
 

 

 

 

 

 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ - ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานนอยไบ - เมืองฮานอย - ลาวไก - เมืองซาปา - หมู

บานกาตกาต - ตลาดเลิฟมารเก็ต (-/L/D) 

04.00  พรอมกันที ่ทาอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 2 เคานเตอรสายการบินแอรเอเชีย โดยเจาหนาที่

ของบริษทัฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

 

 

 
 

07.00 นําทานเหินฟาสู เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบินที ่FD642 

08.45 เดินทางถึง ทาอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร รับกระเปาสัมภาระเรียบรอย  

 นําทานออกจาก เมืองฮานอย เพื่อเดินทางเขาสู เมืองลาวไก  ใกลกับชายแดนจีน ตั้งอยูบนระดับความสูงจาก

ระดับน้ําทะเลปานกลาง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งป ระยะทางประมาณ 270 กิโลเมตร (ใช

เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

 



 

 

 
  

นําทานเดินทางตอสู เมืองซาปา เมืองเล็กๆ แหงนี้เริ่มตนเปนเมืองแหงการพักผอนเมื่อครั้งที่ฝรั่งเศสซึ่งปกครอง

เวียดนามอยูในขณะนั้นไดมาสรางสถานีบนภูเขาขึ้นในป พ.ศ.2465 จากนั้นจึงเริ่มมีชาวตางชาติมาพักผอนในชวง

วันหยุดเปนประจํา เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเริ่มเปนที่รูจักกันในหมูนักทองเที่ยว จึงทําใหปจจุบันที่นี่ไดรับ

ความนิยมเปนอยางมาก นอกจากบรรยากาศแลว บรรดาชาวเขาที่อาศัยอยูบริเวณนี้ก็มีวิถีชีวิตที่นาสนใจ พื้นที่ในซาปา

เต็มไปดวยนาขั้นบันไดทามกลางที่ลาดไหลเขาที่ทอดตัวอยางมีเสนห นอกจากนี้ยังมีเทือกเขาฟานสีปน ที่สูงที่สุดในอิน

โดจีนที่ความสูง 3,143 เมตรจากระดับน้ําทะเล 

 

 
  



 

 

นําทานชม หมูบาน CAT CAT VILLAGE หมูบานชาวเขาเผามงดํา ชมวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวเขาในหมูบานนี้ 

และชมแปลงนาขาวแบบขั้นบันได การเดินทางไปหมูบานกาตกาต สามารถเดินทางเทาหรือนั่งรถยนตก็ได ในกรณีที่นั่ง

รถยนต รถนําเที่ยวจะพาทุกทานมาที่หนาหมูบานกาตกาต  และจากนั้นจึงเดินเทาเลาะตามไลเขาซึ่งเปนถนนของ

หมูบานเพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิตความเปนอยูแบบมีความสุขของประชาชนชาวเขาพื้นเมือง ที่พึ่งพาธรรมชาติในการดําเนิน

ชีวิตอันเรียบงาย ตลอดการเดินทางเทาจะมีบานเรือนของชาวเขาที่เปดรานวางจําหนายสินคาพื้นเมือง ของที่ระลึกแก

นักทองเที่ยว(ลูกคาสามารถนําสิ่งของไปบริจาคแกเด็กชาวเขาได อาทิเชน เสื่อผา ผาหม รองเทา ขนม เปนตน) 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2) 

 

 
 

หลังจากนั้นนําทานถายรูปกับ โบสถซาปา เปนอีกหนึ่งจุดแลนดมารคของเมืองซาปา เปนโบสถที่เกาแกที่สุดใน

เมืองซาปาสรางขึ้นเมื่อป 1932 รูปทรงและสถาปตยกรรมของฝรั่งเศส อิสละทานถายรูปดานนอก หลังจากนั้น

อิสระทานชอปปงตลาดเลิฟมารเก็ตและเขาโรงแรมที่พักตามอัธยาสัย 

 



 

 

 
 

