
 

  

 

 
 
 
 

 
 

 

วนัแรก ทา่อากาศยานดอนเมอืง - ทา่อากาศยานนอยไบ - เมอืงฮานอย - จตัรุสับาดงิห์ - สุสานโฮจมินิห์ - 
ทําเนยีบประธานาธบิดี - บา้นพกัลุงโฮ - วดัเจดยีเ์สาเดยีว - เมอืงซาปา - ตลาด เลฟิมารเ์ก็ต             

(-/L/D) 



 

  

 

04.00  พรอ้มกนัที� ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 ชั �น 3 ประต ู2 เคาน์เตอรส์ายการบนิแอรเ์อเชยี โดยเจา้หนา้ที�
ของบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

07.00 นําทา่นเหนิฟ้าสู ่เมอืงฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดยเที�ยวบนิที� FD642 
08.45  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนอยไบ เมอืงฮานอย ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร รับกระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ย  

จากนั�นนําท่านเดนิทางไป จตัุรสับาดงิห ์ลานกวา้งที�ประธานาธบิดโีฮจมินิหไ์ดอ้่านคําประกาศอสิรภาพของ
เวยีดนามพน้จากฝรั�งเศสเมื�อ 2 ก.ย. 2488 หลังจากเวยีดนามตกเป็นเมอืงขึ�นของฝรั�งเศสอยู่ถงึ 84 ปี นําท่านเขา้
คารวะ สสุานโฮจมินิห ์(ปิดทกุวันจันทรแ์ละศกุร ์เพื�อนําร่างลงุโฮไปอาบนํ�ายาใหม)่ ภายในบรรจุศพอาบนํ�ายาของ
ทา่นโฮจมินิหน์อนสงบอยูใ่นโลงแกว้  

 
จากนั�นนําทา่นชม ทําเนยีบประธานาธบิด ีอาคารทาดว้ยสเีหลอืงทั �งหลัง ปัจจุบันเป็นสถานที�รับรองแขกบา้น
แขกเมอืง และเดนิเทา้ตอ่ไปผา่นสวนอันรม่รื�นเขยีวขจไีปดว้ยตน้ไมใ้หญน่อ้ยที�ลงุโฮปลกูไว ้ไปชม บา้นพกัลุง
โฮ ที�สรา้งดว้ยไมทั้ �งหลัง ยกพื�นสงูมใีตถุ้นเหมอืนบา้นไทยสมัยกอ่น เป็นที�พักผ่อนและตอ้นรับแขก ชั �นบน
เป็นหอ้งทํางานและหอ้งนอน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั�นเดนิตอ่ไปชม วดัเจดยีเ์สาเดยีว เป็นศาลาเกง๋จนีหลังเดยีวขนาดเล็ก ตั �งอยูบ่นเสาตน้เดยีวปักอยูใ่นสระบัว 
ประดษิฐานรปูเจา้แมก่วนอมิปางแสดงอภนิหิารม ี10 กร ถอืของมงคลรวม 8 อยา่ง มตํีานานเลา่วา่“พระเจา้หลไีทโต
ทรงพระสุบนิเห็นเจา้แม่กวนอมิประทับนั�งอยู่บนใบบัว และส่งเด็กชายในออ้มแขนใหพ้ระองค ์ต่อมาไม่นาน
พระองคไ์ดอ้ภเิษกสมรสและไดใ้หก้ําเนดิทายาทเพศชายพระองคต์ามที�ทรงสบุนิจงึไดโ้ปรดใหส้รา้งวัดนี�ข ึ�นมา
เพื�อแสดงความขอบคณุตอ่เจา้แมก่วนอมิ” 

เที8ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

  

 

