
 

 

BHT9190981 ทวัร์เวยีดนาม ฮานอย มกโจว นิงห์บิงห์ [เลสโก สะพานแก้ว] 4D3N 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนินอยไบ – เมอืงฮานอย – เมอืงฮวาบงิห ์(-/-/D) 
11.00 พรอ้มกนัที� ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารช ั)น 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ VIETJET AIR 

โดยเจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ  
14.00 นําทา่นเหนิฟ้าสู ่เมอืงฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดยเที�ยวบนิที� VJ902 (บนเครื�องไมม่อีาหารบรกิาร) 
15.50 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนอยไบ เมอืงฮานอย ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร รับกระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ย  
 หลงัจากนั8นนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮวาบงิห ์อยูห่า่งจากเมอืงหลวงอยา่งฮานอยประมาณ 80 กโิลเมตร 

เมอืงนี8เป็นเมอืงหลกัอกีเมอืงหนึ�ง เพราะเมอืงนี8ไดม้เีขื�อนพลงังานไฟฟ้าที�ใหญท่ี�สดุในเวยีดนาม 
และยงัใหญท่ี�สดุในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้(ระยะทางประมาณ 80 กโิลเมตร ใชเ้วลเ่ดนิทางประมาณ 2 ชั�วโมง) 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (1) 
พกัที< KHACH SAN HOA BINH HOTEL ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัที<สอง ฮวาบงิห ์– เมอืงมกโจว – นํ )าตกไดเ๋ยม๋ DAI YEM WATERFALL – ไรช่ารปูหวัใจ – สะพานแกว้ – สวนดอกไมแ้ฮปปี) แลนด ์

(B/L/D) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
 จากนั8นนําทานเดนิทางสู ่เมอืงมกโจว เป็นเมอืงในภาคเหนอืของประเทศเวยีดนาม 

เป็นเมอืงที�มอีากาศเย็นสบายตลอดทั 8งปี และดว้ยเหตนุี8ทําใหท้ี�นี8เป็นแหลง่เพราะปลกูดอกไมน้านาชนดิ 
จนไดรั้บฉายาวา่เมอืงแหง่ดอกไมน้านาพันธุ ์เมอืงมกโจวยังเป็นเมอืงทอ่งเที�ยวที�ยอดฮดิทั 8งสําหรับชาวเวยีดนาม 
และชาวตา่งชาตทิี�หลงัไหลมาเยอืนเมอืงแหง่นี8อยา่งไมข่าดสาย (ระยะทางประมาณ 100 กโิลเมตร 
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั�วโมง)  

 

 
  

จากนั8นนําทา่นชม นํ )าตกไดเ๋ยม๋ หรอื DAI YEM WATERFALL เป็นอกีหนึ�งจดุทอ่งเที�ยว ที�นักทอ่งเที�ยวนยิมอยา่งมาก 
ดว้ยความสวยงามของนํ8าตก บรรกาศทา่มกลางธรรมชาต ิใหท้า่นไดส้มัผัสละอองนํ8าตก ที�ไหลลงมาจากยอดผา 
ทําใหท้า่นรูส้กึไดผ้อ่นคลายเมื�ออยูท่ี�นํ8าตกแหง่นี8  

เที<ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 
 



 

 

 
  

จากนั8นนําทา่นชม ไรช่ารปูหวัใจ เป็นอกีเอกลกัษณ์ของเมอืงมกโจวที�ไมค่วรพลาด 
ไรช่าแหง่นี8นอกจากทา่นจะไดส้มัผัสอากาศหนาวเย็นแลว้ ทา่นยังไดพ้บกบัไรช่ารปูทรงแปลกตาตา่งๆ 
และที�เป็นที�โดดเดน่มากที�สดุก็คอืรปูทรงหวัใจ 
ที�ไรช่าแหง่นี8ยงัมผีลติภณัฑท์อ้งถิ�นมากมายมากใหท้า่นไดล้ะลายเงนิดองไมว่า่จะเป็น ชา ผลไมอ้บแหง่ 
และผลไมแ้ปลรปูตา่งๆ 
 

 
 



 

 

  
จากนั8นนําทา่นชม สะพานแกว้ เป็นสถานที�ทอ่งเที�ยงแหง่ใหมล่า่สดุของเมอืงมกโจว 
และเป็นสะพานแกว้ที�ยาวที�สดุแหง่แรกของเวยีดนาม นําทา่นเดนิขา้มสะพานแหง่นี8ทา่นจะไดพ้บกบัววิทวิทศัน ์
และความหวาดเสยีวเมื�อมองลงสูพ่ื8นดา้นลา่ง ทา่นจะไดพ้บกบัววิของธรรมชาตทิา่มกลางหบุเขา 
นอกจากสะพานกระจกแลว้ยังมสีวนดอกไมต้ามฤดกูาลมากมายใหท้า่นไดถ้า่ยรปู เก็บภาพความประใจ 
 

