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วนัแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย - เมืองซาปา 
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11.00 น. พรอ้มกนัที� ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารชั�น � เคาน์เตอรส์ายการบิน VIETJET 
AIR โดยเจา้หนา้ที�ของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกในการเช็คอิน 

14.00 น. นําท่านเหินฟ้าสู่ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยเที�ยวบินที� VJ906 
(ไม่มีอาหาร และเครื2องดื2มบรกิารบนเครื2อง) 

15.50 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร รบักระเป๋า
สมัภาระเรียบรอ้ย (บรกิารขนมปังฝรั 2งเศสสไตลเ์วียดนามบนรถ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั�นนําท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาปา เมืองเล็กๆ แหง่นี� เริ�มตน้เป็นเมืองแหง่การพกัผ่อนเมื�อครั�ง
ที�ฝรั �งเศสซึ�งปกครองเวียดนามอยูใ่นขณะนั�นไดม้าสรา้งสถานีบนภูเขาขึ� นในปี พ.ศ.2465 จากนั�นจึง
เริ�มมีชาวต่างชาติมาพกัผ่อนในช่วงวนัหยุดเป็นประจาํ เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเริ�มเป็นที�
รูจ้กักนัในหมู่นักท่องเที�ยว จึงทําใหปั้จจุบันที�นี� ไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศ
แลว้ บรรดาชาวเขาที�อาศัยอยู่บริเวณนี� ก็มีวิถีชีวิตที�น่าสนใจ พื� นที�ในซาปาเต็มไปดว้ยนาขั�นบันได
ท่ามกลางที�ลาดไหล่เขาที�ทอดตวัอย่างมีเสน่ห ์นอกจากนี� ยงัมีเทือกเขาฟานสีปัน ที�สูงที�สุดในอินโด
จีนที�ความสูง 3,143 เมตรจากระดับนํ�าทะเล ระยะทางประมาณ CDE กิโลเมตร (ใชเ้วลาเดินทาง
ราวๆ � ชั �วโมงถึงเมืองลาวไก) 

คํ 2า บรกิารอาหารคํ 2า ณ ภตัตาคาร  
พกัที2  NORTH STAR SAPA / SUNNY MOUNTAIN HOTEL  หรอืระดบัเทียบเท่า 
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วนัที2สอง เมืองซาปา - ภูเขาฮามรอง หรือ ภูเขาปากมังกร- หมู่บา้น CAT CAT - SILVER WATER 