 
จากนั�นนําท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงซาปา เมอืงเล็กๆ แห่งนี�เร ิ�มตน้เป็นเมืองแห่งการพักผ่อนเมื�อครั �งที�ฝรั�งเศสซึ�ง
ปกครองเวยีดนามอยู่ในขณะนั�นไดม้าสรา้งสถานีบนภูเขาขึ�นในปี พ.ศ.2465 จากนั�นจงึเริ�มมชีาวต่างชาตมิาพักผ่อน
ในชว่งวันหยุดเป็นประจํา เพราะอากาศดแีละเงยีบสงบ และเริ�มเป็นที�รูจั้กกันในหมู่นักท่องเที�ยว จงึทําใหปั้จจุบันที�นี�
ไดรั้บความนยิมเป็นอยา่งมาก นอกจากบรรยากาศแลว้ บรรดาชาวเขาที�อาศัยอยูบ่รเิวณนี�ก็มวีถิชีวีติที�น่าสนใจ  

พื�นที�ในซาปาเต็มไปดว้ยนาขั �นบันไดทา่มกลางที�ลาดไหลเ่ขาที�ทอดตัวอยา่งมเีสน่ห ์นอกจากนี�ยังมเีทอืกเขาฟานสปัีน 
ที�สงูที�สดุในอนิโดจนีที�ความสงู 3,143 เมตรจากระดับนํ�าทะเล อกีเพยีงประมาณ 1 ชั�วโมงก็ถงึ เมอืงซาปา (หมิะบนซา
ปาทั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาพอากาศและชว่งเวลาเดนิทางในแตล่ะปี) …ใชเ้วลาเดนิทางราว 5 ช.ม. 

 
เดนิชมและชอ้ปปิ�งที� ตลาด LOVE MARKET มสีนิคา้ใหท้า่นเลอืกชอ้ปปิ�งมากมาย ไมว่า่จะเป็นสนิคา้พื�นเมอืง 
ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ทา่นสามารถชอ้ปปิ�งใหอ้ยา่งจใุจ 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
พกัที8 NORTH STAR SAPA / MUONG THANH SAPA / SUNNY MOUNTAIN  *หรอืระดบัเทยีบเทา่*  
 

 

วนัที8สอง เมอืงซาปา - หมู่บา้นก๊าตก๊าต หรอื CAT CAT VINLAGE - หมู่บา้นตะวนั - นํ Pาตกสเีงนิ หรอื 
SILVER WATER FALL (B/L/D) 

 



 

  

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนั�นนําทา่นสู ่หมูบ่า้น CAT CAT หมูบ่า้นชาวเขาเผา่มง้ดํา ชมวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวเขาในหมูบ่า้นนี� และชม
แปลงนาขา้วแบบขั �นบนัได การเดนิทางไปหมูบ่า้นกา๊ตกา๊ต สามารถเดนิทางเทา้หรอืนั�งรถยนตก์็ได ้ในกรณีที�นั�งรถยนต ์
รถนําเที�ยวจะพาทกุทา่นมาที�หนา้หมูบ่า้นกา๊ตกา๊ต  และจากนั�นจงึเดนิเทา้เลาะตามไลเ่ขาซึ�งเป็นถนนของหมูบ่า้นเพื�อ
สมัผัสกบัวถิชีวีติความเป็นอยูแ่บบมคีวามสขุของประชาชนชาวเขาพื�นเมอืง ที�พึ�งพาธรรมชาตใินการดําเนนิชวีติอนัเรยีบ
งา่ย ตลอดการเดนิทางเทา้จะมบีา้นเรอืนของชาวเขาที�เปิดรา้นวางจําหน่ายสนิคา้พื�นเมอืง ของที�ระลกึแกนั่กทอ่งเที�ยว
(ลกูคา้สามารถนําสิ�งของไปบรจิาคแกเ่ด็กชาวเขาได ้อาทเิชน่ เสื�อผา้ ผา้หม่ รองเทา้ ขนม เป็นตน้) 

 
เที8ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านชม หมูบ่า้นตะวนั เที�ยวชมทวิทัศน์และสะพานขา้มแม่นํ�าที�ทาดว้ยหวาย ในระหว่างการเดนิทางไป
หมู่บา้นตะวัน ท่านจะไดช้มนาดอน นาขั �นบันได ตลอดเสน้ทาง นักท่องเที�ยวส่วนใหญ่จะเปรียญเปรยการ
เดนิทางไปหมูบ่า้นตะวันนี�วา่ กนิลม ชมววิ 