 
 

 หลงัจากนั8นนําทา่นเดนิทางสู ่สวนดอกไมแ้ฮปปี) แลนด ์เมื�อทา่นเขา้มาเยื�อนสวนดอกไมแ้หง่นี8 
จะทําใหท้า่นรูส้กึวา่กําลงัเขา้มาอยูใ่นดนิแดนแหง่ดอกไมน้านาพันธุม์ากหมายหลากหลายตระกาลตา 
เพลดิเพลนิกบัดอกไมส้ดุลกูหลูกูตา  



 

 

 

 
 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (4) 
พกัที< MUONG THANH HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
 
 
วนัที<สาม เมอืงมกโจว – เมอืงนงิหบ์งิห ์– ลอ่งเรอืนงิหบ์งิห ์(ฮาลองบก) – วดับายดงิห ์(B/L/D) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
 จากนั8นนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงนงิหบ์งิห ์เมอืงเกา่แกท่ี�มคีวามโดดเดน่ทางธรรมชาต ิ

มพีื8นที�ชุม่นํ8าในอาณาเขตอนัไพศาลจนถกูขนานนามวา่ “ฮาลองบก” เป็นเมอืงที�มภีมูทิศันแ์ปลกตา ทั 8งเทอืกเขา 
เนนิเขาหนิปนู ที�ราบตํ�า และนาขา้วลอ้มรอบดว้ยยอดเขา99 ยอด จงึถอืกนัวา่เป็นเมอืงศกัดิEสทิธิE 
คณะปฏวิตัขิองโฮจมินิหก็์ไดเ้คยตั 8งฐานทัพขึ8นที�นี�เป็นแหง่แรกในการศกึ เดยีนเบยีนฟ ู(ระยะทางประมาณ 200 กโิลเมตร 
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชั�วโมง) 

เที<ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืเพื�อนําทา่น ลอ่งเรอืนงิหบ์งิห ์หรอืฮาลองบก เป็นแหลง่ทอ่งเที�ยว 
ที�ตั 8งอยูท่างตอนใตข้องสามเหลี�ยมปากแมนํ่8าแดง ในจังหวดันงิบิ�งห ์เป็นพื8นที�ที�มทีั 8งภมูทิศันอ์นังดงามของยอดเขาหนิปนู 



 

 

แมนํ่8าหลายสายไหลลดัเลาะ บางสว่นจมอยูใ่ตนํ้8า และยงัถกูลอ้มรอบดว้ยผาสงูชนั จงึทําใหส้ถานที�แหง่นี8งดงามน่าชม 
และยงัมรีอ่งรอยทางโบราณคดทีี�เผยใหเ้ห็นการตั 8งถิ�นฐานของมนุษยส์มัย โบราณ 
ทําใหส้ถานที�แหง่นี8ไดรั้บการขึ8นทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมและธรรมชาต ิ
นําทา่นลงเรอืลอ่งไปตามสายธารแหง่ธาราที�ไหลเย็น ในชว่งแรกของการเดนิทางทา่นจะไดช้มทศันยีภาพของภเูขาสองฝั�งแมนํ่8า 
ซึ�งมคีวามยาวหลายกโิลเมตร  ภาพที�ปรากฏในระ หวา่งการเดนิทางหลายทา่นเปรยีบเหมอืน กุย้หลนิของจนี หรอื อา่วฮาลองเบย ์
เพลดิเพลนิกบัการ นั�งเรอืกระจาด ลอ่งผา่นทอ้งนํ8า และถํ8าตา่งๆภายในบรเิวณทา่นจะได ้ชมทศันยีภาพของภเูขานอ้ยใหญ ่
สลบัซบัซอ้นสดุลกูหลูกูตา สองขา้งทางเป็นทุง่นาบา้งทุง่หญา้คาบา้งสลบักนัไป ความประทับใจที�ไดจ้ากการมาเที�ยวชมจา่งอานคอื  
จา่งอานเป็นสถานที�ทอ่งเทยีวทางธรรรมชาตทิี�สวยงามมากแหง่หนึ�งของเวยีตนาม 
ทวิทศันค์วามสวยงามของที�นี8ไดรั้บการรังสรรคจ์ากธรรมชาตลิว้น  ๆ
และที�ทา่เรอืแหง่นี8ยังมสีนิคาของที�ระลกึมากมายใหท้า่นไดซ้ื8อเป็นของฝาก 
 