FALL (นํKาตกสเีงิน) - ตลาด LOVE MARKET 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ ภูเขาฮามรอง หรือ ภูเขาปากมังกร ซึ�งเป็นภูเขาอยู่กลางเมืองซาปา 
นักท่องเที�ยวสามารถเดินเทา้ขึ� นไปเพื�อชมหมอกและเมฆคลุมเมืองซา 
ปาในยามเชา้ ชมเทือกเขาเลียนเซิน รวมถึงยอดเขาฟานซีฟัง ที�มีความสูงถึง C,D�C เมตร ถือ
เป็นยอดภูเขาที�อยูสู่งสุดในอินโดจีน จนไดร้บัฉายาวา่เป็น หลงัคาแหง่อินโดจีน ในระหวา่งที�เดิน
ขึ� นภูเขาฮามรอง นักท่องเที�ยวสามารถแวะชมสวนดอกไม ้สวนกลว้ยไม ้และสวนหินที�สวยงาม
ตลอดทางเทา้ 
จากนั�นนําท่านสู่ หมู่บา้น CAT CAT หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ดาํ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวเขาใน
หมู่บา้นนี�  และชมแปลงนาขา้วแบบขั�นบันได การเดินทางไปหมู่บา้นก๊าตก๊าต สามารถเดินทางเทา้
หรือนั�งรถยนตก็์ได ้ในกรณีที�นั�งรถยนต์ รถนําเที�ยวจะพาทุกท่านมาที�หน้าหมู่บา้นก๊าตก๊าต  และ
จากนั�นจึงเดินเทา้เลาะตามไล่เขาซึ�งเป็นถนนของหมู่บา้นเพื�อสมัผัสกบัวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบมี
ความสุขของประชาชนชาวเขาพื� นเมือง ที�พึ�งพาธรรมชาติในการดาํเนินชีวิตอนัเรียบง่าย ตลอดการ
เดินทางเท้าจะมีบ้านเรือนของชาวเขาที� เปิดร้านวางจําหน่ายสินค้าพื� นเมือง ของที�ระลึกแก่
นักท่องเที�ยว (ลูกคา้สามารถนําสิ� งของไปบริจาคแก่เด็กชาวเขาได ้อาทิเช่น เสื� อผา้ ผา้ห่ม รองเทา้ 
ขนม เป็นตน้) 
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เที2ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดินทางสู่ SILVER WATER FALL (นํKาตกสเีงิน) เป็นนํ�าตกที�สวยที�สุดในเมืองซาปา ไหล
จากยอดเขาฟานซีปัน ซึ�งสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนจากระยะไกล มีความสูง DEE เมตร 
อิสระท่านที� ตลาด LOVE MARKET มีสินคา้ใหท่้านเลือกชอ้ปปิ� งมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินคา้
พื� นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ท่านสามารถชอ้ปปิ� งใหอ้ยา่งจุใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็  บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
พกัที2 NORTH STAR / SUNNY MOUNTIAN HOTEL หรอืระดบัเทียบเท่า 
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วนัที2สาม เมืองซาปา – เมืองฮานอย - วัดเจิ2นกวอ๊ก - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหงอกเซิน - ถนน RS 
สาย - ระบาํตุก๊ตาหุ่นกระบอกนํKา 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
บอกลาเมืองซาปาหลงัจากนั�นนําท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองฮานอย มีความหมายว่า “เมืองที�มี

แม่นํ� าไหลผ่าน” ซึ�งหมายถึงแม่นํ� าแดงที�ไหลผ่านตัวเมืองฮานอย อันเป็นเมืองหลวงของประเทศ
เวียดนาม ตั�งอยู่ทางเหนือของประเทศ มีประวติัศาสตรย์าวนานกว่า K,EEE ปี ระยะทางประมาณ 
DLE กิโลเมตร โดยใชเ้สน้ทางเดิม  

เที2ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านสู่ วัดเจิ2นกวอ๊ก ซึ�งเป็นวดัที�เก่าแก่ของชาวพุทธที�เคยรุ่งโรจน์ในอดีต วดันี� ตั�งอยูบ่ริเวณเกาะ
เล็กๆติดริมทะเลสาบ 
จากนั�นนําท่านขา้มสะพานแสงอาทิตย ์ซึ�งจะขา้ม ทะเลสาบคืนดาบ ที�มีตํานานเกี�ยวกับเต่าที�มี
อายุกวา่รอ้ยปี  
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นําท่านชม วัดหงอกเซิน วดัโบราณภายในประกอบดว้ยศาลเจา้โบราณ และขา้งๆ ศาลเจา้มีอาคาร
หลงัเล็กๆ ที�มีเต่าสตา๊ฟขนาดใหญ่ที�กล่าว ซึ�งเป็นเต่าที�อาศยัอยูใ่นทะเลสาบแห่งนี�  
หลงัจากนั�นนําท่านสู่ ถนน RS สาย ที�ขายสินคา้หลากหลายประเภท ทั�งของที�ระลึก ของกิน 
ของใช ้อาทิ เครื�องเขิน หมวกงอบญวน เซรามิค ภาพเขียน กระเป๋าก๊อปปี� ยี�หอ้ต่างๆ เช่น 
Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
จากนั�นนําท่านเขา้ชมการแสดง ระบาํตุก๊ตาหุ่นกระบอกนํKา ศิลปกรรมประจาํชาติ เอกลกัษณ์
ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุน่กระบอกจากในนํ�า 
แสดงเกี�ยวกบัเรื�องราวในประวติัศาสตร ์ชีวิตประจาํวนัของชาวเวียดนาม และตาํนานสถานที�สาํคญั
ต่างๆ ในกรุงฮานอย 