หลังจากรับประทานอาหารเย็นเรียบรอย อิสระทานเดินชมและชอปปงที่ ตลาด LOVE MARKET มีสินคาให

ทานเลือกชอปปงมากมาย ไมวาจะเปนสินคาพื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเปา รองเทา ทานสามารถชอปปงให

อยางจุใจ 

พักที ่ NORTH STAR SAPA / SUNNY MOUNTAIN *หรือระดับเทียบเทา*  

 

วันที่สอง เมืองซาปา - ภูเขาฮามรอง - น้ําตกสีเงิน - กระเชาไฟฟา - ยอดเขาฟานซิปน (B/L/D) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 

นําทานเดินทางสู ภูเขาฮามรอง หรือ ภูเขาปากมังกร ซึ่งเปนภูเขาอยูกลางเมืองซาปา นักทองเที่ยวสามารถ

เดินเทาขึ้นไปเพื่อชมหมอกและเมฆคลุมเมืองซาปาในยามเชา ชมเทือกเขาเลียนเซิน รวมถึงยอดเขาฟานซีฟง ที่

มีความสูงถึง 3,143 เมตร ถือเปนยอดภูเขาที่อยูสูงสุดในอินโดจีน จนไดรับฉายาวาเปน หลังคาแหงอินโดจีน ใน

ระหวางที่เดินขึ้นภูเขาฮามรอง นักทองเที่ยวสามารถแวะชมสวนดอกไม สวนกลวยไม และสวนหินที่สวยงาม

ตลอดทางเทา 

 



 

 

 
   

  นําทานเดินทางสู น้ําตกสีเงิน เปนน้ําตกที่สวยที่สุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซีปน ซึ่งสามารถมองเห็น

ไดอยางชัดเจนจากระยะไกล มีความสูง 100 เมตร 

 

 
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ...ชาบูแซลมอน (4) 



 

 

จากนั้นนําทาน นั่งรถไฟเมืองซาปา ทานจะไดพบกับวิวทิวทัศนของเมืองซาปาที่เต็มไปดวยความสดชื่น และสูดกลิ่น

อายธรรมชาติ ทานยังจะไดพบกับทุงนาขั้นบันไดที่เรียงรายเปนขั้นสวยงาม ถึงสถานีนั่งกระเชาไฟฟา (รวมคารถไฟราง

แลว) 

 

 
 

  จากนั้นนําทานขึ้นสู ยอดเขาฟานซิปน โดย กระเชาไฟฟา ไปยังยอดเขา ซึ่งเปรียบเสมือน "หลังคาอินโดจีน" 

เปนระบบกระเชาไฟฟาสริงสามสาย ยาวที่สุดในเอเชีย รวมระยะทาง 6.3 กิโลเมตร สถานีสุดทายอยูสูงจาก

ระดับน้ําทะเลราว 3,000 เมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 15 นาที ระหวางทางทานจะไดเห็น น้ําตกสีเงิน และ 

หมูบานกาต กาต ในมุมสูงชมนาขั้นบันไดที่สวยงาม เมื่อเดินทางถึงสถานีดานบนทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศ

หนาวเย็นและสวยงาม เดินขึ้นสูจุดสูงสุดของยอดเขาใหทานไดเก็บภาพความประทับใจ 

 

 



 

 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (5) 

พักที ่ NORTH STAR SAPA / SUNNY MOUNTAIN *หรือระดับเทียบเทา*  

 

 
 

วันที่สาม เมืองซาปา - ชายแดนเวียดนาม+จีน - ตลาดกกเลี้ยว - เมืองนิงบิงห (B/L/D) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 

จากนั้นออกเดินทางกลับสูลาวไก ชอปปงสินคาพิ้นเมืองตางๆ ตลาดกกเลี้ยว และนําทานถายรูป สัญลักษณ ที่

ดานชายแดนเวียดนาม - จีนและเลือกซื้อสินคา ผลไมเมืองจีน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) 