 
 
จากนั8นนําทา่นสกัการะ วดับายดงิห ์วดัเกา่แกคู่บ่า้นคูเ่มอืงของนครหลวงเกา่ 
ที�มปีระวตัอินัยาวนานและมชีื�อเสยีงของประเทศเวยีดนามเป็นอยา่งมาก รวมทั 8ง เป็นวดัที�ใหญส่ดุในอาเซยีนดว้ย 
มคีวามสวยแปลกตา สรา้งถกูหลกัฮวงจุย้แท ้ๆ  คอื ดา้นหนา้เป็นนํ8า และดา้นหลงัเป็นเขา มเีทอืกเขาตั 8งอยูม่ากมาย มทีุง่นา ทอ้งนํ8า 
ที�มแีตส่เีขยีวสดใส บรเิวณดา้นขา้งๆวดั มรีะเบยีงทางเดนิ ซึ�งมพีระพทุธรปูประดษิฐานเรยีงรายทั 8งหมด 2,000 องค ์นอกจากนี8 
ยังมหีอระฆงั อาคารเจา้แมก่วนอมิ วหิารเจา้แมก่วนอมิพันกร เป็นวดัที�เคารพบชูาของชาวเวยีดนามหลายชว่งอายคุน 
 



 

 

 
 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (7) 
พกัที< HOA LU HOTEL / ROYAL HOTEL / YEN NHI HOTEL  ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัที<ส ี< เมอืงนงิหบ์งห ์– เมอืงไฮฟอง – สนามบนิแคทบ ี– สนามบนิสวุรรณภมู ิ– กรงุเทพฯ (B/-/-) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 
 หลงัจากนั8นนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ไฮฟอง เพื�อเดนิทางกลบัสู ่สนามบนิแคทบ ีเพื�อเดนิทางกลบักรงุเทพฯ ประเทศไทย 

(ระยะทางประมาณ 150 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั�วโมง)  
12.15 นําทา่นเหนิฟ้ากลบัสูก่รงุเทพฯ โดยเที�ยวบนิที� VJ905 (บนเครื�องไมม่อีาหารบรกิาร) 
14.10  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 
 

************************************************* 
** หากทา่นที<ตอ้งออกต ัZวภายใน (เครื<องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) 

กรณุาสอบถามที<เจา้หนา้ที<ทกุคร ั)งกอ่นทาํการออกต ัZวเนื<องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี<ยนไฟลท์ หรอื 
เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นที<ใชบ้รกิาร *** 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่/ เด็ก 
พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น พกัเดี<ยวเพิ<ม ราคาไมร่วมต ัZว 

10 – 13 ตลุาคม 2562 10,999 3,500 7,999 

13 – 16 ตลุาคม 2562 10,999 3,500 7,999 

17 – 20 ตลุาคม 2562 9,999 3,500 6,999 

24 – 27 ตลุาคม 2562 9,999 3,500 6,999 

07 – 10 พฤศจกิายน 2562 8,999 3,500 6,999 

14 – 17 พฤศจกิายน 2562 9,999 3,500 6,999 

21 – 24 พฤศจกิายน 2562 9,999 3,500 6,999 

28 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 9,999 3,500 6,999 

05 – 08 ธนัวาคม 2562 11,999 3,500 8,999 

12 – 15 ธนัวาคม 2562 10,999 3,500 7,999 

19 – 22 ธนัวาคม 2562 10,999 3,500 7,999 

26 – 29 ธนัวาคม 2562 13,999 3,500 9,999 

 
** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี3,900 บาท** 

 
คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิ<น 

และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,200 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ั)น 
ไมเ่ชน่น ั)นทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจาํไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆท ั)งส ิ)น 

เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้าํการจา่ยคา่ต ัZวไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ 
โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ี<ถว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ั)ง เพื<อประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ั)งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจาํนวน 15 ทา่นขึ)นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักลา่ว บรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิcในการเลื<อนการเดนิทาง หรอืเปลี<ยนแปลงราคา 
 
กรณุาชําระมดัจาํ ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิcในการคนืมดัจาํท ั)งหมด 
เนื<องจากทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ัZวเครื<องบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นที<เรยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํี )ามนัที<ยงัมไิดชํ้าระ 
คา่ทวัรส์ว่นที<เหลอื กรณุาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 
หมายเหต ุ: ต ัZวเมื<อออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนื<องจากเงื<อนไขของสายการบนิ 
 