 

  

 

 
นําท่านเดนิทางสู ่SILVER WATER FALL (นํ Pาตกสเีงนิ) เป็นนํ�าตกที�สวยที�สดุในเมอืงซาปา ไหลจากยอด
เขาฟานซปัีน ซึ�งสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนจากระยะไกล มคีวามสงู 100 เมตร 

  หรอืเลอืกซื�อออ๊ฟชั�นเสรมิขึ�น ยอดเขาฟานซปินั โดยกระเชา้ไฟฟ้าไปยังยอดเขา ซึ�งเปรยีบเสมอืน "หลังคาอนิ
โดจนี" เป็นระบบกระเชา้ไฟฟ้าสรงิสามสาย ยาวที�สดุในเอเชยี รวมระยะทาง 6.3 กโิลเมตร สถานีสดุทา้ยอยูส่งู
จากระดับนํ�าทะเลราว 3,000 เมตร ใชเ้วลา เดนิทางประมาณ 15 นาท ีระหว่างทางท่านจะไดเ้ห็น นํ�าตกสเีงนิ 
และ หมู่บา้นก๊าต ก๊าต ในมุมสูงชมนาขั �นบันไดที�สวยงาม เมื�อเดนิทางถงึสถานีดา้นบนท่านจะไดส้ัมผัสกับ
บรรยากาศหนาวเย็นและสวยงาม เดนิขึ�นสูจุ่ดสงูสดุของยอดเขาใหท้่านไดเ้ก็บภาพความประทับใจ (ไมร่วมค่า
กระเชา้ รถรางและคา่เดนิทาง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคา… เมนพูเิศษ สกุ ีPหมอ้ไฟ... 
พกัที8 MUONG THANH SAPA / SAPA HOLIDAY / NORTH STAR SAPA *หรอืระดบัเทยีบเทา่* 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

วนัที8สาม เมอืงซาปา - ดา่นชายแดนเวยีดนามจนี  - เมอืงฮานอย - วดัหงอกเซนิ - ถนน 36 สาย - ทา่อากาศ
ยานนอยไบ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง - กรงุเทพฯ (B/L/D) 

 



 

  

 

 นําท่านสู ่เมอืงลาวไก  ใกลก้ับดา่นชายแดนเวยีดนาม-จนี ใหท้า่นไดถ้า่ยรูปเป็นที�ระลกึ สถานที�นี�เป็นย่านที�
ชาวเวยีดนามและชาวจนีเขา้ออก เพื�อคา้ขาย สง่สนิคา้นําเขา้ และสง่ออก   
นําทา่นกลับสู ่เมอืงฮานอย ผา่นทางเสน้ทางเดมิ ระยะทางประมาณ 320 กโิลเมตร ใชเ้วลาราว 5 ชั�วโมง เมอืงฮานอย 
มคีวามหมายว่า “เมอืงที�มแีม่นํ�าไหลผ่าน” ซึ�งหมายถงึแม่นํ�าแดงที�ไหลผ่านตัวเมอืงฮานอย อันเป็นเมอืงหลวงของ
ประเทศเวยีดนาม ตั �งอยูท่างเหนอืของประเทศ มปีระวัตศิาสตรย์าวนานกวา่ 2,000 ปี 

เที8ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั�นนําทา่นชม วดัหงอกเซนิ วัดโบราณ ภายในประกอบดว้ยศาลเจา้โบราณ และขา้งๆ ศาลเจา้มอีาคารหลังเล็กๆ 
ที�มเีตา่สตา๊ฟขนาดใหญ ่ซึ�งเป็นเตา่ที�อาศัยอยูใ่นทะเลสาบแหง่นี� 

 
  หลังจากนั�นนําท่านสู่ ถนน 36 สาย ที�ขายสนิคา้หลากหลายประเภท ทั �งของที�ระลกึ ของกนิ ของใช ้อาท ิ

