
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

 

 

วนัแรก ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– ทา่อากาศยานนอยไบ – เมอืงฮานอย – เมอืงซาปา (-/-/D) 

 

 
12.00  พรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารช ัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ 

VIETJET AIR โดยเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใน
การเช็คอนิ 

 
15.50  น าทา่นเหนิฟ้าสู ่เมอืงฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดยเทีย่วบนิที ่VJ902 (ไมม่อีาหาร และ

เครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) 
17.40   เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนอยไบ เมอืงฮานอย ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร รบั

กระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ย (บรกิารขนมปงัฝร ัง่เศสสไตลเ์วยีดนามบนรถ) 
 

 
 

จากน ัน้น าท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงซาปา เมอืงเล็กๆ แหง่นีเ้ร ิม่ตน้เป็นเมอืงแหง่การพกัผอ่น
เมือ่คร ัง้ทีฝ่ร ัง่เศสซึง่ปกครองเวยีดนามอยูใ่นขณะน ัน้ไดม้าสรา้งสถานบีนภูเขาขึน้ในปี พ.ศ.
2465 จากน ัน้จงึเร ิม่มชีาวตา่งชาตมิาพกัผอ่นในช่วงวนัหยุดเป็นประจ า เพราะอากาศดแีละ
เงยีบสงบ และเร ิม่เป็นทีรู่จ้กักนัในหมูน่กัท่องเทีย่ว จงึท าใหป้ัจจุบนัทีน่ ีไ่ดร้บัความนยิมเป็น
อยา่งมาก นอกจากบรรยากาศแลว้ บรรดาชาวเขาทีอ่าศยัอยูบ่รเิวณนีก็้มวีถิชีวีติทีน่า่สนใจ 
พื้นที่ในซาปาเต็มไปดว้ยนาข ัน้บนัไดท่ามกลางที่ลาดไหล่เขาที่ทอดตวัอย่างมีเสน่ห ์
นอกจากนีย้งัมเีทอืกเขาฟานสปีัน ทีสู่งทีสุ่ดในอนิโดจนีที่ความสูง 3,143 เมตรจาก
ระดบัน า้ทะเล ระยะทางประมาณ 310 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางราวๆ 4 ช ัว่โมงถงึเมอืงลาว
ไก) 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
พกัที ่ NORTH STAR SAPA / SUNNY MOUNTAIN HOTEL  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 



 

 

 
 

วนัทีส่อง เมอืงซาปา – ภูเขาฮามรอง หรอื ภูเขาปากมงักร – หมูบ่า้นชาวเขากา๊ตกา๊ต – น า้ตกสี

เงนิ – ตลาดเลฟิ มารเ์ก็ต (B/L/D) 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

น าท่านเดนิทางสู ่ภูเขาฮามรอง หรอื ภูเขาปากมงักร ซึง่เป็นภูเขาอยู่กลางเมอืงซาปา 
นกัทอ่งเทีย่วสามารถเดนิเทา้ข ึน้ไปเพือ่ชมหมอกและเมฆคลมุเมอืงซา 
ปาในยามเชา้ ชมเทอืกเขาเลยีนเซนิ รวมถงึยอดเขาฟานซฟีัง ทีม่คีวามสูงถงึ 3,143 
เมตร ถอืเป็นยอดภูเขาทีอ่ยูส่งูสดุในอนิโดจนี จนไดร้บัฉายาวา่เป็น หลงัคาแหง่อนิโดจนี 
ในระหวา่งทีเ่ดนิข ึน้ภูเขาฮามรอง นกัทอ่งเทีย่วสามารถแวะชมสวนดอกไม ้สวนกลว้ยไม ้
และสวนหนิทีส่วยงามตลอดทางเทา้ 
 

 
 
จากน ัน้น าทา่นสู ่หมูบ่า้น CAT CAT หมูบ่า้นชาวเขาเผา่มง้ด า ชมวถิชีวีติความเป็นอยูข่อง
ชาวเขาในหมู่บา้นนี ้และชมแปลงนาขา้วแบบข ัน้บนัได การเดนิทางไปหมู่บา้นก๊าตก๊าต 
สามารถเดนิทางเทา้หรอืน ัง่รถยนตก็์ได ้ในกรณีทีน่ ัง่รถยนต ์รถน าเทีย่วจะพาทุกทา่นมาที่
หนา้หมูบ่า้นกา๊ตกา๊ต  และจากน ัน้จงึเดนิเทา้เลาะตามไลเ่ขาซึง่เป็นถนนของหมูบ่า้นเพือ่สมัผสั
กบัวถิชีวีติความเป็นอยูแ่บบมคีวามสุขของประชาชนชาวเขาพืน้เมอืง ทีพ่ ึง่พาธรรมชาตใิน
การด าเนนิชวีติอนัเรยีบงา่ย ตลอดการเดนิทางเทา้จะมบีา้นเรอืนของชาวเขาทีเ่ปิดรา้นวาง
จ าหน่ายสนิคา้พืน้เมอืง ของทีร่ะลกึแกน่กัทอ่งเทีย่ว (ลูกคา้สามารถน าส ิง่ของไปบรจิาคแก่
เด็กชาวเขาได ้อาทเิชน่ เส ือ่ผา้ ผา้หม่ รองเทา้ ขนม เป็นตน้) 