เยน็  บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร ... ทานบุฟเฟ่ตน์านาชาตทีิ2รา้นอาหาร SEN  



 

 

 

  

 

 

 

 

                  

 

593/6 ถนนประชาอทุศิ แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310 
593/6 Pracha U-thit Road Samsam-Nok Huaykwang Bangkok 10310 
Tel. 02-160-3580   Mobile 087-1717-917 
E-mail; b2k_holidays@hotmail.com ใบอนญุาตเลขที� 11/07225 

B2K Holidays   บีทูเค ฮอลิเดย์ 

 

พกัที2  CWD HOTEL / DELIGHT HOTEL / MOON VIEW HOTEL หรอืระดบัเทียบเท่า 
วนัที2สี2 เมืองฮานอย– จตัุรสับาดิงห ์– สุสานโฮจิมินห ์- ท่าอากาศยานนอยไบ - ท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั�นนําท่านเดินทางไป จตัรุสับาดิงห ์ลานกวา้งที�ประธานาธิบดีโฮจิมินหไ์ดอ่้านคาํประกาศ
อิสรภาพของเวียดนามพน้จากฝรั �งเศสเมื�อ 2 ก.ย. 2488 หลงัจากเวียดนามตกเป็นเมืองขึ� นของ
ฝรั �งเศสอยูถึ่ง 84 ปี นําท่านถ่ายรูปดา้นหน้าที� สุสานโฮจิมินห ์ดา้นในเป็นที� บรรจศุพของท่านโฮจิ
มินหอ์าบนํ�ายานอนสงบอยูใ่นโลงแกว้ (ปิดใหเ้ขา้ชมทกุวนัจนัทรแ์ละศกุร)์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดินสู่ ท่าอากาศยานนอยไบ เพื�อเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 
XX.XY น. นําท่านเหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเที�ยวบินที� VJ901 
XR.YY น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...พรอ้มความประทบัใจ 

************************************************* 
** หากทา่นที2ตอ้งออกตั [วภายใน (เครื2องบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที2เจา้หนา้ที2ทุกครัKงก่อนทาํการ
ออกตั [วเนื2องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี2ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทุกทา่นที2ใชบ้ริการ *** 
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อตัราค่าบรกิาร 

กาํหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ  

`-R ท่าน 

X เด็ก ` ผูใ้หญ่ 
เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายตุ ํ 2ากว่าXX
ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายตุ ํ 2ากว่าXX
ปี) 

