
 
 
 

 
 

 



 
04.00  พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประต ู2 เคาน์เตอรส์ายการบนิแอรเ์อเชยี โดยเจา้หนา้ที่

ของบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

07.00 น าทา่นเหนิฟ้าสู ่เมอืงฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดยเทีย่วบนิที ่FD642 
08.45  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนอยไบ เมอืงฮานอย ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร รับกระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ย  

จากนัน้น าท่านเดนิทางไป จตัุรสับาดงิห ์ลานกวา้งทีป่ระธานาธบิดโีฮจมินิหไ์ดอ้่านค าประกาศอสิรภาพของ
เวียดนามพน้จากฝรั่งเศสเมื่อ 2 ก.ย. 2488 หลังจากเวียดนามตกเป็นเมืองขึน้ของฝรั่งเศสอยู่ถงึ 84 ปี น าท่านเขา้
คารวะ สุสานโฮจมินิห ์(ปิดทุกวันจันทรแ์ละศุกร ์เพื่อน าร่างลุงโฮไปอาบน ้ายาใหม่) ภายในบรรจุศพอาบน ้ายาของ
ทา่นโฮจมินิหน์อนสงบอยู่ในโลงแกว้  

 
จากนัน้น าท่านชม ท าเนยีบประธานาธบิด ีอาคารทาดว้ยสเีหลอืงทัง้หลงั ปัจจุบันเป็นสถานทีร่ับรองแขกบา้น

แขกเมอืง และเดนิเทา้ต่อไปผ่านสวนอันร่มรืน่เขยีวขจไีปดว้ยตน้ไมใ้หญ่นอ้ยทีล่งุโฮปลูกไว ้ไปชม บา้นพกัลุง
โฮ ทีส่รา้งดว้ยไมท้ัง้หลัง ยกพื้นสงูมีใตถุ้นเหมือนบา้นไทยสมัยก่อน เป็นทีพ่ักผ่อนและตอ้นรับแขก ชัน้บน
เป็นหอ้งท างานและหอ้งนอน  

 

วนัแรก ทา่อากาศยานดอนเมอืง - ทา่อากาศยานนอยไบ - เมอืงฮานอย - จตัุรสับาดงิห ์- สุสานโฮจมินิห ์- 

ท าเนียบประธานาธบิดี - บ้านพกัลุงโฮ - วดัเจดีย ์เสาเดียว - เมืองซาปา - ตลาดเลฟิมารเ์ก็ต             
(-/L/D) 



จากนัน้เดนิตอ่ไปชม วดัเจดยีเ์สาเดยีว เป็นศาลาเกง๋จนีหลงัเดยีวขนาดเล็ก ตัง้อยู่บนเสาตน้เดยีวปักอยู่ในสระบวั 

ประดษิฐานรูปเจา้แม่กวนอมิปางแสดงอภนิหิารมี 10 กร ถอืของมงคลรวม 8 อย่าง มีต านานเลา่ว่า“พระเจา้หลไีทโต
ทรงพระสบุนิเห็นเจา้แม่กวนอมิประทับน่ังอยู่บนใบบัว และส่งเด็กชายในออ้มแขนใหพ้ระองค ์ต่อมาไม่นาน
พระองคไ์ดอ้ภเิษกสมรสและไดใ้หก้ าเนดิทายาทเพศชายพระองคต์ามทีท่รงสบุนิจงึไดโ้ปรดใหส้รา้งวัดนี้ข ึน้มา

เพือ่แสดงความขอบคณุตอ่เจา้แม่กวนอมิ” 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
จากนั้นน าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงซาปา เมืองเล็กๆ แห่งนี้เร ิม่ตน้เป็นเมืองแห่งการพักผ่อนเมื่อครัง้ที่ฝรั่งเศสซึง่
ปกครองเวียดนามอยู่ในขณะนั้นไดม้าสรา้งสถานีบนภูเขาขึน้ในปี พ.ศ.2465 จากนั้นจงึเร ิม่มีชาวต่างชาตมิาพักผ่อน

ในชว่งวันหยุดเป็นประจ า เพราะอากาศดแีละเงียบสงบ และเริม่เป็นทีรู่จ้ักกันในหมู่นักท่องเที่ยว จงึท าใหปั้จจุบันที่นี่
ไดร้ับความนยิมเป็นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศแลว้ บรรดาชาวเขาทีอ่าศัยอยู่บรเิวณนี้ก็มีวถิชีวีติทีน่่าสนใจ พื้นทีใ่น
ซาปาเต็มไปดว้ยนาขัน้บันไดท่ามกลางทีล่าดไหล่เขาที่ทอดตัวอย่างมีเสน่ห์ นอกจากนี้ยังมีเทือกเขาฟานสปัีน ทีสู่ง

ทีสุ่ดในอนิโดจีนที่ความสงู 3,143 เมตรจากระดับน ้าทะเล อีกเพียงประมาณ 1 ชัว่โมงก็ถงึ เมืองซาปา (หมิะบนซาปา
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพอากาศและชว่งเวลาเดนิทางในแต่ละปี) …ใชเ้วลาเดนิทางราว 5 ช.ม. 

