
 

 



 
04.00  พรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตู 2 เคาน์เตอร์สายการบนิแอรเ์อเชยี โดยเจา้หน้าที่

ของบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 
07.00 น าทา่นเหนิฟ้าสู ่เมืองฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดยเทีย่วบนิที ่FD642 
08.45  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนอยไบ เมอืงฮานอย ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร รบักระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ย  

จากนัน้น าท่านเดนิทางไป จตัุรสับาดิงห์ ลานกวา้งทีป่ระธานาธบิดโีฮจมินิหไ์ด้อ่านค าประกาศอสิรภาพของ
เวยีดนามพ้นจากฝรัง่เศสเมื่อ 2 ก.ย. 2488 หลงัจากเวยีดนามตกเป็นเมอืงขึน้ของฝรัง่เศสอยูถ่งึ 84 ปี น าท่านเขา้
คารวะ สสุานโฮจิมินห์ (ปิดทกุวนัจนัทรแ์ละศุกร์ เพือ่น ำร่ำงลุงโฮไปอำบน ้ำยำใหม่) ภายในบรรจุศพอาบน ้ายาของ
ทา่นโฮจมินิหน์อนสงบอยูใ่นโลงแกว้  
 

 
 
จากนัน้น าทา่นชม ท าเนียบประธานาธิบดี อาคารทาดว้ยสเีหลอืงทัง้หลงั ปัจจุบนัเป็นสถานทีร่บัรองแขกบา้น
แขกเมอืง และเดนิเทา้ต่อไปผ่านสวนอนัร่มรื่นเขยีวขจไีปดว้ยต้นไม้ใหญ่น้อยทีลุ่งโฮปลูกไว ้ไปชม บ้านพกัลุง

วนัแรก ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนอยไบ - เมืองฮานอย - จตัุรสับาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์ - 
ท าเนียบประธานาธิบดี - บ้านพกัลงุโฮ - วดัเจดียเ์สาเดียว - เมืองซาปา - ตลาดเลิฟมารเ์กต็             (-
/L/D) 



โฮ ทีส่ร้างด้วยไม้ทัง้หลงั ยกพื้นสูงมใีต้ถุนเหมอืนบ้านไทยสมยัก่อน เป็นทีพ่กัผ่อนและต้อนรบัแขก  ชัน้บน
เป็นหอ้งท างานและหอ้งนอน  

 
 
จากนัน้เดนิต่อไปชม วดัเจดียเ์สาเดียว เป็นศาลาเก๋งจนีหลงัเดยีวขนาดเล็ก ตัง้อยู่บนเสาตน้เดยีวปักอยูใ่นสระ
บวั ประดษิฐานรูปเจ้าแม่กวนอมิปางแสดงอภนิิหารม ี10 กร ถอืของมงคลรวม 8 อย่าง มตี านานเล่าว่า“พระเจ้าหลี
ไทโตทรงพระสุบนิเหน็เจ้าแม่กวนอมิประทบันัง่อยู่บนใบบวั และส่งเด็กชายในอ้อมแขนให้พระองค์ ต่อมาไม่
นานพระองค์ได้อภเิษกสมรสและได้ใหก้ าเนิดทายาทเพศชายพระองค์ตามทีท่รงสุบนิจงึได้โปรดใหส้ร้างวดันี้
ข ึน้มาเพื่อแสดงความขอบคุณต่อเจา้แม่กวนอมิ” 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่ เมืองซาปา เมอืงเล็กๆ แห่งนี้เริม่ต้นเป็นเมืองแห่งการพักผ่อนเมื่อครัง้ทีฝ่รัง่เศสซึ่ง
ปกครองเวยีดนามอยู่ในขณะนัน้ไดม้าสร้างสถานีบนภูเขาขึน้ในปี พ.ศ.2465 จากนัน้จงึเริม่มชีาวต่างชาตมิาพกัผ่อน
ในช่วงวนัหยุดเป็นประจ า เพราะอากาศดแีละเงยีบสงบ และเริม่เป็นทีรู่จ้กักนัในหมู่นักทอ่งเทีย่ว จงึท าใหปั้จจุบนัทีน่ี่
ไดร้บัความนิยมเป็นอยา่งมาก นอกจากบรรยากาศแล้ว บรรดาชาวเขาทีอ่าศยัอยู่บรเิวณนี้กม็วีถิชีวีติทีน่่าสนใจ พื้นที่



ในซาปาเตม็ไปดว้ยนาขัน้บนัไดท่ามกลางทีล่าดไหล่เขาทีท่อดตวัอยา่งมเีสน่ห ์นอกจากนี้ยงัมเีทอืกเขาฟานสปัีน ทีสู่ง
ทีสุ่ดในอนิโดจนีทีค่วามสูง 3,143 เมตรจากระดบัน ้าทะเล อกีเพยีงประมาณ 1 ชัว่โมงก็ถงึ เมอืงซาปา (หมิะบนซำปำ
ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภำพอำกำศและช่วงเวลำเดนิทำงในแต่ละปี) …ใชเ้วลาเดนิทางราว 5 ช.ม. 
 