พกัเดี2ยว
เพิ2ม 

ราคาไม่
รวมตั [ว 

YS – Yb กนัยายน `cSX b,888 b,888 b,888 3,000 6,888 

Xf – Xg กนัยายน `cSX b,888 b,888 b,888 3,000 6,888 

`Y – `R กนัยายน `cSX b,888 b,888 b,888 3,000 6,888 

`h ก.ย. – YX ต.ค. `cSX b,888 b,888 b,888 3,000 6,888 

Yf – Yg ตลุาคม `cSX 10,888 10,888 10,888 3,000 7,588 

X` – Xc ตลุาคม `cSX 11,888 11,888 11,888 3,000 7,888 

XR – XS ตลุาคม `cSX 11,888 11,888 11,888 3,000 7,888 

`Y – `R ตลุาคม `cSX 11,888 11,888 11,888 3,000 7,888 

`S – `b ตลุาคม `cSX 10,888 10,888 10,888 3,000 7,588 

YX – Yf พฤศจกิายน `cSX 10,888 10,888 10,888 3,000 7,588 

Yb – X` พฤศจกิายน `cSX 10,888 10,888 10,888 3,000 7,588 

Xc – Xh พฤศจกิายน `cSX 10,888 10,888 10,888 3,000 7,588 

23 – 26 พฤศจกิายน `cSX 10,888 10,888 10,888 3,000 7,588 

29 พ.ย. – Y` ธ.ค. `cSX 10,888 10,888 10,888 3,000 7,588 

07 – 10 ธนัวาคม `cSX X2,888 X2,888 X2,888 3,500 8,588 

Yh – XX ธนัวาคม `cSX X2,888 X2,888 X2,888 3,500 8,588 

Xf – Xg ธนัวาคม `cSX 11,888 11,888 11,888 3,000 7,888 

`Y – `R ธนัวาคม `cSX 11,888 11,888 11,888 3,000 7,888 

`h – RX ธนัวาคม `cSX 13,888 13,888 13,888 3,500 8,888 
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** ราคาเด็กอายุไม่เกิน ` ปีR,bYY บาท** 
ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิ2น 

และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ X,5YY บาท /ทริป/ตอ่ท่าน  
 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก RY วันก่อนการเดินทางเท่านัKน ไม่เช่นนัKน
ทางบริษทัจะไม่คืนมดัจาํไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทัKงสิK น เพราะว่าทางบริษัทไดท้าํการจา่ย
ค่าตั [วไปใหก้ับการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถี้2ถว้นก่อนการ
จองทวัรทุ์กครัKง เพื2อประโยชนแ์ก่ตวัทา่นเอง 
การเดินทางในแตล่ะครัKงจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน Xc ท่านขึK นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิoในการเลื2อนการเดินทาง หรอืเปลี2ยนแปลงราคา 
กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ c,YYY.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิoในการคืน
มดัจาํทัKงหมด เนื2องจากทางบรษิทัฯ ไดช้าํระค่าตั [วเครื2องบินเตม็ใบใหก้บัสายการบินเป็นที2เรียบรอ้ย 

ยกเวน้ค่าภาษีนํKามนัที2ยงัมิไดช้าํระ ค่าทวัรส์ว่นที2เหลือ กรุณาชาํระ `X วนัก่อนการเดินทาง 
หมายเหต ุ: ตั [วเมื2อออกแลว้ ไม่สามารถรฟัีนดไ์ด ้อนัเนื2องจากเงื2อนไขของสายการบิน 

 
อตัราค่าบริการนีK รวม 
� ค่าตั bวเครื�องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ    � ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ที�มี 
� ค่านํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน KE กก. � ค่ารถรบั-ส่ง และนําเที�ยวตามรายการ 
� ค่าที�พกัตามที�ระบุในรายการ พกัหอ้งละ K ท่านหรือ  C ท่าน  
� ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ  
� ค่าอาหารตามมื� อที�ระบุในรายการ    
� ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ D,EEE,EEE บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราค่าบรกิารนีK ไม่รวม 
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� ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 
ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งเพิ�มนอกเหนือรายการ(กรุณา
สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 
�ค่าทิปคนขบัรถและไกดท์อ้งถิ2น ท่านละ X,5YY บาท/ทรปิ/ตอ่ท่าน *หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพอใจ* 
�ค่าภาษีมูลค่าเพิ2ม g% และภาษีหกั ณ ที2จา่ย R% 
 
เงื2อนไขการชาํระค่าบรกิาร 
1. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 5,000 บาทต่อท่านเพื�อสาํรองที�นั�ง  
2. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนที�เหลือทั�งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั 

กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเที�ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรนั์�นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 
ดงันี�  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถือว่าเป็นวนัหยุดทําการของทาง
บริษัท 

 
เงื2อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื�อนการเดินทาง นักท่องเที�ยวหรือ
เอเจนซี�(ผูมี้ชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที�บริษัท
อยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษรทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการ
จองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� (ผูมี้ชื�อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนที�บริษัทอย่างใด
อยา่งหนึ�งเพื�อทาํเรื�องขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ
มอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้
ใหค้รบถว้น โดยมีเงื�อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี�  

