค. 62
วันที# 25-28 ต.ค. 62
วันที# 31ต.ค.-03 พ.ย.62
วันที# 01-04 พ.ย. 62
วันที# 07-10 พ.ย. 62
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11,900.11,900.11,900.14,900.11,900.11,900.11,900.11,900.11,900.11,900.11,900.11,900.11,900.11,900.12,900.11,900.12,900.12,900.11,900.12,900.12,900.11,900.12,900.11,900.11,900.12,900.11,900.11,900.11,900.12,900.-

11,900.11,900.11,900.14,900.11,900.11,900.11,900.11,900.11,900.11,900.11,900.11,900.11,900.11,900.12,900.11,900.12,900.12,900.11,900.12,900.12,900.11,900.12,900.11,900.11,900.12,900.11,900.11,900.11,900.12,900.-

11,900.11,900.11,900.14,900.11,900.11,900.11,900.11,900.11,900.11,900.11,900.11,900.11,900.11,900.12,900.11,900.12,900.12,900.11,900.12,900.12,900.11,900.12,900.11,900.11,900.12,900.11,900.11,900.11,900.12,900.-

11,900.11,900.11,900.14,900.11,900.11,900.11,900.11,900.11,900.11,900.11,900.11,900.11,900.11,900.12,900.11,900.12,900.12,900.11,900.12,900.12,900.11,900.12,900.11,900.11,900.12,900.11,900.11,900.11,900.12,900.-
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3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.-

วันที# 08-11 พ.ย. 62
11,900.11,900.11,900.11,900.3,500.วันที#14-17 พ.ย. 62
12,900.12,900.12,900.12,900.3,500.วันที#15-18 พ.ย. 62
11,900.11,900.11,900.11,900.3,500.วันที# 21-24 พ.ย. 62
12,900.12,900.12,900.12,900.3,500.วันที# 22-25 พ.ย. 62
11,900.11,900.11,900.11,900.3,500.วันที# 28 พ.ย.-01 ธ.ค.62
11,900.11,900.11,900.11,900.3,500.วันที# 29พ.ย.-02ธ.ค.62
11,900.11,900.11,900.11,900.3,500.วันที# 05-08ธ.ค.62
12,900.12,900.12,900.12,900.3,500.วันที# 06-09ธ.ค.62
12,900.12,900.12,900.12,900.3,500.วันที# 12-15 ธ.ค.62
11,900.11,900.11,900.11,900.3,500.วันที# 13-16 ธ.ค.62
11,900.11,900.11,900.11,900.3,500.วันที# 19-22 ธ.ค.62
11,900.11,900.11,900.11,900.3,500.วันที# 20-23 ธ.ค.62
11,900.11,900.11,900.11,900.3,500.วันที# 26-29 ธ.ค.62
11,900.11,900.11,900.11,900.3,500.วันที# 27-30ธ.ค.62
16,900.16,900.16,900.16,900.3,500.วันที# 28-31 ธ.ค.62
16,900.16,900.16,900.16,900.3,500.ราคาเด็กทารก [อายุไม่ ถงึ 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่ านละ 3,000 บาท ราคานีร4 วมรายการทัวร์ ตัjวเครื,องบิน
ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปมัคคุเทศน์ ท้องถิ,นและคนขับรถ รวม 800บาท /ท่ าน/ทริป
หัวหน้ าทัวร์ ท, ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ ท่านจะเห็นสมควร
โปรแกรมอาจจะมีการปรั บเปลี,ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
เงื,อนไข
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย# นแปลงได้ ทงนี
ั ขึนอยู่กบั สภาวะอากาศและเหตสุดวิสยั ต่างๆที#
ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้ า โดยทางบริ ษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ***
***หากท่านที#ต้องออกตัว^ ภายใน (เครื# องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามที#เจ้ าหน้ าที#ทกุ ครังก่อนทําการออกตัว^ เนื#องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลีย# นไฟล์ท หรื อ เวลาบิน โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า **

หมายเหตุ
สําหรับผู้เดินทางที#อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บตุ รเดินทางไปต่างประเทศ
จากบิดาหรื อมารดาแนบมาด้ วย
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**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุ ณานําพาสปอร์ ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ ตต้ องมีอายุไม่ตํ#ากว่า 6 เดือน หรื อ
180 วัน ขึนไปก่อนการเดินทาง และต้ องมีหน้ ากระดาษอย่างตํ#า 6 หน้ า