 
อตัราคา่บรกิารนี)รวม 
� คา่ตัPวเครื�องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ    � คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที�ม ี
� คา่นํ8าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  � คา่รถรับ-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ 
� คา่ที�พักตามที�ระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
� คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการ  
� คา่อาหารตามมื8อที�ระบใุนรายการ    
� คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
� คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
 
 
 



 

 

อตัราคา่บรกิารนี)ไมร่วม 
� คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการที�ระบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนอืรายการ(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
�คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิ<น ทา่นละ 1,200 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  
�คา่ภาษมีลูคา่เพิ<ม 7% และภาษหีกั ณ ที<จา่ย 3% 
 
เง ื<อนไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพื�อสํารองที�นั�ง  
2. นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นที�เหลอืทั 8งหมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั 

กรณีนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ไมช่ําระเงนิ หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด 
รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเที�ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์8นๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันี8 วนัจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 
นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั8นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เง ื<อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื�อนการเดนิทาง 
นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�(ผูม้ชี ื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์
หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิที�บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบ
รษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชี ื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืที�บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อทําเรื�องขอรับเงนิคา่บรกิารคนื 
โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ 
และหนา้สมดุบญัชธีนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื�อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี8 

2.1.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที�ชําระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารที�ชาํระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที�ชําระแลว้ทั 8งหมด 
ทั 8งนี8 ทางบรษัิทจะหกัคา่ใชจ้า่ยที�ไดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารที�ชําระแลว้เนื�องในการเตรยีมการจัดการนําเที�ยวใหแ้กนั่กทอ่งเที�ยว เชน่ 

การสํารองที�นั�งตัPวเครื�องบนิ การจองที�พักฯลฯ 

3. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมัีดจําหรอืซื8อขาดแบบมเีงื�อนไข หรอืเที�ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ 
หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั 8งหมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันี8 วนัจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 
นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั8นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิEในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที�ยวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 
 
 
เง ื<อนไขและขอ้กาํหนดอื<นๆ 
1. ทัวรน์ี8สําหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั8น 
2. ทัวรน์ี8เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที�ระบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทั 8งหมด 

หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั 8งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิEในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มนัีกทอ่งเที�ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น 

โดยจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไมม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 
10 วนักอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซีา่  
แตห่ากทางนักทอ่งเที�ยวทกุทา่นยนิดทีี�จะชําระคา่บรกิารเพิ�มจากการที�มนัีกทอ่งเที�ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อให ้
คณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิEไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื�อ 
เลขที�หนังสอืเดนิทางและอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตัPวเครื�องบนิ 
ในกรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิEในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วนัที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั 8งนี8บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเที�ยวสว่นใหญเ่ป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิEไมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ 
ที�เพิ�มขึ8นของนักทอ่งเที�ยวที�มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ อบุตัเิหต ุ
ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื�น เป็นตน้ 



 

 

7. อตัราคา่บรกิารนี8คํานวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดงันั8น 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิEในการปรับราคาคา่บรกิารเพิ�มขึ8น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ 
คา่ตัPวเครื�องบนิ คา่ภาษีเชื8อเพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิ ฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  
เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นั8น 

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตวัขึ8นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิ8น 

และรวมกนัทกุชิ8นไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนทิ 
และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นั8น 
ถา้สิ�งของดงักลา่วมขีนาดบรรจภุณัฑม์ากกวา่ที�กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั8น  

2. สิ�งของที�มลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ 
จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั8น  

3. IATA ไดก้าํหนดมาตรการเกี<ยวกบัการนําแบตเตอรี<สาํรองขึ)นไปบนเครื<องบนิดงันี) 
แบตเตอรี�สํารองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตวัถอืขึ8นเครื�องบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณที�จํากดั ไดแ้ก ่

3.1 แบตเตอรี�สํารองที�มคีวามจไุฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําขึ8นเครื�องไดไ้มม่กีารจํากดัจํานวน  
3.2 แบตเตอรี�สํารองที�มคีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขึ8นเครื�องไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 
3.3 แบตเตอรี�สํารองที�มคีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขึ8นเครื�องในทกุกรณี 
4. หา้มนําแบตเตอรี�สํารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครื�องในทกุกรณี 
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