
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

วนัแรก ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– ทา่อากาศยานนอยไบ – เมอืงฮานอย – เมอืงซาปา (-/-/D) 
12.00  พรอ้มกันที� ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารชั �น 4 เคาน์เตอร์สายการบนิ VIETJET AIR โดยเจา้หนา้ที�ของ

บรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิ 
15.50  นําทา่นเหนิฟ้าสู ่เมอืงฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดยเที�ยวบนิที� VJ902 (ไมม่อีาหาร และเครื5องดื5มบรกิารบนเครื5อง) 
17.40   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนอยไบ เมอืงฮานอย ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระเรียบรอ้ย (บรกิารขนมปัง

ฝร ั5งเศสสไตลเ์วยีดนามบนรถ) 
 

 
 

จากนั�นนําท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงซาปา เมอืงเล็ก  ๆแหง่นี�เร ิ�มตน้เป็นเมอืงแหง่การพักผอ่นเมื�อครั �งที�ฝรั�งเศสซึ�งปกครองเวยีดนามอยูใ่น
ขณะนั�นไดม้าสรา้งสถานีบนภเูขาขึ�นในปี พ.ศ.2465 จากนั�นจงึเริ�มมชีาวตา่งชาตมิาพักผอ่นในชว่งวันหยุดเป็นประจํา เพราะอากาศดแีละ
เงยีบสงบ และเริ�มเป็นที�รูจ้ักกนัในหมู่นักท่องเที�ยว จงึทําใหปั้จจุบันที�นี�ไดร้ับความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศแลว้ บรรดา
ชาวเขาที�อาศัยอยู่บรเิวณนี�ก็มีวถิชีวีติที�น่าสนใจ พื�นที�ในซาปาเต็มไปดว้ยนาขั �นบนัไดท่ามกลางที�ลาดไหลเ่ขาที�ทอดตัวอย่างมีเสน่ห ์
นอกจากนี�ยังมเีทอืกเขาฟานสปัีน ที�สงูที�สดุในอนิโดจนีที�ความสงู 3,143 เมตรจากระดับนํ�าทะเล ระยะทางประมาณ 310 กโิลเมตร (ใช ้
เวลาเดนิทางราว  ๆ4 ชั�วโมงถงึเมอืงลาวไก) 

คํ5า บรกิารอาหารคํ5า ณ ภตัตาคาร  
พกัที5 NORTH STAR SAPA / SUNNY MOUNTAIN HOTEL  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที5สอง เมอืงซาปา – ภูเขาฮามรอง หรอื ภูเขาปากมงักร – หมูบ่า้นชาวเขาก๊าตก๊าต – นํ Lาตกสเีงนิ – ตลาดเลฟิ มารเ์ก็ต 
(B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู ่ภูเขาฮามรอง หรอื ภูเขาปากมงักร ซึ�งเป็นภเูขาอยู่กลางเมอืงซาปา นักท่องเที�ยวสามารถเดนิเทา้ขึ�นไป
เพื�อชมหมอกและเมฆคลมุเมอืงซาปาในยามเชา้ ชมเทอืกเขาเลยีนเซนิ รวมถงึยอดเขาฟานซฟัีง ที�มคีวามสงูถงึ 3,143 เมตร 
ถือเป็นยอดภูเขาที�อยู่สูงสุดในอนิโดจีน จนไดร้ับฉายาว่าเป็น หลังคาแห่งอนิโดจีน ในระหว่างที�เดินขึ�นภูเขาฮามรอง 
นักท่องเที�ยวสามารถแวะชมสวนดอกไม ้สวนกลว้ยไม ้และสวนหนิที�สวยงามตลอดทางเทา้ 
 

 
 
จากนั�นนําท่านสู ่หมูบ่า้น CAT CAT หมูบ่า้นชาวเขาเผ่ามง้ดํา ชมวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวเขาในหมูบ่า้นนี� และชมแปลงนาขา้วแบบ
ขั �นบนัได การเดนิทางไปหมูบ่า้นกา๊ตกา๊ต สามารถเดนิทางเทา้หรอืนั�งรถยนตก็์ได ้ในกรณีที�นั�งรถยนต ์รถนําเที�ยวจะพาทุกท่านมาที�หนา้
หมูบ่า้นก๊าตก๊าต  และจากนั�นจงึเดนิเทา้เลาะตามไลเ่ขาซึ�งเป็นถนนของหมู่บา้นเพื�อสมัผัสกับวถิชีวีติความเป็นอยู่แบบมีความสุขของ
ประชาชนชาวเขาพื�นเมอืง ที�พึ�งพาธรรมชาตใินการดําเนนิชวีติอันเรยีบงา่ย ตลอดการเดนิทางเทา้จะมบีา้นเรือนของชาวเขาที�เปิดรา้นวาง
จําหน่ายสนิคา้พื�นเมือง ของที�ระลกึแก่นักท่องเที�ยว (ลูกคา้สามารถนําสิ�งของไปบรจิาคแก่เด็กชาวเขาได ้อาทเิช่น เสื�อผา้ ผา้ห่ม 
รองเทา้ ขนม เป็นตน้) 

