
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิ– ทา่อากาศยานนอยไบ – เมอืงฮานอย – เมอืงซาปา (-/-/D) 
12.00  พรอ้มกันที� ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารชั �น 4 เคาน์เตอรส์ายการบนิ VIETJET AIR โดยเจา้หนา้ที�ของ

บรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 
15.50  นําทา่นเหนิฟ้าสู ่เมอืงฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดยเที�ยวบนิที� VJ902 (ไมม่อีาหาร และเครื5องดื5มบรกิารบนเครื5อง) 
17.40   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนอยไบ เมอืงฮานอย ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร รับกระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ย (บรกิารขนมปงั

ฝร ั5งเศสสไตลเ์วยีดนามบนรถ) 
 

 
 

จากนั�นนําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงซาปา เมอืงเล็ก  ๆแหง่นี�เริ�มตน้เป็นเมอืงแหง่การพักผ่อนเมื�อครั �งที�ฝรั�งเศสซึ�งปกครองเวยีดนาม
อยู่ในขณะนั�นไดม้าสรา้งสถานีบนภูเขาขึ�นในปี พ.ศ.2465 จากนั�นจงึเริ�มมชีาวตา่งชาตมิาพักผ่อนในชว่งวันหยุดเป็นประจํา เพราะ
อากาศดแีละเงียบสงบ และเริ�มเป็นที�รูจั้กกันในหมู่นักท่องเที�ยว จงึทําใหปั้จจุบันที�นี�ไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจาก
บรรยากาศแลว้ บรรดาชาวเขาที�อาศัยอยู่บรเิวณนี�ก็มวีถิชีวีติที�น่าสนใจ พื�นที�ในซาปาเต็มไปดว้ยนาขั �นบันไดทา่มกลางที�ลาดไหล่
เขาที�ทอดตัวอย่างมีเสน่ห์ นอกจากนี�ยังมีเทือกเขาฟานสปัีน ที�สูงที�สุดในอนิโดจีนที�ความสูง 3,143 เมตรจากระดับนํ�าทะเล 
ระยะทางประมาณ 310 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางราว  ๆ4 ชั�วโมงถงึเมอืงลาวไก) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที5สอง เมอืงซาปา – ภูเขาฮามรอง หรอื ภูเขาปากมงักร – หมูบ่า้นชาวเขากา๊ตกา๊ต – นํLาตกสเีงนิ – ตลาดเลฟิ มารเ์ก็ต 
(B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสู ่ภูเขาฮามรอง หรอื ภูเขาปากมงักร ซึ�งเป็นภูเขาอยู่กลางเมอืงซาปา นักทอ่งเที�ยวสามารถเดนิเทา้ขึ�น
ไปเพื�อชมหมอกและเมฆคลมุเมอืงซาปาในยามเชา้ ชมเทอืกเขาเลยีนเซนิ รวมถงึยอดเขาฟานซฟัีง ที�มคีวามสงูถงึ 3,143 
เมตร ถอืเป็นยอดภูเขาที�อยู่สงูสดุในอนิโดจนี จนไดรั้บฉายาวา่เป็น หลังคาแห่งอนิโดจนี ในระหวา่งที�เดนิขึ�นภเูขาฮามรอง 
นักทอ่งเที�ยวสามารถแวะชมสวนดอกไม ้สวนกลว้ยไม ้และสวนหนิที�สวยงามตลอดทางเทา้ 
 

 
 
จากนั�นนําทา่นสู ่หมูบ่า้น CAT CAT หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ดํา ชมวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวเขาในหมูบ่า้นนี� และชมแปลงนาขา้ว
แบบขั �นบนัได การเดนิทางไปหมู่บา้นก๊าตก๊าต สามารถเดนิทางเทา้หรอืนั�งรถยนตก็์ได ้ในกรณีที�นั�งรถยนต ์รถนําเที�ยวจะพาทุกทา่น
มาที�หนา้หมู่บา้นก๊าตก๊าต  และจากนั�นจงึเดนิเทา้เลาะตามไลเ่ขาซึ�งเป็นถนนของหมู่บา้นเพื�อสมัผัสกับวถิชีวีติความเป็นอยู่แบบมี
ความสขุของประชาชนชาวเขาพื�นเมอืง ที�พึ�งพาธรรมชาตใินการดําเนินชวีติอันเรียบง่าย ตลอดการเดนิทางเทา้จะมบีา้นเรอืนของ
ชาวเขาที�เปิดรา้นวางจําหน่ายสนิคา้พื�นเมอืง ของที�ระลกึแกนั่กทอ่งเที�ยว (ลกูคา้สามารถนําสิ�งของไปบรจิาคแกเ่ด็กชาวเขาได ้อาทิ
เชน่ เสื�อผา้ ผา้หม่ รองเทา้ ขนม เป็นตน้) 