เงื,อนไขการจอง
1. กรุ ณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุ ณาเตรี ยมเงิ นมัดจํา 10,000 บาทพร้ อมกับเตรี ยม
เอกสารส่งให้ เรี ยบร้ อยภายใน 2 วันหลังจากทําการจองแล้ ว
2. การชําระค่าทัวร์ ส่วนที#เหลือทางบริ ษัทฯจะเรี ยกเก็ บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วันท่านควรจัดเตรี ยมค่าทัวร์ ให้
เรี ยบร้ อยก่อนกําหนดเนื#องจากทางบริ ษัทต้ องสํารองค่าใช้ จ่ายในส่วนของค่าที#พกั และตัว^ เครื# องบินมิฉะนันจะถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ_ เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
สําหรับผู้โดยสารที#ไม่ได้ ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริ ษัทฯเป็ นผู้ยื#นวีซา่ ให้ เมื#อผลวีซา่ ผ่านแล้ วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ_ในการคืนค่ามัดจําทังหมด
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ_ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทังหมดกรณีทา่ นยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่ครบตาม
จํานวนที#บริ ษัทฯกําหนดไว้ (15ท่านขึนไป)เนื#องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริ ษัทและผู้เดินทางอื#นที#เดินทางใน
คณะเดียวกันบริ ษัทต้ องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที#เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซงึ# จะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริ ษัทฯจะทําการเลื#อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทงนี
ั ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายที#ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ คือค่าธรรมเนียมในการมัด
จําตัว^ ในกรณีที#ไม่สามารถเดินทางได้
กรณีทา่ นได้ ชําระค่าทัวร์ หรื อมัดจํามาแล้ ว ทางบริ ษัทฯ คืนค่าทัวร์ หรื อมัดจําให้ แต่ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ_ในการหัก
ค่าใช้ จ่ายบางส่วนที#เกิดขึนจริ งเป็ นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว^ เครื# องบินไปแล้ ว หรื อได้ ชําระค่าบริ การในส่วนของทาง
เมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ ว) ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ_ในการหักเก็บค่าใช้ จ่ายจริ งที#เกิดขึนแล้ วกับท่านเป็ นกรณี
ไป
กรณีผ้ เู ดินทางไม่สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื#องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที#ไม่วา่ เหตุผลใดๆ ก็ตาม
ทางบริ ษัทของสงวนสิทธิ_ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั

อัตราค่ าบริการนีร4 วม
1. ค่าตัว^ โดยสารเครื# องบินไป-กลับ ชันประหยัดพร้ อมค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ ข้างต้ น
กรณีทา่ นมีความประสงค์จะต้ องการปรับเปลี#ยนระดับชันที#นงั# จากชันประหยัดเป็ นชันธุรกิจ โดยใช้ คะแนนจากบัตร
สะสมไมล์ จะต้ องดําเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้ า และถ้ าโดยการชําระเงินเพื#ออัพเกรดต้ องกระทําที#เคาน์เตอร์
สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านัน
2. ค่าที#พกั ห้ องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที#ระบุไว้ ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
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3. ค่าอาหาร ค่าเข้ าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที#ระบุไว้ ในรายการทัวร์ ข้างต้ น
4. เจ้ าหน้ าที#บริ ษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่านําหนักสัมภาระรวมในตัว^ เครื# องบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรัม / แอร์ เอเซียเอกซ์ 20 กิโลกรัม / การบินไทย 30 กิโลกรัม
/ เจแปนแอร์ ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม] ค่าประกันวินาศภัยเครื# องบินตามเงื#อนไขของแต่ละ
สายการบินที#มีการเรี ยกเก็บ
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื#อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ าท่านใดสนใจ...ซือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื# องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิ#มเติมกับทางบริ ษัทได้ **
- เบียประกันเริ# มต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบียประกันเริ# มต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที#มีอายุมากกว่า 16 หรื อน้ อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื#อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้ านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที#มีอายุน้อยกว่า 16 หรื อมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื#อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]

อัตราค่ าบริการนีไ4 ม่ รวม
1.
2.
3.
4.
5.
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ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้ าวต่างๆ
ค่าใช้ จ่ายอื#นๆ ที#นอกเหนือที#ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื# องดื#ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์
ค่าภาษี นํามัน ที#สายการบินเรี ยกเก็บเพิ#มภายหลังจากทางบริ ษัทฯได้ ออกตัว^ เครื# องบิน
ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 800 บาท /ทริ ป/ต่อท่าน
ภาษี มลู ค่าเพิ#ม 7% และหัก ณ ที#จ่าย 3%
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