 
 

เดนิชมและชอ้ปป้ิงที ่ตลาด LOVE MARKET มสีนิคา้ใหท้า่นเลอืกชอ้ปป้ิงมากมาย ไม่วา่จะเป็นสนิคา้พืน้เมอืง 
ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ยา่งจุใจ 

เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
พกัท่ี NORTH STAR SAPA / MUONG THANH SAPA / SUNNY MOUNTAIN  *หรือระดบัเทียบเท่า* 
  

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นสู ่หมู่บ้าน CAT CAT หมู่บา้นชาวเขาเผา่มง้ด า ชมวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวเขาในหมู่บา้นนี้ และชม
แปลงนาข้าวแบบขัน้บันได การเดินทางไปหมู่บ้านก๊าตก๊าต สามารถเดนิทางเท้าหรอืนัง่รถยนต์ก็ได้ ในกรณีที่นัง่
รถยนต์ รถน าเทีย่วจะพาทุกท่านมาที่หน้าหมู่บ้านก๊าตก๊าต  และจากนัน้จงึเดนิเท้าเลาะตามไล่เขาซึ่งเป็นถนนของ
หมู่บ้านเพื่อสมัผสักับวถิชี ีวติความเป็นอยู่แบบมคีวามสุขของประชาชนชาวเขาพื้นเมอืง ที่พึ่งพาธรรมชาตใินการ
ด าเนินชวีติอนัเรยีบง่าย ตลอดการเดนิทางเทา้จะมบี้านเรอืนของชาวเขาทีเ่ปิดร้านวางจ าหน่ายสนิคา้พื้นเมอืง ของที่
ระลกึแก่นักทอ่งเทีย่ว(ลูกคำ้สำมำรถน ำสิง่ของไปบรจิำคแก่เดก็ชำวเขำได ้อำทเิช่น เสือ่ผำ้ ผำ้หม่ รองเทำ้ ขนม เป็นตน้) 

วนัท่ีสอง เมืองซาปา - หมู่บ้านก๊าตก๊าต หรือ CAT CAT VINLAGE - หมู่บ้านตะวนั - น ้าตกสีเงิน หรือ SILVER 
WATER FALL             (B/L/D) 

 



 
 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชม หมู่บ้านตะวัน เทีย่วชมทวิทศัน์และสะพานขา้มแม่น ้าที่ทาด้วยหวาย ในระหว่างการเดนิทางไป
หมู่บ้านตะวนั ท่านจะได้ชมนาดอน นาขัน้บันได ตลอดเสน้ทาง นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเปรียญเปรยการ
เดนิทางไปหมู่บา้นตะวนันี้วา่ กนิลม ชมววิ 
 



 
 
น าท่านเดนิทางสู ่SILVER WATER FALL (น ้าตกสีเงิน) เป็นน ้าตกทีส่วยทีส่ดุในเมอืงซาปา ไหลจากยอดเขา
ฟานซปัีน ซึ่งสามารถมองเหน็ไดอ้ยา่งชดัเจนจากระยะไกล มคีวามสงู 100 เมตร 

  หรอืเลอืกซื้ออ๊อฟชัน่เสรมิขึน้ ยอดเขาฟานซิปัน โดยกระเชา้ไฟฟ้าไปยงัยอดเขา ซึ่งเปรยีบเสมอืน "หลงัคาอนิ
โดจนี" เป็นระบบกระเชา้ไฟฟ้าสรงิสามสาย ยาวทีสุ่ดในเอเชยี รวมระยะทาง 6.3 กโิลเมตร สถานีสุดทา้ยอยูสู่ง
จากระดบัน ้าทะเลราว 3,000 เมตร ใช้เวลา เดนิทางประมาณ 15 นาท ีระหวา่งทางท่านจะได้เหน็ น ้าตกสเีงนิ 
และ หมู่บ้านก๊าต ก๊าต ในมุมสูงชมนาขัน้บันไดทีส่วยงาม  เมื่อเดินทางถึงสถานีด้านบนท่านจะได้สมัผสักับ
บรรยากาศหนาวเยน็และสวยงาม เดนิขึน้สูจุ่ดสูงสุดของยอดเขาใหท้่านได้เกบ็ภาพความประทบัใจ (ไม่รวมค่า
กระเชา้ รถรางและค่าเดนิทาง) 

เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคา… เมนูพิเศษ สก้ีุหม้อไฟ... 
พกัท่ี MUONG THANH SAPA / SAPA HOLIDAY / NORTH STAR SAPA *หรือระดบัเทียบเท่า* 
 

 
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นสู่ เมืองลาวไก  ใกลก้บัด่านชายแดนเวียดนาม-จีน ใหท้่านได้ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ สถานทีน่ี้เป็นยา่นที่

ชาวเวยีดนามและชาวจนีเขา้ออก เพื่อคา้ขาย สง่สนิคา้น าเขา้ และสง่ออก   
น าทา่นกลบัสู่ เมืองฮานอย ผา่นทางเสน้ทางเดมิ ระยะทางประมาณ 320 กโิลเมตร ใชเ้วลาราว 5 ชัว่โมง เมอืงฮานอย 
มคีวามหมายว่า “เมืองที่มีแม่น ้ าไหลผ่าน” ซึ่งหมายถึงแม่น ้าแดงที่ไหลผ่านตวัเมืองฮานอย อันเป็นเมอืงหลวงของ
ประเทศเวยีดนาม ตัง้อยูท่างเหนือของประเทศ มปีระวตัศิาสตรย์าวนานกวา่ 2,000 ปี 

วนัท่ีสาม เมืองซาปา - ด่านชายแดนเวียดนามจีน  - เมืองฮานอย - วดัหงอกเซิน - ถนน 36 สาย - ท่าอากาศ
ยานนอยไบ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรงุเทพฯ                (B/L/D) 

 



เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้น าท่านชม วดัหงอกเซิน วดัโบราณ ภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณ และขา้งๆ ศาลเจ้ามอีาคารหลงั
เลก็ๆ ทีม่เีต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นเต่าทีอ่าศยัอยูใ่นทะเลสาบแหง่นี้ 
 

 
   
  หลงัจากนัน้น าทา่นสู ่ถนน 36 สาย ทีข่ายสนิคา้หลากหลายประเภท ทัง้ของทีร่ะลกึ ของกนิ ของใช ้อาท ิเครื่อง

เขนิ หมวกงอบญวน เซรามกิ ภาพเขยีน กระเป๋าก๊อปป้ียีห่อ้ต่างๆ เช่น Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong  
เยน็ บริการอาหารเยน็ด้วยขนมปัง BANH MI (ขนมปังสไตลเ์วียดนามบริการบนรถ) 
  ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิสู ่ท่าอากาศยานนอยไบ เพื่อเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 
20.50  น าทา่นเหนิฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่FD645 
22.45 ถงึ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทบัใจ 
 

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

** หากท่านท่ีต้องออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

*** ขอบพระคณุทุกท่านท่ีใช้บริการ *** 
 



อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่/เดก็ 
พกัห้องละ 2-3 ท่าน พกัเด่ียวเพ่ิม ราคาไม่รวมตัว๋ 

07 – 09 มิถนุายน 2562 9,999 2,500 6,999 
14 – 16 มิถนุายน 2562 9,999 2,500 6,999 
21 – 23 มิถนุายน 2562 9,999 2,500 6,999 
28 – 30 มิถนุายน 2562 9,999 2,500 6,999 
06 – 08 กรกฎาคม 2562 9,999 2,500 6,999 
13 – 15 กรกฎาคม 2562 10,999 2,500 7,999 
15 – 17 กรกฎาคม 2562 11,999 2,500 8,999 
26 – 28 กรกฎาคม 2562 10,999 2,500 7,999 
02 – 04 สิงหาคม 2562 9,999 2,500 6,999 
10 – 12 สิงหาคม 2562 11,999 2,500 8,999 

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

ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน 
และหวัหน้าทวัรท่์านละ 1,200 บาท /ทริป/ต่อท่าน 

 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วนัก่อนการเดินทางเท่านัน้ ไม่เช่นนัน้ทางบริษัทจะไม่คืนมดัจ าไม่ว่า

ด้วยกรณีใดๆทัง้ส้ิน เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าตัว๋ไปให้กบัการสายการบินเรียบร้อยแล้ว 
โปรดอ่านข้อความให้ถ่ีถ้วนก่อนการจองทวัรท์ุกครัง้ เพื่อประโยชน์แก่ตวัท่านเอง 

 
การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 15 ท่านข้ึนไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 
 

กรณุาช าระมดัจ า ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมดัจ าทัง้หมด 
เน่ืองจากทางบริษทัฯ ได้ช าระค่าตัว๋เครื่องบินเตม็ใบให้กบัสายการบินเป็นท่ีเรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษี

น ้ามนัท่ียงัมิได้ช าระ ค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ กรณุาช าระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 
หมายเหตุ : ตัว๋เมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันดไ์ด้ อนัเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 



 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษสีนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไม่เกนิ 20 กก.  ค่ารถรบั-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
 ค่าทีพ่กัตามทีร่ะบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ    
 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อนิเตอร์เน็ต ค่าซักรดี มินิบาร์ในหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก
หวัหน้าทวัรก่์อนการใช้บริการ) 

ค่าทิปคนขบัรถและไกดท้์องถ่ิน ท่านละ 1,200 บาท/ทริป/ต่อท่าน  
ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 
เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 
1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี่ตอ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทต่อทา่นเพื่อส ารองทีน่ัง่  
2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่ต้องช าระเงนิค่าบรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 21 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่ว

หรอืเอเจนซี่ไม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณี
ใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรน์ัน้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษิัทเช่น แฟกซ์ อเีมล์ หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษิัท ดงันี้ วนัจนัทร ์
ถงึศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตั
ฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษิทั 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณทีีน่ักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื่อนการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี่(ผูม้ชี ื่อ

ในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อเีมล์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษิัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้ง
ยกเลกิการจองกบัทางบรษิทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบรษิทัไม่รบัยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณใีดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่ต้องการขอรบัเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่ อในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรอืเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงนิคืนที่บรษิัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงิน
ค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงนิค่าบรกิาร
ต่างๆ และหน้าสมุดบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื่อนไขการคนืเงนิค่าบรกิารดงันี้ 

2.1.1 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทางไม่น้อยกวา่ 30 วนั คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 



2.1.2 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทางไม่น้อยกวา่ 15 วนั คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนั ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี้  ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวให้แก่

นักทอ่งเทีย่ว เช่น การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบนิ การจองทีพ่กัฯลฯ 
3. การเดนิทางทีต่อ้งการนัตมีดัจ าหรอืซื้อขาดแบบมเีงื่อนไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กบั

สายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมด   
4. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษิทัเช่น แฟกซ์ อเีมล์ หรอืจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบรษิทั ดงันี้ วนัจนัทร์

ถงึศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตั
ฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษิทั 

5. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณมีนีักทอ่งเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน 
 
เงื่อนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
1. ทวัรน์ี้ส าหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พื่อการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอื

ถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษิทัจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ทา่น 
3. ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นีักทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางน้อยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดนิทางส าหรบัประเทศทีไ่ม่มวีซ่ีา  และอยา่งน้อย 10 วนั
ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวซ่ีา  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มี
นักทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางน้อยกวา่ทีท่างบรษิทัก าหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 

4. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขทีห่นังสอื
เดนิทางและอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบนิ ในกรณทีีน่ักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่มไิดส้ง่หน้าหนังสอืเดนิทางใหก้บัทาง
บรษิทัพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 

5. ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคล้องกับสถานการณ์ 
ภูมอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษิัทจะค านึงถงึความปลอดภยัของนักท่องเทีย่ว
สว่นใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษิัท เช่น ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ
หายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิยัอื่น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัทีท่างบรษิัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษิัทขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาค่าบรกิารเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เครื่องบนิ ค่าภาษเีชือ้เพลงิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษิทั ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทั  เวน้แต่มเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของบรษิทัก ากบัเทา่นัน้ 

 
ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 



1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครื่องบิน ต้องมขีนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลลิติรต่อชิ้น และ
รวมกนัทกุชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึ่งมซีปิลอ็คปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จ้าหน้าที่
ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย ์อนุญาตใหถ้อืได้ทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถ้าสิง่ของดงักล่าวมขีนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่า
ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าทีโ่หลดใตท้อ้งเครื่องบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หน้าทีโ่หลดใตท้อ้งเครื่องบนิเทา่นัน้  

3. IATA ได้ก าหนดมาตรการเก่ียวกบัการน าแบตเตอรี่ส ารองข้ึนไปบนเครื่องบินดงัน้ี แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใส่
กระเป๋าตดิตวัถอืขึน้เครื่องบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากดั ไดแ้ก่ 

3.1 แบตเตอรี่ส ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรอืน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึน้เครื่องได้ไม่มกีารจ ากดั
จ านวน  

3.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครื่องไดไ้ม่เกนิคนละ 2 กอ้น 
3.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครื่องในทกุกรณ ี
4. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครื่องในทกุกรณี 
 

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