2.1.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการ
ที�ชาํระแลว้ 

2.1.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการที�
ชาํระแลว้ 
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2.1.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการที�ชาํระแลว้ทั�งหมด 
ทั�งนี�  ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที�ชาํระแลว้เนื�องในการเตรียมการจดัการนําเที�ยว
ใหแ้ก่นักท่องเที�ยว เชน่ การสาํรองที�นั�งตั bวเครื�องบิน การจองที�พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที�ตอ้งการันตีมัดจาํหรือซื� อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ 
Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือ
ค่าบริการทั�งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 
ดงันี�  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถือว่าเป็นวนัหยุดทําการของทาง
บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิoในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที�ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน 
 
เงื2อนไขและขอ้กาํหนดอื2นๆ 

1. ทวัรนี์� สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั�น 
2. ทวัรนี์� เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั�งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน
ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั�งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิoในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 
Dp ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย L วันก่อนการ
เดินทางสาํหรบัประเทศที�ไม่มีวีซ่า  และอยา่งนอ้ย DE วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศที�มีวี
ซ่า  แต่หากทางนักท่องเที�ยวทุกท่านยินดีที�จะชาํระค่าบริการเพิ�มจากการที�มีนักท่องเที�ยวร่วม
เดินทางนอ้ยกวา่ที�ทางบริษัทกาํหนดเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีที�จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิoไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล 
คํานําหน้าชื�อ เลขที�หนังสือเดินทางและอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั bวเครื�องบิน ในกรณีที�
นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�มิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิoในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื�อให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ ์ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทั�งนี�
บริษัทจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเที�ยวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิoไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ� นของ
นักท่องเที�ยวที�มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด
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งาน การปฏิวติั  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ 
เปลี�ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื�น เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการนี� คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังนั�น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิo ในการปรับราคาค่าบริการเพิ�มขึ� น ในกรณีที�มีการ
เปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั bวเครื�องบิน ค่าภาษีเชื� อเพลิง ค่า
ประกนัภยัสายการบิน การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบิน ฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  
เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่านั�น 

 
ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําติดตวัขึ� นเครื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน DEE 
มิลลิลิตรต่อชิ� น และรวมกันทุกชิ� นไม่เกิน D,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิป
ล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หน้าที�ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาต
ใหถื้อไดท่้านละ D ใบเท่านั�น ถา้สิ�งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าที�กาํหนดจะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั�น  

2. สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั�น  

3. IATA ได้กําหนดมาตรการเกี2ยวกับการนําแบตเตอรี2สาํรองขึK นไปบนเครื2องบินดังนีK  
แบตเตอรี�สาํรองสามารถนําใส่กระเป๋าติดตวัถือขึ� นเครื�องบินไดใ้นจาํนวนและปริมาณที�จาํกัด 
ไดแ้ก่ 

3.D แบตเตอรี�สํารองที�มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า KE,EEE mAh หรือน้อยกว่า DEE Wh สามารถนําขึ� น
เครื�องไดไ้ม่มีการจาํกดัจาํนวน  
3.K แบตเตอรี�สํารองที�มีความจุไฟฟ้า KE,EEE - CK,EEE mAh หรือ DEE-DvE Wh สามารถนําขึ� น
เครื�องไดไ้ม่เกินคนละ K กอ้น 
3.C แบตเตอรี�สาํรองที�มีความจุไฟฟ้ามากกวา่ CK,EEE mAh หรือ DvE Wh หา้มนําขึ� นเครื�องในทุกกรณี 

4. หา้มนําแบตเตอรี�สาํรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้ครื�องในทุกกรณี 
***************************************** 

 

 