เที5ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่SILVER WATER FALL (นํLาตกสเีงนิ) เป็นนํ�าตกที�สวยที�สดุในเมอืงซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซปัีน 
ซึ�งสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนจากระยะไกล มคีวามสงู 100 เมตร 
อสิระท่านที� ตลาด LOVE MARKET มีสนิคา้ใหท้่านเลอืกชอ้ปปิ� งมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสนิคา้พื�นเมือง ของฝาก ขนม 
กระเป๋า รองเทา้ ทา่นสามารถชอ้ปปิ�งใหอ้ยา่งจใุจ 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
พกัที5 NORTH STAR HOTEL / SUNNY MOUNTIAN HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที5สาม เมอืงซาปา – เมอืงฮานอย – วดัเจ ิ5นกวอ๊ก – ทะเลสาบคนืดาบ – วดัหงอกเซนิ – ถนน 36 สาย – ระบําตุก๊ตาหุน่
กระบอกนํLา (B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
บอกลาเมอืงซาปาหลังจากนั�นนําท่านเดนิทางกลับสู ่ เมอืงฮานอย มคีวามหมายว่า “เมอืงที�มแีม่นํ�าไหลผ่าน” ซึ�งหมายถงึ
แม่นํ�าแดงที�ไหลผ่านตัวเมอืงฮานอย อันเป็นเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม ตั �งอยู่ทางเหนือของประเทศ มปีระวัตศิาสตรย์าวนาน
กวา่ 2,000 ปี ระยะทางประมาณ 170 กโิลเมตร โดยใชเ้สน้ทางเดมิ  

เที5ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ... ทานบุฟเฟ่ตน์านาชาตทิี5รา้นอาหาร SEN 
 

 
 

นําทา่นสู ่วดัเจ ิ5นกวอ๊ก ซึ�งเป็นวดัที�เกา่แกข่องชาวพุทธที�เคยรุ่งโรจนใ์นอดตี วดันี�ตั �งอยูบ่รเิวณเกาะเล็กๆตดิรมิทะเลสาบ 
จากนั�นนําทา่นขา้มสะพานแสงอาทติย ์ซึ�งจะขา้ม ทะเลสาบคนืดาบ ที�มตํีานานเกี�ยวกับเตา่ที�มอีายุกวา่รอ้ยปี  
 

 
 

นําทา่นชม วดัหงอกเซนิ วดัโบราณภายในประกอบดว้ยศาลเจา้โบราณ และขา้งๆ ศาลเจา้มอีาคารหลังเล็กๆ ที�มเีตา่สตา๊ฟขนาด
ใหญ่ที�กลา่ว ซึ�งเป็นเตา่ที�อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี� หลังจากนั�นนําทา่นสู ่ถนน 36 สาย ที�ขายสนิคา้หลากหลายประเภท 
ทั �งของที�ระลึก ของกนิ ของใช ้อาท ิเครื�องเขนิ หมวกงอบญวน เซรามิค ภาพเขียน กระเป๋าก๊อปปี� ยี�หอ้ต่างๆ เช่น 
Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong  

 

 
 

จากนั�นนําทา่นเขา้ชมการแสดง ระบําตุก๊ตาหุน่กระบอกนํLา ศลิปกรรมประจําชาต ิเอกลักษณ์ของประเทศเวยีดนามและมี
แหง่เดยีวในโลก ชมความสามารถในการเชดิหุ่นกระบอกจากในนํ�า แสดงเกี�ยวกบัเรื�องราวในประวัตศิาสตร ์ชวีติประจําวันของ
ชาวเวยีดนาม และตํานานสถานที�สําคัญตา่งๆ ในกรุงฮานอย 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
พกัที5 CWD HOTEL / DELIGHT HOTEL / MOON VIEW HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที5ส ี5 เมอืงฮานอย– จตัุรสับาดงิห ์– สุสานโฮจมินิห ์– ทา่อากาศยานนอยไบ – ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ– กรุงเทพฯ 
(B/-/-) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนั�นนําทา่นเดนิทางไป จตัุรสับาดงิห ์(ถา่ยรูปดา้นนอก) ดา้นหนา้เป็นลานกวา้งที�ประธานาธบิดโีฮจมินิหไ์ดอ้่านคํา
ประกาศอสิรภาพของเวยีดนามพน้จากฝรั�งเศสเมื�อ 2 ก.ย. 2488 หลงัจากเวยีดนามตกเป็นเมอืงขึ�นของฝรั�งเศสอยูถ่งึ 84 ปี นํา
ทา่นถ่ายรูปดา้นหนา้ของ สุสานโฮจมินิห ์ซึ�งดา้นในเป็นที�บรรจุศพของทา่นโฮจมินิหอ์าบนํ�ายานอนสงบอยู่ในโลงแกว้ (ปิดให ้
เขา้ชมทกุวนัจันทรแ์ละศกุร)์ 
 

 
 

  ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิสู ่ทา่อากาศยานนอยไบ เพื�อเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 
12.15  นําทา่นเหนิฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเที�ยวบนิที� VJ901 
14.05  ถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 
 