เที5ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
นําท่านเดนิทางสู ่SILVER WATER FALL (นํ Lาตกสเีงนิ) เป็นนํ�าตกที�สวยที�สดุในเมอืงซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซปัีน ซึ�ง
สามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชัดเจนจากระยะไกล มคีวามสงู 100 เมตร 
อสิระท่านที� ตลาด LOVE MARKET มสีนิคา้ใหท้่านเลอืกชอ้ปปิ�งมากมาย ไม่วา่จะเป็นสนิคา้พื�นเมอืง ของฝาก ขนม กระเป๋า 
รองเทา้ ทา่นสามารถชอ้ปปิ�งใหอ้ย่างจใุจ 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
พกัที5 NORTH STAR HOTEL / SUNNY MOUNTIAN HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
วนัที5สาม เมอืงซาปา – เมอืงฮานอย – วดัเจ ิ5นกว๊อก – ทะเลสาบคนืดาบ – วดัหงอกเซนิ – ถนน 36 สาย – ระบําตุ๊กตาหุ่น

กระบอกนํLา (B/L/D) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

บอกลาเมอืงซาปาหลงัจากนั�นนําท่านเดนิทางกลับสู ่เมอืงฮานอย มคีวามหมายวา่ “เมอืงที�มแีมนํ่�าไหลผา่น” ซึ�งหมายถงึแมนํ่�าแดง
ที�ไหลผ่านตวัเมอืงฮานอย อนัเป็นเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม ตั �งอยูท่างเหนือของประเทศ มปีระวตัศิาสตรย์าวนานกวา่ 2,000 ปี 
ระยะทางประมาณ 170 กโิลเมตร โดยใชเ้สน้ทางเดมิ  

เที5ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ... ทานบฟุเฟ่ตน์านาชาตทิ ี5รา้นอาหาร SEN 
 

 
 

นําทา่นสู ่วดัเจ ิ5นกวอ๊ก ซึ�งเป็นวดัที�เกา่แกข่องชาวพุทธที�เคยรุง่โรจนใ์นอดตี วดันี�ตั �งอยูบ่รเิวณเกาะเล็กๆตดิรมิทะเลสาบ 
จากนั�นนําท่านขา้มสะพานแสงอาทติย ์ซึ�งจะขา้ม ทะเลสาบคนืดาบ ที�มตีํานานเกี�ยวกบัเตา่ที�มอีายกุวา่รอ้ยปี  
 

 
 

นําทา่นชม วดัหงอกเซนิ วดัโบราณภายในประกอบดว้ยศาลเจา้โบราณ และขา้งๆ ศาลเจา้มอีาคารหลังเล็กๆ ที�มเีตา่สตา๊ฟขนาดใหญ่
ที�กลา่ว ซ ึ�งเป็นเตา่ที�อาศยัอยูใ่นทะเลสาบแหง่นี� หลงัจากนั�นนําท่านสู ่ถนน 36 สาย ที�ขายสนิคา้หลากหลายประเภท ทั �งของที�
ระลกึ ของกนิ ของใช ้อาท ิเครื�องเขนิ หมวกงอบญวน เซรามคิ ภาพเขยีน กระเป๋าก๊อปปี�ยี�หอ้ตา่งๆ เชน่ Samsonite, Kipling, 
Roxy, Billabong  

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

จากนั�นนําท่านเขา้ชมการแสดง ระบําตุ๊กตาหุน่กระบอกนํLา ศลิปกรรมประจําชาต ิเอกลักษณ์ของประเทศเวยีดนามและมแีหง่
เดยีวในโลก ชมความสามารถในการเชดิหุ่นกระบอกจากในนํ�า แสดงเกี�ยวกับเรื�องราวในประวัตศิาสตร ์ชวีติประจําวันของชาว
เวยีดนาม และตํานานสถานที�สาํคัญตา่งๆ ในกรงุฮานอย 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
พกัที5 CWD HOTEL / DELIGHT HOTEL / MOON VIEW HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
 