จากนั้นนําทานเดินทางตอสู เมืองนิงบิงห เมืองเกาแกที่มีความโดดเดนทางธรรมชาติ มีพื้นที่ชุมน้ําในอาณาเขต

อันไพศาลจนถูกขนานนามวา “ฮาลองบก” เปนเมืองที่มีภูมิทัศนแปลกตา ทั้งเทือกเขา เนินเขาหินปูน ที่ราบต่ํา 

และนาขาวลอมรอบดวยยอดเขา99 ยอด จึงถือกันวาเปนเมืองศักดิ์สิทธิ์ คณะปฏิวัติของโฮจิมินหก็ไดเคยตั้งฐาน

ทัพขึ้นที่นี่เปนแหงแรกในการศึก เดียนเบียนฟู ระยะทางประมาณ 350 กิโลเมตร (ใชเวลาเดินทางราวๆ 6 

ชั่วโมง) 

 



 

 

 
 

เยน็ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (8) 

พักที ่ HOA LU HOTEL / ROYAL HOTEL / YEN NHI HOTEL  *หรือระดับเทียบเทา* 

 

วันที่สี ่ เมืองนิงบิงห - ลองเรือกระจาด - ตลาดพื้นเมือง - วัดบายดิงห - เมืองฮานอย - ทาอากาศยานนอยไบ - ทา

อากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ (B/L/-) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (9) 

นําทานเดินทางสูทาเรือ ลองเรือกระจาด เปนแหลงทองเที่ยว ที่ตั้งอยูทางตอนใตของสามเหลี่ยมปากแมน้ําแดง ใน

จังหวัดนิงบิ่งห เปนพื้นที่ที่มีทั้งภูมิทัศนอันงดงามของยอดเขาหินปูน แมน้ําหลายสายไหลลัดเลาะ บางสวนจมอยูใตน้ํา 

และยังถูกลอมรอบดวยผาสูงชัน จึงทําใหสถานที่แหงนี้งดงามนาชม และยังมีรองรอยทางโบราณคดีที่เผยใหเห็นการตั้ง

ถิ่นฐานของมนุษยสมัย โบราณ ทําใหสถานที่แหงนี้ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ นํา

ทานลงเรือลองไปตามสายธารแหงธาราที่ไหลเย็น ในชวงแรกของการเดินทางทานจะไดชมทัศนียภาพของภูเขาสองฝง

แมน้ํา ซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตร  ภาพที่ปรากฏในระ หวางการเดินทางหลายทานเปรียบเหมือน กุยหลินของจีน 

หรือ อาวฮาลองเบย เพลิดเพลินกับการ นั่งเรือกระจาด ลองผานทองน้ํา และถ้ําตางๆภายในบริเวณทานจะได ชม

ทัศนียภาพของภูเขานอยใหญ สลับซับซอนสุดลูกหูลูกตา สองขางทางเปนทุงนาบางทุงหญาคาบางสลับกันไป ความ

ประทับใจที่ไดจากการมาเที่ยวชมจางอานคือ  จางอานเปนสถานที่ทองเทียวทางธรรรมชาติที่สวยงามมากแหงหนึ่งของ

เวียตนาม ทิวทัศนความสวยงามของที่นี้ไดรับการรังสรรคจากธรรมชาติลวนๆ 

 



 

 

 
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 นําทานแวะซื้อของฝากที่ ตลาดพื้นเมือง ที่นี้ทานจะไดพบของฝากพื้นเมืองของเวียดนามหลากหลาย  

จากนั้นนําทานสักการะ วัดบายดิงห วัดเกาแกคูบานคูเมืองของนครหลวงเกา ที่มีประวัติอันยาวนานและมีชื่อเสียงของ

ประเทศเวียดนามเปนอยางมาก รวมทั้ง เปนวัดที่ใหญสุดในอาเซียนดวย มีความสวยแปลกตา สรางถูกหลักฮวงจุยแทๆ 

คือ ดานหนาเปนน้ํา และดานหลังเปนเขา มีเทือกเขาตั้งอยูมากมาย มีทุงนา ทองน้ํา ที่มีแตสีเขียวสดใส บริเวณ