เครื�องเขนิ หมวกงอบญวน เซรามกิ ภาพเขียน กระเป๋าก๊อปปี� ยี�หอ้ต่างๆ เช่น Samsonite, Kipling, Roxy, 
Billabong  

เย็น บรกิารอาหารเย็นดว้ยขนมปงั BANH MI (ขนมปงัสไตลเ์วยีดนามบรกิารบนรถ) 
  ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิสู ่ทา่อากาศยานนอยไบ เพื�อเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 
20.50  นําทา่นเหนิฟ้ากลับสูก่รงุเทพฯ โดยเที�ยวบนิที� FD645 
22.45 ถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 
 

************************************************* 
 

** หากทา่นที8ตอ้งออกต ัZวภายใน (เครื8องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามที8เจา้หนา้ที8ทกุคร ัPงกอ่นทาํการออก
ต ัZวเนื8องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี8ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นที8ใชบ้รกิาร *** 

อตัราคา่บรกิาร 
 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่
หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญเ่ด็กมเีตยีง 
(เด็กอายตุํ8ากวา่11ปี) พกัเดี8ยวเพิ8ม ราคาไมร่วมต ัZว 



 

  

 

02 – 04 พฤศจกิายน 2561 10,888 10,888 2,500 7,888 

10 – 12 พฤศจกิายน 2561 10,888 10,888 2,500 7,888 

30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561 10,888 10,888 2,500 7,888 

01 – 03 ธนัวาคม 2561 11,888 11,888 2,500 8,888 

09 – 11 ธนัวาคม 2561 10,888 10,888 2,500 7,888 

15 – 17 ธนัวาคม 2561 11,888 11,888 2,500 8,888 

29 – 31 ธนัวาคม 2561 17,888 17,888 3,000 11,888 

31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562 16,888 16,888 3,000 10,888 

19 – 21 มกราคม 2562 10,999 10,999 2,500 7,999 

26 – 28 มกราคม 2562 10,999 10,999 2,500 7,999 

16 – 18 กมุภาพนัธ ์2562 11,999 11,999 2,500 8,999 

02 – 04 มนีาคม 2562 11,999 11,999 2,500 8,999 

15 – 17 มนีาคม 2562 11,999 11,999 2,500 8,999 

22 – 24 มนีาคม 2562 11,999 11,999 2,500 8,999 

29 – 31 มนีาคม 2562 11,999 11,999 2,500 8,999 

05 – 07 เมษายน 2562 11,999 11,999 2,500 8,999 

12 – 14 เมษายน 2562 13,999 13,999 2,500 9,999 

27 – 29 เมษายน 2562 11,999 11,999 2,500 8,999 

10 – 12 พฤษภาคม 2562 11,999 11,999 2,500 8,999 

07 – 09 มถินุายน 2562 9,999 9,999 2,500 6,999 

14 – 16 มถินุายน 2562 9,999 9,999 2,500 6,999 

21 – 23 มถินุายน 2562 9,999 9,999 2,500 6,999 

28 – 30 มถินุายน 2562 9,999 9,999 2,500 6,999 
 

** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี : 3,900 บาท** 
คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิ8น 

และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,200 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัPน ไมเ่ชน่น ัPนทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไมว่า่
ดว้ยกรณีใดๆท ัPงส ิPน เพราะว่าทางบรษิทัไดท้ําการจา่ยคา่ต ัZวไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ 
โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ ี8ถว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัPง เพื8อประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัPงจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึPนไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิfในการเลื8อนการเดนิทาง หรอืเปลี8ยนแปลงราคา 
กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิfในการคนืมดัจํา

ท ัPงหมด เนื8องจากทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ัZวเครื8องบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นที8เรยีบรอ้ย ยกเวน้
คา่ภาษนํี Pามนัที8ยงัมไิดชํ้าระ คา่ทวัรส์ว่นที8เหลอื กรณุาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 

หมายเหต ุ: ต ัZวเมื8อออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนื8องจากเงื8อนไขของสายการบนิ 
 