วนัที5ส ี5 เมอืงฮานอย– จตัรุสับาดงิห ์– สสุานโฮจมินิห ์– ทา่อากาศยานนอยไบ – ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิ– กรุงเทพฯ (B/-

/-) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั�นนําท่านเดนิทางไป จตัุรสับาดงิห ์(ถ่ายรูปดา้นนอก) ดา้นหนา้เป็นลานกวา้งที�ประธานาธิบดีโฮจมินิหไ์ดอ้่านคํา
ประกาศอสิรภาพของเวยีดนามพน้จากฝรั�งเศสเมื�อ 2 ก.ย. 2488 หลงัจากเวยีดนามตกเป็นเมอืงข ึ�นของฝรั�งเศสอยู่ถงึ 84 ปี นําท่าน
ถา่ยรปูดา้นหนา้ของ สสุานโฮจมินิห ์ซึ�งดา้นในเป็นที�บรรจุศพของท่านโฮจมินิหอ์าบนํ�ายานอนสงบอยูใ่นโลงแกว้ (ปิดใหเ้ขา้ชมทุก
วนัจนัทรแ์ละศกุร)์ 
 

 
 

  ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดนิสู ่ทา่อากาศยานนอยไบ เพื�อเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 
12.15  นําทา่นเหนิฟ้ากลบัสูก่รงุเทพฯ โดยเที�ยวบนิที� VJ901 
14.05  ถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 
 

************************************************* 
** หากทา่นที5ตอ้งออกต ั[วภายใน (เครื5องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามที5เจา้หนา้ที5ทกุคร ัLงกอ่นทําการออกต ั[วเนื5องจากสาย

การบนิอาจมกีารปรบัเปลี5ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
*** ขอบพระคณุทกุทา่นที5ใชบ้รกิาร *** 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่
หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่เด็ก
มเีตยีง 

(เด็กอายตุํ5ากวา่11
ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายตํุ5ากวา่11
ปี) 

พกัเด ี5ยว
เพิ5ม 

ราคาไมร่วม
ต ั[ว 

14 – 17 กมุภาพนัธ ์2562 9,999 9,999 9,999 3,500 7,999 

21 – 24 กมุภาพนัธ ์2562 10,999 10,999 10,999 3,500 8,999 

28 ก.พ. – 03 ม.ีค. 2562 10,999 10,999 10,999 3,500 8,999 

07 – 10 มนีาคม 2562 9,999 9,999 9,999 3,500 7,999 

14 – 17 มนีาคม 2562 10,999 10,999 10,999 3,500 8,999 

21 – 24 มนีาคม 2562 10,999 10,999 10,999 3,500 8,999 

28 – 31 มนีาคม 2562 10,999 10,999 10,999 3,500 8,999 

04 – 07 เมษายน 2562 10,999 10,999 10,999 3,500 8,999 

12 – 15 เมษายน 2562 16,999 16,999 16,999 4,000 11,999 

13 – 16 เมษายน 2562 16,999 16,999 16,999 4,000 11,999 

14 – 17 เมษายน 2562 15,999 15,999 15,999 4,000 11,999 

25 – 28 เมษายน 2562 9,999 9,999 9,999 3,500 7,999 

09 – 12 พฤษภาคม 2562 9,999 9,999 9,999 3,500 7,999 

16 – 19 พฤษภาคม 2562 10,999 10,999 10,999 3,500 8,999 

22 – 25 สงิหาคม 2562 
*พเีรยีดนีLไมส่ามารถตดักรุป๊เหมาได*้ 8,999 8,999 8,999 3,500 6,999 

 
** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี3,900 บาท** 

คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิ5น 
และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  

 
ในกรณยีกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัLน ไมเ่ชน่น ัLนทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจาํไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ
ท ัLงส ิLน เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ําการจา่ยคา่ต ั[วไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ี5ถว้นกอ่นการจอง
ทวัรท์กุคร ัLง เพื5อประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัLงจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึLนไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิfใน

การเลื5อนการเดนิทาง หรอืเปลี5ยนแปลงราคา 
กรุณาชําระมดัจาํ ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิfในการคนืมดัจําท ัLงหมด เนื5องจากทาง

บรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ั[วเครื5องบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นที5เรยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํีLามนัท ี5ยงัมไิดชํ้าระ คา่ทวัรส์ว่นที5เหลอื 
กรุณาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 

หมายเหต ุ: ต ั[วเมื5อออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนื5องจากเงื5อนไขของสายการบนิ 
 

อตัราคา่บรกิารนีLรวม 
� คา่ตัว̀เครื�องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ    � คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที�ม ี
� คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  � คา่รถรับ-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