 



เดนิชมและชอ้ปป้ิงที ่ตลาด LOVE MARKET มีสนิคา้ใหท้า่นเลอืกชอ้ปป้ิงมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสนิคา้พืน้เมอืง 

ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ย่างจุใจ 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่ NORTH STAR SAPA / MUONG THANH SAPA / SUNNY MOUNTAIN  *หรอืระดบัเทยีบเทา่*  

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านสู ่หมูบ่า้น CAT CAT หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ด า ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บา้นนี้ และชม
แปลงนาขา้วแบบขัน้บันได การเดนิทางไปหมู่บา้นกา๊ตกา๊ต สามารถเดนิทางเทา้หรอืน่ังรถยนตก์็ได ้ในกรณีทีน่ั่งรถยนต ์
รถน าเทีย่วจะพาทุกท่านมาทีห่นา้หมู่บา้นกา๊ตก๊าต  และจากนัน้จงึเดนิเทา้เลาะตามไล่เขาซึง่เป็นถนนของหมู่บา้นเพื่อ

สมัผัสกับวถิชีวีติความเป็นอยู่แบบมคีวามสขุของประชาชนชาวเขาพืน้เมือง ทีพ่ ึง่พาธรรมชาตใินการด าเนนิชวีติอันเรยีบ
ง่าย ตลอดการเดนิทางเทา้จะมบีา้นเรอืนของชาวเขาทีเ่ปิดรา้นวางจ าหน่ายสนิคา้พื้นเมือง ของทีร่ะลกึแก่นักท่องเทีย่ว

(ลกูคา้สามารถน าส ิง่ของไปบรจิาคแก่เด็กชาวเขาได ้อาทเิชน่ เสือ่ผา้ ผา้ห่ม รองเทา้ ขนม เป็นตน้) 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชม หมู่บา้นตะวนั เที่ยวชมทวิทัศน์และสะพานขา้มแม่น ้าที่ทาดว้ยหวาย ในระหว่างการเดนิทางไป

หมู่บา้นตะวัน ท่านจะไดช้มนาดอน นาขัน้บันได ตลอดเสน้ทาง นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเปรียญเปรยการ
เดนิทางไปหมู่บา้นตะวันนี้ว่า กนิลม ชมววิ 

วนัทีส่อง เมอืงซาปา - หมูบ่า้นกา๊ตกา๊ต หรอื CAT CAT VINLAGE - หมูบ่า้นตะวนั - น า้ตกสเีงนิ หรอื SILVER 
WATER FALL (B/L/D) 

 



 
น าท่านเดนิทางสู ่SILVER WATER FALL (น า้ตกสเีงนิ) เป็นน ้าตกทีส่วยทีส่ดุในเมืองซาปา ไหลจากยอด
เขาฟานซปัีน ซึง่สามารถมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจนจากระยะไกล มคีวามสงู 100 เมตร 

  หรอืเลอืกซือ้อ๊อฟชัน่เสรมิข ึน้ ยอดเขาฟานซปินั โดยกระเชา้ไฟฟ้าไปยังยอดเขา ซึง่เปรียบเสมือน "หลังคา
อนิโดจนี" เป็นระบบกระเชา้ไฟฟ้าสรงิสามสาย ยาวทีส่ดุในเอเชยี รวมระยะทาง 6.3 กโิลเมตร สถานีสดุทา้ยอยู่
สงูจากระดบัน ้าทะเลราว 3,000 เมตร ใชเ้วลา เดนิทางประมาณ 15 นาท ีระหว่างทางทา่นจะไดเ้ห็น น ้าตกสเีงนิ 

และ หมู่บา้นก๊าต ก๊าต ในมุมสูงชมนาขัน้บันไดที่สวยงาม เมื่อเดนิทางถงึสถานีดา้นบนท่านจะไดส้ัมผัสกับ
บรรยากาศหนาวเย็นและสวยงาม เดนิข ึน้สูจุ่ดสงูสดุของยอดเขาใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความประทับใจ (ไม่รวมค่า

กระเชา้ รถรางและคา่เดนิทาง) 

 



เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคา… เมนพูเิศษ สกุีห้มอ้ไฟ... 