 
อตัราคา่บรกิารนีPรวม 
� คา่ตั`วเครื�องบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ    � คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที�ม ี
� คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก. � คา่รถรับ-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ 
� คา่ที�พักตามที�ระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
� คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการ  
� คา่อาหารตามมื�อที�ระบใุนรายการ    



 

  

 

� คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
� คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนีPไมร่วม 
� คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการที�ระบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต 

คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนือรายการ(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่น
การใชบ้รกิาร) 

�คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิ8น ทา่นละ 1,200 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  
�คา่ภาษมีลูคา่เพิ8ม 7% และภาษหีกั ณ ที8จา่ย 3% 
 
เง ื8อนไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพื�อสํารองที�นั�ง  

2. นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิค่าบรกิารสว่นที�เหลอืทั �งหมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเที�ยว
หรอืเอเจนซี�ไมช่ําระเงนิ หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆ
ใหถ้อืวา่นักทอ่งเที�ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์�นๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วันจันทร ์ถงึ
ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ที�
รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เง ื8อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื�อนการเดนิทาง นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�(ผูม้ี

ชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที�บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้
ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชี ื�อในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที�บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ�งเพื�อทําเรื�องขอรับเงนิ
คา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชาํระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ 
และหนา้สมดุบญัชธีนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื�อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี� 

2.1.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที�ชาํระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารที�ชาํระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที�ชาํระแลว้ทั �งหมด 
ทั �งนี� ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที�ชําระแลว้เนื�องในการเตรียมการจัดการนําเที�ยวใหแ้ก่

นักทอ่งเที�ยว เชน่ การสํารองที�นั�งตั`วเครื�องบนิ การจองที�พักฯลฯ 
3. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมีัดจําหรอืซื�อขาดแบบมเีงื�อนไข หรอืเที�ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบั

สายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั �งหมด   
4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วันจันทร์

ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัต
ฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิkในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที�ยวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 
 
เง ื8อนไขและขอ้กาํหนดอื8นๆ 
1. ทัวรน์ี�สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น 

2. ทัวรน์ี�เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที�ระบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมด หรอื
ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิkในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มนัีกทอ่งเที�ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั
นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไมม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วัน
ก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที�มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที�ยวทุกท่านยนิดีที�จะชําระค่าบรกิารเพิ�มจากการที�มี
นักทอ่งเที�ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 



 

  

 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิkไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอื
เดนิทางและอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั`วเครื�องบนิ ในกรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทาง
บรษัิทพรอ้มการชาํระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิkในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื�อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั �งนี�บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเที�ยว
สว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิkไมรั่บผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ�นของนักท่องเที�ยวที�มไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื�น เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี�คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั�น ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิkในการปรับราคาค่าบรกิารเพิ�มขึ�น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั`ว
เครื�องบนิ คา่ภาษีเชื�อเพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิ ฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นั�น 

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ�นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิ�น และ

รวมกนัทกุชิ�นไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�
ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นั�น ถา้สิ�งของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่
ที�กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น  

2. สิ�งของที�มลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น  

3. IATA ไดก้ําหนดมาตรการเกี8ยวกบัการนําแบตเตอรี8สํารองขึPนไปบนเครื8องบนิดงันีP แบตเตอรี�สํารองสามารถนําใส่
กระเป๋าตดิตัวถอืขึ�นเครื�องบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณที�จํากดั ไดแ้ก ่

3.1 แบตเตอรี�สํารองที�มคีวามจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถนําขึ�นเครื�องไดไ้ม่มกีารจํากัด
จํานวน  

3.2 แบตเตอรี�สํารองที�มคีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขึ�นเครื�องไดไ้ม่เกนิคนละ 2 
กอ้น 

3.3 แบตเตอรี�สํารองที�มคีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขึ�นเครื�องในทกุกรณี 
4. หา้มนําแบตเตอรี�สํารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครื�องในทกุกรณี 
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