 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่SILVER WATER FALL (น า้ตกสเีงนิ) เป็นน า้ตกทีส่วยทีส่ดุในเมอืงซา
ปา ไหลจากยอดเขาฟานซปีัน ซึง่สามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนจากระยะไกล มคีวาม
สงู 100 เมตร 
อสิระทา่นที ่ตลาด LOVE MARKET มสีนิคา้ใหท้า่นเลอืกชอ้ปป้ิงมากมาย ไมว่า่จะเป็น
สนิคา้พืน้เมอืง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ยา่งจใุจ 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่ NORTH STAR HOTEL / SUNNY MOUNTIAN HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
 
 

วนัทีส่าม เมอืงซาปา – เมอืงฮานอย – วดัเจ ิน่กวอ๊ก – ทะเลสาบคนืดาบ – วดัหงอกเซนิ – ถนน 36 

สาย – ระบ าตุก๊ตาหุน่กระบอกน า้ (B/L/D) 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

บอกลาเมอืงซาปาหลงัจากน ัน้น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่เมอืงฮานอย มคีวามหมายวา่ “เมอืงที่
มแีมน่ า้ไหลผ่าน” ซึง่หมายถงึแมน่ า้แดงทีไ่หลผา่นตวัเมอืงฮานอย อนัเป็นเมอืงหลวงของ
ประเทศเวยีดนาม ต ัง้อยูท่างเหนอืของประเทศ มปีระวตัศิาสตรย์าวนานกวา่ 2,000 ปี ระยะทาง
ประมาณ 170 กโิลเมตร โดยใชเ้สน้ทางเดมิ  
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ... ทานบฟุเฟ่ตน์านาชาตทิีร่า้นอาหาร SEN 
 



 

 

 
 
น าท่านสู่ วดัเจ ิน่กว๊อก ซึง่เป็นวดัทีเ่ก่าแก่ของชาวพุทธทีเ่คยรุ่งโรจนใ์นอดตี วดันีต้ ัง้อยู่
บรเิวณเกาะเล็กๆตดิรมิทะเลสาบ 
จากน ัน้น าทา่นขา้มสะพานแสงอาทติย ์ซึง่จะขา้ม ทะเลสาบคนืดาบ ทีม่ตี านานเกีย่วกบัเตา่ที่
มอีายกุวา่รอ้ยปี  
 

 
น าทา่นชม วดัหงอกเซนิ วดัโบราณภายในประกอบดว้ยศาลเจา้โบราณ และขา้งๆ ศาลเจา้มี
อาคารหลงัเล็กๆ ทีม่เีตา่สตา๊ฟขนาดใหญท่ีก่ลา่ว ซึง่เป็นเตา่ทีอ่าศยัอยูใ่นทะเลสาบแหง่นี ้

  หลงัจากน ัน้น าทา่นสู ่ถนน 36 สาย ทีข่ายสนิคา้หลากหลายประเภท ท ัง้ของทีร่ะลกึ ของ
กนิ ของใช ้อาท ิเครือ่งเขนิ หมวกงอบญวน เซรามคิ ภาพเขยีน กระเป๋ากอ๊ปป้ียีห่อ้ตา่งๆ 
เชน่ Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong  

 



 

 

 
 
จากน ัน้น าท่านเขา้ชมการแสดง ระบ าตุ๊กตาหุ่นกระบอกน า้  ศลิปกรรมประจ าชาต ิ
เอกลกัษณ์ของประเทศเวยีดนามและมแีหง่เดยีวในโลก ชมความสามารถในการเชดิหุน่
กระบอกจากในน า้ แสดงเกีย่วกบัเร ือ่งราวในประวตัศิาสตร ์ชวีติประจ าวนัของชาวเวยีดนาม 
และต านานสถานทีส่ าคญัตา่งๆ ในกรงุฮานอย 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
พกัที ่ CWD HOTEL / DELIGHT HOTEL / MOON VIEW HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงฮานอย– จตัรุสับาดงิห ์– สสุานโฮจมินิห ์ – ทา่อากาศยานนอยไบ – ทา่อากาศยาน
สวุรรณภมู ิ– กรงุเทพฯ (B/-/-) 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

จากน ัน้น าท่านเดนิทางไป จตัุรสับาดงิห ์(ถ่ายรูปดา้นนอก) ดา้นหนา้เป็นลานกวา้งที่
ประธานาธบิดโีฮจมินิหไ์ดอ้า่นค าประกาศอสิรภาพของเวยีดนามพน้จากฝร ัง่เศสเมือ่ 2 
ก.ย. 2488 หลงัจากเวยีดนามตกเป็นเมอืงข ึน้ของฝร ัง่เศสอยู่ถงึ 84 ปี น าท่านถา่ยรูป
ดา้นหนา้ของ สุสานโฮจมินิห ์ซึง่ดา้นในเป็นทีบ่รรจุศพของทา่นโฮจมินิหอ์าบน า้ยานอนสงบ
อยูใ่นโลงแกว้ (ปิดใหเ้ขา้ชมทกุวนัจนัทรแ์ละศกุร)์ 
 