************************************************* 
** หากทา่นที5ตอ้งออกต ั[วภายใน (เครื5องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที5เจา้หนา้ที5ทุกคร ัLงกอ่นทําการออกต ั[วเนื5องจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี5ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
*** ขอบพระคุณทุกทา่นที5ใชบ้รกิาร *** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่
หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายตํุ5ากวา่11
ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายตํุ5ากวา่11
ปี) 

พกัเดี5ยว
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 

 
** ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี3,900 บาท** 

คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิ5น 
และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  

 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัLน ไมเ่ชน่น ัLนทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ
ท ัLงส ิLน เพราะวา่ทางบรษิทัไดทํ้าการจา่ยคา่ต ั[วไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ี5ถว้นกอ่นการจอง
ทวัรท์กุคร ัLง เพื5อประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัLงจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึLนไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิf

ในการเลื5อนการเดนิทาง หรอืเปลี5ยนแปลงราคา 
กรุณาชําระมดัจํา ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิfในการคนืมดัจําท ัLงหมด เนื5องจาก
ทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ั[วเครื5องบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นที5เรยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํีLามนัที5ยงัมไิดชํ้าระ คา่ทวัรส์ว่นที5

เหลอื 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 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
� คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการ  
� คา่อาหารตามมื�อที�ระบใุนรายการ    
� คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
� คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนีLไมร่วม 
� คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการที�ระบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี  
มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนอืรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
�คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิ5น ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น *หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพอใจ* 
�คา่ภาษมีูลคา่เพิ5ม 7% และภาษหีกั ณ ที5จา่ย 3% 
 
เง ื5อนไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพื�อสาํรองที�นั�ง  
2. นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นที�เหลอืทั �งหมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�

ไมช่าํระเงนิ หรอืชาํระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเที�ยวสละ
สทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์�นๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปี
นั�นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เง ื5อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื�อนการเดนิทาง นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�(ผูม้ชี ื�อในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที�บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลกิการจองกับทาง
บรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชี ื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที�บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ�งเพื�อทําเรื�องขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที�ตอ้งการให ้
นําเงนิเขา้ใหค้รบถว้น 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 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที�ชาํระแลว้ทั �งหมด 
ทั �งนี� ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายที�ไดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารที�ชาํระแลว้เนื�องในการเตรยีมการจัดการนําเที�ยวใหแ้กนั่กทอ่งเที�ยว เชน่ 
การสาํรองที�นั�งตัว̀เครื�องบนิ การจองที�พักฯลฯ 

3. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมีัดจําหรือซื�อขาดแบบมเีงื�อนไข หรือเที�ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบนิ 
หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั �งหมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปี
นั�นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิlในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที�ยวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 
 
เง ื5อนไขและขอ้กําหนดอื5นๆ 
1. ทวัรน์ี�สาํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น 
2. ทวัรน์ี�เป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที�ระบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทั �งหมด หรอืถกูปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทั �งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิlในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการ
เดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซี่า  แตห่ากทางนักท่องเที�ยวทุกท่านยนิดทีี�จะชําระค่าบรกิารเพิ�มจากการที�มนัีกท่องเที�ยวร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิlไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอืเดนิทางและ
อื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตัว̀เครื�องบนิ ในกรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชาํระเงนิ
มัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิlในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื�อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ
เวลา ณ วนัที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั �งนี�บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเที�ยวสว่นใหญเ่ป็นสาํคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิlไม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ�นของนักทอ่งเที�ยวที�มไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 
ความลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื�น เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนี�คํานวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดงันั�น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิlในการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพิ�มขึ�น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั`วเครื�องบนิ ค่าภาษีเชื�อเพลงิ ค่า
ประกนัภัยสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิ ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นั�น 

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ�นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิ�น และรวมกันทกุชิ�นไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นั�น ถา้สิ�งของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ที�กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น  

2. สิ�งของที�มลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลด
ใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น  

3. IATA ไดกํ้าหนดมาตรการเกี5ยวกบัการนําแบตเตอรี5สํารองขึLนไปบนเครื5องบนิดงันีL แบตเตอรี�สาํรองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตัว
ถอืขึ�นเครื�องบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณที�จํากดั ไดแ้ก ่
3.1 แบตเตอรี�สาํรองที�มคีวามจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําขึ�นเครื�องไดไ้มม่กีารจํากดัจํานวน  
3.2 แบตเตอรี�สาํรองที�มคีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขึ�นเครื�องไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 
3.3 แบตเตอรี�สาํรองที�มคีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขึ�นเครื�องในทกุกรณี 

4. หา้มนําแบตเตอรี�สาํรองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครื�องในทกุกรณี 
 

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

 

 


