
 
 
 

 
 
 
 

 



 
04.00  พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตู 2 เคาน์เตอรส์ายการบนิแอรเ์อเชยี โดยเจา้หนา้ที่

ของบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

07.00 น าทา่นเหนิฟ้าสู ่เมอืงฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดยเทีย่วบนิที ่FD642 
08.45  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนอยไบ เมอืงฮานอย ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระ

เรยีบรอ้ย  
จากนัน้น าท่านเดนิทางไป จตัุรสับาดงิห ์ลานกวา้งทีป่ระธานาธบิดโีฮจมินิหไ์ดอ้่านค าประกาศอสิรภาพของ
เวยีดนามพน้จากฝร่ังเศสเมือ่ 2 ก.ย. 2488 หลังจากเวยีดนามตกเป็นเมอืงขึน้ของฝร่ังเศสอยูถ่งึ 84 ปี น าท่าน
เขา้คารวะ สุสานโฮจมินิห ์(ปิดทุกวันจันทรแ์ละศุกร ์เพือ่น าร่างลุงโฮไปอาบน ้ายาใหม่) ภายในบรรจุศพอาบ
น ้ายาของทา่นโฮจมินิหน์อนสงบอยูใ่นโลงแกว้  

 

วนัแรก ทา่อากาศยานดอนเมอืง - ทา่อากาศยานนอยไบ - เมอืงฮานอย - จตัรุสับาดงิห ์- สุสานโฮจมินิห ์- 

ท าเนยีบประธานาธบิด ี- บา้นพกัลุงโฮ - วดัเจดยีเ์สาเดยีว - เมอืงซาปา - ตลาดเลฟิมารเ์ก็ต             
(-/L/D) 

http://bit.ly/2NMk5YE


จากนัน้น าทา่นชม ท าเนยีบประธานาธบิด ีอาคารทาดว้ยสเีหลอืงทัง้หลัง ปัจจุบันเป็นสถานทีรั่บรองแขกบา้น
แขกเมอืง และเดนิเทา้ตอ่ไปผา่นสวนอนัรม่รืน่เขยีวขจไีปดว้ยตน้ไมใ้หญ่นอ้ยทีลุ่งโฮปลูกไว ้ไปชม บา้นพกัลุง
โฮ ทีส่รา้งดว้ยไมท้ัง้หลัง ยกพืน้สงูมใีตถุ้นเหมอืนบา้นไทยสมัยกอ่น เป็นทีพ่ักผ่อนและตอ้นรับแขก ชัน้บนเป็น
หอ้งท างานและหอ้งนอน  

 
จากนัน้เดนิตอ่ไปชม วดัเจดยีเ์สาเดยีว เป็นศาลาเกง๋จนีหลังเดยีวขนาดเล็ก ตัง้อยูบ่นเสาตน้เดยีวปักอยูใ่นสระ
บวั ประดษิฐานรปูเจา้แมก่วนอมิปางแสดงอภนิหิารม ี10 กร ถอืของมงคลรวม 8 อยา่ง มตี านานเล่าว่า“พระเจา้
หลไีทโตทรงพระสบุนิเห็นเจา้แมก่วนอมิประทับน่ังอยูบ่นใบบวั และสง่เด็กชายในออ้มแขนใหพ้ระองค ์ต่อมาไม่
นานพระองคไ์ดอ้ภเิษกสมรสและไดใ้หก้ าเนดิทายาทเพศชายพระองคต์ามทีท่รงสบุนิจงึไดโ้ปรดใหส้รา้งวัดนี้
ข ึน้มาเพือ่แสดงความขอบคณุตอ่เจา้แมก่วนอมิ” 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงซาปา เมอืงเล็กๆ แห่งนี้เริม่ตน้เป็นเมอืงแห่งการพักผ่อนเมือ่ครัง้ทีฝ่ร่ังเศส
ซึง่ปกครองเวยีดนามอยูใ่นขณะนัน้ไดม้าสรา้งสถานีบนภเูขาขึน้ในปี พ.ศ.2465 จากนัน้จงึเริม่มชีาวต่างชาตมิา
พักผอ่นในชว่งวันหยดุเป็นประจ า เพราะอากาศดแีละเงยีบสงบ และเริม่เป็นทีรู่จ้ักกันในหมูนั่กท่องเทีย่ว จงึท า
ใหปั้จจุบันทีน่ี่ไดรั้บความนยิมเป็นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศแลว้ บรรดาชาวเขาทีอ่าศัยอยูบ่รเิวณนี้ก็มวีถิี
ชวีติทีน่่าสนใจ พืน้ทีใ่นซาปาเต็มไปดว้ยนาขัน้บนัไดทา่มกลางทีล่าดไหล่เขาทีท่อดตัวอยา่งมเีสน่ห ์นอกจากนี้