พกัที ่ MUONG THANH SAPA / SAPA HOLIDAY / NORTH STAR SAPA *หรอืระดบัเทยีบเทา่* 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านสู ่เมอืงลาวไก  ใกลก้ับดา่นชายแดนเวยีดนาม-จนี ใหท้่านไดถ้่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ สถานทีน่ี้เป็นย่านที่

ชาวเวยีดนามและชาวจนีเขา้ออก เพือ่คา้ขาย สง่สนิคา้น าเขา้ และสง่ออก   

น าท่านกลับสู ่เมอืงฮานอย ผ่านทางเสน้ทางเดมิ ระยะทางประมาณ 320 กโิลเมตร ใชเ้วลาราว 5 ชัว่โมง เมืองฮานอย 
มีความหมายว่า “เมืองที่มีแม่น ้าไหลผ่าน” ซึง่หมายถงึแม่น ้าแดงที่ไหลผ่านตัวเมืองฮานอย อันเป็นเมืองหลวงของ
ประเทศเวยีดนาม ตัง้อยู่ทางเหนือของประเทศ มปีระวัตศิาสตรย์าวนานกว่า 2,000 ปี 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้น าทา่นชม วดัหงอกเซนิ วัดโบราณ ภายในประกอบดว้ยศาลเจา้โบราณ และขา้งๆ ศาลเจา้มอีาคารหลงัเล็กๆ 

ทีม่เีตา่สตา๊ฟขนาดใหญ่ ซึง่เป็นเตา่ทีอ่าศยัอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ 

 
  หลังจากนัน้น าท่านสู่ ถนน 36 สาย ที่ขายสนิคา้หลากหลายประเภท ทัง้ของที่ระลกึ ของกนิ ของใช ้อาท ิ

เครื่องเขนิ หมวกงอบญวน เซรามิก ภาพเขียน กระเป๋าก๊อปป้ียี่หอ้ต่างๆ เช่น Samsonite, Kipling, Roxy, 

Billabong  
เย็น บรกิารอาหารเย็นดว้ยขนมปงั BANH MI (ขนมปงัสไตลเ์วยีดนามบรกิารบนรถ) 
  ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิสู ่ทา่อากาศยานนอยไบ เพือ่เดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 

20.50  น าทา่นเหนิฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่FD645 
22.45 ถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทบัใจ 

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

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออก
ต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

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

 



อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ  
2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญเ่ด็กมเีตยีง 
(เด็กอายตุ า่กวา่11ปี) 

พกัเดีย่วเพ ิม่ ราคาไมร่วมต ัว๋ 

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 

 
** ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี : 3,900 บาท** 

คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 
และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,200 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่

ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะว่าทางบรษิทัไดท้ าการจ่ายค่าต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ 
โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 



การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ า

ท ัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้

คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
หมายเหต ุ: ต ัว๋เม ือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งทีม่ ี
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไม่เกนิ 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ    

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอุบัตเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครื่องดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจาก
หวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,200 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  

คา่ภาษมีลูคา่เพ ิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเทีย่ว

หรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ
ใหถ้อืว่านักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดงันี้ วันจันทร ์ถงึ

ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดงักลา่วและวันหยุดนักขตัฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรือเอเจนซี(่ผูม้ี

ชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อแจง้
ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อักษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ีชือ่ในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิ
คา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ 

และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 
2.1.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.1.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
ทั ้งนี้  ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจริงจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่

นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กบั
สายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   



4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์

ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดงักลา่วและวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน 

 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรือ

ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วัน

ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบรกิารเพิ่มจากการที่มี
นักทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื

เดนิทางและอื่นๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทาง
บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่ว
สว่นใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว

เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจ่ะน าตดิตัวข ึน้เครื่องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ และ

รวมกนัทุกช ิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่
ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่า

ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใส่

กระเป๋าตดิตวัถอืข ึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากดั ไดแ้ก่ 

3.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่ีความจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรือนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถน าข ึน้เครือ่งไดไ้ม่มีการจ ากัด
จ านวน  

3.2 แบตเตอรี่ส ารองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าข ึน้เครื่องไดไ้ม่เกนิคนละ 2 

กอ้น 
3.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าข ึน้เครือ่งในทกุกรณี 

4. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 
 

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

 