ดานขางๆวัด มีระเบียงทางเดิน ซึ่งมีพระพุทธรูปประดิษฐานเรียงรายทั้งหมด 2,000 องค นอกจากนี้ ยังมีหอระฆัง 

อาคารเจาแมกวนอิม วิหารเจาแมกวนอิมพันกร เปนวัดที่เคารพบูชาของชาวเวียดนามหลายชวงอายุคน 

 



 

 

 
 

เย็น บริการอาหารดวยเปนขนมปง BANH MI (ขนมปงสไตลเวียดนามบริการบนรถ) (10) 

จากนั้นเดินทางกลับ เมืองฮานอย เขาสู ทาอากาศยานนอยไบ เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย 

20.50  นําทานเหินฟากลับสูกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD645 

22.45  ถึง ทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พรอมความประทับใจ 

 

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

 

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ *** 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ / เด็ก 

หองละ 2-3 ทาน 
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไมรวมตั๋ว 

28 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 13,999 3,500 9,599 

26 – 29 ธันวาคม 2562 15,999 3,500 11,599 

06 – 09 กุมภาพันธ 2563 13,999 3,500 9,599 

13 – 16 กุมภาพันธ 2563 13,999 3,500 9,599 

20  -23 กุมภาพันธ 2563 13,999 3,500 9,599 

27 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563 13,999 3,500 9,599 

05 – 08 มีนาคม 2563 14,999 3,500 10,599 

12 – 15 มีนาคม 2563 14,999 3,500 10,599 

19 – 22 มีนาคม 2563 14,999 3,500 10,599 

26 – 29 มีนาคม 2563 12,999 3,500 8,599 

 

** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป : 3,900 บาท** 

คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น 

ทานละ 1,000 บาท /ทริป/ตอทาน  

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวย

กรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่

ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง เพื่อประโยชนแกตัวทานเอง 

 

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจําทั้งหมด 

เนื่องจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาตั๋วเครื่องบินเต็มใบใหกับสายการบินเปนที่เรียบรอย ยกเวนคาภาษีน้ํามันที่ยังมิไดชําระ 

คาทัวรสวนที่เหลือ กรุณาชําระ 21 วันกอนการเดินทาง 

หมายเหตุ : ตั๋วเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน 



 

 

อัตราคาบริการนี้รวม 

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ   

 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.  

 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  

 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  

 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    

 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  

 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

 คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ 

 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 

 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คา

อินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจาก

หัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,000 บาท/ทริป/ตอทาน 

คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

 

เงื่อนไขการชําระคาบริการ 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพ่ือสํารองที่นั่ง  

2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณี

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการ

จายเงินไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร 

ถึงศุกร เวลา 08.30 น. – 17.30 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวา

เปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อ

ในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจง

ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 



 

 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) 

จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงิน

คาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการ

ตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้ 

2.1.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว 

2.1.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว 

2.1.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวทั้งหมด 

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแก

นักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight 

กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร 

ถึงศุกร เวลา 08.30 น. – 17.30 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวา

เปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน 

 

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทานั้น 

2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจง

ใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยาง

นอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่ม

จากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการ

ตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่

หนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทาง

ใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยว

สวนใหญเปนสําคัญ 



 

 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญ

หายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋ว

เครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลง

นามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น 

 

ขอแนะนํากอนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และ

รวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาให

เจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุ

ภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝาก

เจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น  

3. IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้ แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใส

กระเปาติดตัวถือข้ึนเครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณท่ีจํากัด ไดแก 

3.1 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟานอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมมีการ

จํากัดจํานวน  

3.2 แบตเตอรี่สํารองท่ีมีความจุไฟฟา 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมเกินคนละ 2 

กอน 

3.3 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําขึ้นเครื่องในทุกกรณ ี

4. หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณ ี

 

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

 