� คา่ที�พักตามที�ระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ท่านหรอื  3 ท่าน  
� คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการ  
� คา่อาหารตามมื�อที�ระบใุนรายการ    
� คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
� คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนีLไมร่วม 
� คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการที�ระบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี  
มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
�คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถ ิ5น ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น *หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพอใจ* 
�คา่ภาษมูีลคา่เพ ิ5ม 7% และภาษหีกั ณ ที5จา่ย 3% 
 
เง ื5อนไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิมดัจําเป็นเงนิจํานวน 5,000 บาทตอ่ท่านเพื�อสาํรองที�นั�ง  
2. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นที�เหลอืทั �งหมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ไม่

ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักท่องเที�ยวสละสทิธิ
การเดนิทางในทัวรนั์�นๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 
น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถอืวา่เป็น
วนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เง ื5อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื�อนการเดนิทาง นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�(ผูม้ชีื�อในเอกสารการ
จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที�บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็น
ลายลกัษณ์อักษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชีื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์
หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที�บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ�งเพื�อทําเรื�องขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจ
พรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ให ้
ครบถว้น โดยมเีงื�อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี� 

2.1.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที�ชาํระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารที�ชาํระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที�ชําระแลว้ทั �งหมด 

ทั �งนี� ทางบรษัิทจะหกัคา่ใชจ้า่ยที�ไดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารที�ชําระแลว้เนื�องในการเตรยีมการจัดการนําเที�ยวใหแ้กนั่กท่องเที�ยว เชน่ การ
สาํรองที�นั�งตัว̀เครื�องบนิ การจองที�พักฯลฯ 

3. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมัีดจําหรือซื�อขาดแบบมเีงื�อนไข หรือเที�ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบนิ หรือ
ผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั�งหมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 
น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถอืวา่เป็น
วนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิlในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที�ยวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 
 
เง ื5อนไขและขอ้กําหนดอื5นๆ 
1. ทัวรน์ี�สําหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเทา่นั�น 
2. ทัวรน์ี�เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที�ระบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทั �งหมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-

ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิlในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มนัีกท่องเที�ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที�ยว

หรือเอเจนซี�ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไม่มีวซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางสําหรับ
ประเทศที�มวีซีา่  แตห่ากทางนักท่องเที�ยวทุกท่านยนิดทีี�จะชําระคา่บรกิารเพิ�มจากการที�มนัีกท่องเที�ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิท
กําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิlไมร่ับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกลุ คาํนําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอืเดนิทางและอื�นๆ 
เพื�อใชใ้นการจองตัว̀เครื�องบนิ ในกรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมดัจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิlในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา 
ณ วนัที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั �งนี�บรษัิทจะคาํนงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเที�ยวสว่นใหญเ่ป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิlไม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ�นของนักทอ่งเที�ยวที�มไิดเ้กดิจากความผดิของทาง
บรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความ
ลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื�น เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี�คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั �น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิlในการปรับ
ราคาคา่บรกิารเพิ�มขึ�น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั`วเครื�องบนิ คา่ภาษีเชื�อเพลงิ คา่ประกันภัย
สายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิ ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอีํานาจในการใหค้ําสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ีอํานาจ
ของบรษัิทกาํกบัเทา่นั�น 

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ�นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิ�น และรวมกันทุกชิ�นไม่เกนิ 

1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์
อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านั�น ถา้สิ�งของดงักลา่วมขีนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ที�กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�
โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเท่านั �น  

2. สิ�งของที�มลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลดใต ้
ทอ้งเครื�องบนิเทา่นั�น  

3. IATA ไดกํ้าหนดมาตรการเก ี5ยวกบัการนําแบตเตอรี5สํารองข ึLนไปบนเครื5องบนิดงันีL แบตเตอรี�สาํรองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตวัถอื
ขึ�นเครื�องบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณที�จํากัด ไดแ้ก ่
3.1 แบตเตอรี�สาํรองที�มคีวามจไุฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําขึ�นเครื�องไดไ้มม่กีารจํากัดจํานวน  
3.2 แบตเตอรี�สาํรองที�มคีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําข ึ�นเครื�องไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 
3.3 แบตเตอรี�สาํรองที�มคีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําข ึ�นเครื�องในทุกกรณี 

4. หา้มนําแบตเตอรี�สาํรองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครื�องในทุกกรณี 
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