 

 

 
  
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิสู ่ทา่อากาศยานนอยไบ เพือ่เดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 
12.15  น าทา่นเหนิฟ้ากลบัสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่VJ901 
14.05  ถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทบัใจ 
 

************************************************* 
** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้

กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดย
ไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่
หอ้งละ  
2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายตุ า่กวา่
11ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายตุ า่กวา่

11ปี) 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

ราคาไม่
รวมต ัว๋ 

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 
*พเีรยีดนีไ้มส่ามารถตดั

กรุป๊เหมาได*้ 
8,999 8,999 8,999 3,500 6,999 

 
** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี3,900 บาท** 

คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่ 
และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดั
จ าไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เนือ่งจากทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ย

แลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวน

ดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
คนืมดัจ าท ัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นที่

เรยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 

หมายเหต ุ: ต ัว๋เม ือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ต ัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   ค่ารถรบั-ส่ง และน าเที่ยวตาม
รายการ 
 คา่ทีพ่กัตามทีร่ะบใุนรายการ พกัหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    
 คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง ือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่า

โทรศพัทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ัง่
เพิม่นอกเหนอืรายการ(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถ ิน่ ท่านละ 1,000 บาท/ทรปิ/ตอ่ท่าน *หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วาม
พอใจ* 



 

 

คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 
เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 
1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ ัง่  

2. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 
วนั กรณีนกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่มช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณี
เช็คของทา่นถูกปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นกัทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางใน
ทวัรน์ ัน้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษิทัเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง
บรษิทั ดงันี ้วนัจนัทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 
นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยุดนกัขตัฤกษท์ีร่ฐับาลประกาศในปีน ัน้ๆถอืว่าเป็นวนัหยุดท า
การของทางบรษิทั 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นกัท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง 
นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลกิทีบ่รษิทัอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษิทัเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรทางบรษิทัไมร่บัยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรบัเงนิคา่บรกิารคนื นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ ี
ชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงนิคนืที่
บรษิทัอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเร ือ่งขอรบัเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนงัสอืมอบอ านาจพรอ้ม
หลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบญัชี

ธนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีง ือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้
2.1.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระ

แลว้ 
2.1.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระ

แลว้ 
2.1.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ท ัง้หมด 
ท ัง้นี ้ทางบรษิทัจะหกัคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจดัการ

น าเทีย่วใหแ้กน่กัทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ ัง่ต ัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่กัฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการนัตมีดัจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีง ือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight 
หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนื
เงนิมดัจ าหรอืคา่บรกิารท ัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษิทัเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง
บรษิทั ดงันี ้วนัจนัทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 
นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยุดนกัขตัฤกษท์ีร่ฐับาลประกาศในปีน ัน้ๆถอืว่าเป็นวนัหยุดท า
การของทางบรษิทั 

5. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนีกัทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 
 
 
 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรน์ ีส้ าหรบัผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ 
2. ทวัรน์ ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไมว่่า
บางสว่นหรอืท ัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษิทัจะไมค่นืเงนิ
คา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืท ัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นีกัทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 
15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันกัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการ
เดนิทางส าหรบัประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วนักอ่นการเดนิทางส าหรบัประเทศทีม่วีซีา่  



 

 

แตห่ากทางนกัทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดที ีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นีกัทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทาง
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษิทัก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดที ีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค า
น าหนา้ชือ่ เลขทีห่นงัสอืเดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีน่กัทอ่งเทีย่ว
หรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนงัสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษิทัพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 

5. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ท ัง้นี้

บรษิทัจะค านงึถงึความปลอดภยัของนกัทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคญั 
6. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พ ิม่ข ึน้ของ
นกัทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษิทั เช่น ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนดัหยุด
งาน การปฏวิตั ิ อุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ 
เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอ ืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษิทัเสนอราคา 
ดงัน ัน้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลง
อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ต ัว๋เครือ่งบนิ คา่ภาษเีชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ 
การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรอืตวัแทนของทางบรษิทั ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทั  
เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัก ากบัเทา่น ัน้ 

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตวัข ึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กนิ 100 
มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อค
ปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อื
ไดท้า่นละ 1 ใบเทา่น ัน้ ถา้ส ิง่ของดงักลา่วมขีนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋า
ใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่น ัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่น ัน้  
3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้แบตเตอรี่
ส ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าตดิตวัถอืข ึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากดั ไดแ้ก ่

3.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถน าข ึน้
เครือ่งไดไ้มม่กีารจ ากดัจ านวน  

3.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าข ึน้
เครือ่งไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 

3.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าข ึน้เครือ่งในทุก
กรณี 

4. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 
***************************************** 