ยังมเีทอืกเขาฟานสปัีน ทีสู่งทีสุ่ดในอนิโดจนีทีค่วามสูง 3,143 เมตรจากระดับน ้าทะเล อกีเพยีงประมาณ 1 
ชัว่โมงก็ถงึ เมอืงซาปา (หมิะบนซาปาทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพอากาศและชว่งเวลาเดนิทางในแต่ละปี) …ใชเ้วลา
เดนิทางราว 5 ช.ม. 

 
เดนิชมและชอ้ปป้ิงที ่ตลาด LOVE MARKET มสีนิคา้ใหท้า่นเลอืกชอ้ปป้ิงมากมาย ไมว่า่จะเป็นสนิคา้พืน้เมอืง 
ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ยา่งจใุจ 

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

  

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นสู ่หมูบ่า้น CAT CAT หมูบ่า้นชาวเขาเผ่ามง้ด า ชมวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวเขาในหมูบ่า้นนี ้
และชมแปลงนาขา้วแบบขัน้บันได การเดนิทางไปหมูบ่า้นก๊าตก๊าต สามารถเดนิทางเทา้หรอืน่ังรถยนตก์็ได ้ใน
กรณีทีน่ั่งรถยนต ์รถน าเทีย่วจะพาทุกท่านมาทีห่นา้หมูบ่า้นก๊าตก๊าต  และจากนัน้จงึเดนิเทา้เลาะตามไล่เขาซึง่
เป็นถนนของหมูบ่า้นเพือ่สัมผัสกับวถิชีวีติความเป็นอยู่แบบมคีวามสขุของประชาชนชาวเขาพืน้เมอืง ทีพ่ ึง่พา
ธรรมชาตใินการด าเนนิชวีติอนัเรยีบงา่ย ตลอดการเดนิทางเทา้จะมบีา้นเรอืนของชาวเขาทีเ่ปิดรา้นวางจ าหน่าย
สนิคา้พืน้เมอืง ของทีร่ะลกึแกนั่กท่องเทีย่ว(ลูกคา้สามารถน าส ิง่ของไปบรจิาคแกเ่ด็กชาวเขาได ้อาทเิชน่ เสือ่
ผา้ ผา้หม่ รองเทา้ ขนม เป็นตน้) 

 

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

 



เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านชม หมูบ่า้นตะวนั เทีย่วชมทวิทัศน์และสะพานขา้มแม่น ้าที่ทาดว้ยหวาย ในระหว่างการเดนิทางไป
หมู่บา้นตะวัน ท่านจะไดช้มนาดอน นาขัน้บันได ตลอดเสน้ทาง นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเปรียญเปรยการ
เดนิทางไปหมูบ่า้นตะวันนีว้า่ กนิลม ชมววิ 

 
น าท่านเดนิทางสู ่SILVER WATER FALL (น า้ตกสเีงนิ) เป็นน ้าตกทีส่วยทีส่ดุในเมอืงซาปา ไหลจากยอด
เขาฟานซปัีน ซึง่สามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนจากระยะไกล มคีวามสงู 100 เมตร 

  หรอืเลอืกซือ้อ๊อฟชัน่เสรมิขึน้ ยอดเขาฟานซปิัน โดยกระเชา้ไฟฟ้าไปยังยอดเขา ซึง่เปรยีบเสมอืน "หลังคา
อนิโดจนี" เป็นระบบกระเชา้ไฟฟ้าสรงิสามสาย ยาวทีส่ดุในเอเชยี รวมระยะทาง 6.3 กโิลเมตร สถานีสดุทา้ยอยู่
สงูจากระดับน ้าทะเลราว 3,000 เมตร ใชเ้วลา เดนิทางประมาณ 15 นาท ีระหวา่งทางทา่นจะไดเ้ห็น น ้าตกสเีงนิ 
และ หมู่บา้นก๊าต ก๊าต ในมุมสูงชมนาขัน้บันไดทีส่วยงาม เมือ่เดนิทางถงึสถานีดา้นบนท่านจะไดส้ัมผัสกับ
บรรยากาศหนาวเย็นและสวยงาม เดนิขึน้สูจุ่ดสงูสดุของยอดเขาใหท้่านไดเ้ก็บภาพความประทับใจ (ไมร่วมค่า
กระเชา้ รถรางและคา่เดนิทาง) 

 



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

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นสู ่เมอืงลาวไก  ใกลก้บัดา่นชายแดนเวยีดนาม-จนี ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ สถานทีน่ี้เป็นยา่นที่

ชาวเวยีดนามและชาวจนีเขา้ออก เพือ่คา้ขาย สง่สนิคา้น าเขา้ และสง่ออก   
น าทา่นกลับสู ่เมอืงฮานอย ผา่นทางเสน้ทางเดมิ ระยะทางประมาณ 320 กโิลเมตร ใชเ้วลาราว 5 ชัว่โมง เมอืง
ฮานอย มคีวามหมายวา่ “เมอืงทีม่แีมน่ ้าไหลผา่น” ซึง่หมายถงึแมน่ ้าแดงทีไ่หลผา่นตวัเมอืงฮานอย อนัเป็นเมอืง
หลวงของประเทศเวยีดนาม ตัง้อยูท่างเหนอืของประเทศ มปีระวัตศิาสตรย์าวนานกวา่ 2,000 ปี 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้น าทา่นชม วดัหงอกเซนิ วัดโบราณ ภายในประกอบดว้ยศาลเจา้โบราณ และขา้งๆ ศาลเจา้มอีาคารหลัง
เล็กๆ ทีม่เีตา่สต๊าฟขนาดใหญ ่ซึง่เป็นเตา่ทีอ่าศัยอยูใ่นทะเลสาบแหง่นี ้

 
  หลังจากนัน้น าท่านสู่ ถนน 36 สาย ทีข่ายสนิคา้หลากหลายประเภท ทัง้ของที่ระลกึ ของกนิ ของใช ้อาท ิ

เครือ่งเขนิ หมวกงอบญวน เซรามกิ ภาพเขยีน กระเป๋าก๊อปป้ียีห่อ้ต่างๆ เชน่ Samsonite, Kipling, Roxy, 
Billabong  

เย็น บรกิารอาหารเย็นดว้ยขนมปงั BANH MI (ขนมปงัสไตลเ์วยีดนามบรกิารบนรถ) 
  ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิสู ่ทา่อากาศยานนอยไบ เพือ่เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 
20.50  น าทา่นเหนิฟ้ากลับสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่FD645 
22.45 ถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 
 

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

** 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) 

พกัเดีย่วเพิม่ 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 

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

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

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่
ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ั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 ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    
 คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจาก
หวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,200 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  
คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน กรณีนักท่องเทีย่ว
หรอืเอเจนซีไ่มช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่่ากรณีใดๆ
ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

 



เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ ี
ช ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้
ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล์ หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อท าเรื่องขอรับเงนิ
คา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ 
และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้

2.1.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี้ ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่

นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีดัจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กบั
สายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 
 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอื

ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วัน
ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการที่มี
นักทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื
เดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง
บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่ว
สว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว
เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ และ

รวมกนัทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่
ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่า
ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  



3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใส่

กระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากดั ไดแ้ก่ 
3.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มม่กีารจ ากัด

จ านวน  
3.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิคนละ 2 

กอ้น 
3.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทกุกรณี 
4. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 
 

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


