
 

 
 

 

รหัสโปรแกรม : 11859 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

 
 



วนัแรก ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิ– ทา่อากาศยานนอยไบ – เมอืงฮานอย – เมอืงซาปา (-/-/D) 

12.00  พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารชัน้ 4 เคาน์เตอรส์ายการบนิ VIETJET AIR โดยเจา้หนา้ทีข่อง
บรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

 

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

15.50  น าทา่นเหนิฟ้าสู ่เมอืงฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดยเทีย่วบนิที ่VJ902 (ไมม่อีาหาร และเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) 

17.40   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนอยไบ เมอืงฮานอย ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร รับกระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ย (บรกิารขนมปัง
ฝร ัง่เศสสไตลเ์วยีดนามบนรถ) 

 

 
 

จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงซาปา เมอืงเล็ก  ๆแห่งนี้เริม่ตน้เป็นเมอืงแห่งการพักผ่อนเมือ่ครัง้ทีฝ่ร่ังเศสซึง่ปกครองเวยีดนาม

อยู่ในขณะนัน้ไดม้าสรา้งสถานีบนภูเขาขึน้ในปี พ.ศ.2465 จากนัน้จงึเริม่มชีาวตา่งชาตมิาพักผ่อนในชว่งวันหยุดเป็นประจ า เพราะ
อากาศดแีละเงียบสงบ และเริ่มเป็นทีรู่จ้ักกันในหมู่นักท่องเทีย่ว จึงท าใหปั้จจุบันทีน่ี่ไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจาก

บรรยากาศแลว้ บรรดาชาวเขาทีอ่าศัยอยู่บรเิวณนี้ก็มวีถิชีวีติทีน่่าสนใจ พื้นทีใ่นซาปาเต็มไปดว้ยนาขัน้บันไดทา่มกลางทีล่าดไหล่

http://bit.ly/2NMk5YE


เขาทีท่อดตัวอย่างมีเสน่ห์ นอกจากนี้ยังมีเทอืกเขาฟานสปัีน ทีส่งูทีสุ่ดในอนิโดจีนทีค่วามสูง 3,143 เมตรจากระดับน ้าทะเล 

ระยะทางประมาณ 310 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางราว  ๆ4 ชัว่โมงถงึเมอืงลาวไก) 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่ NORTH STAR SAPA / SUNNY MOUNTAIN HOTEL  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

 
 

วนัทีส่อง เมอืงซาปา – ภูเขาฮามรอง หรอื ภูเขาปากมงักร – หมูบ่า้นชาวเขากา๊ตกา๊ต – น า้ตกสเีงนิ – ตลาดเลฟิ มารเ์ก็ต 

(B/L/D) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ภูเขาฮามรอง หรอื ภูเขาปากมงักร ซึง่เป็นภูเขาอยู่กลางเมอืงซาปา นักทอ่งเทีย่วสามารถเดนิเทา้ขึน้
ไปเพือ่ชมหมอกและเมฆคลมุเมอืงซา 

ปาในยามเชา้ ชมเทอืกเขาเลยีนเซนิ รวมถงึยอดเขาฟานซฟัีง ทีม่คีวามสงูถงึ 3,143 เมตร ถอืเป็นยอดภูเขาทีอ่ยู่สงูสดุใน

อนิโดจนี จนไดรั้บฉายาว่าเป็น หลังคาแห่งอนิโดจนี ในระหว่างทีเ่ดนิขึน้ภูเขาฮามรอง นักท่องเทีย่วสามารถแวะชมสวน
ดอกไม ้สวนกลว้ยไม ้และสวนหนิทีส่วยงามตลอดทางเทา้ 

 

 
 
จากนัน้น าทา่นสู ่หมูบ่า้น CAT CAT หมูบ่า้นชาวเขาเผา่มง้ด า ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บา้นนี้ และชมแปลงนาขา้ว

แบบขัน้บนัได การเดนิทางไปหมูบ่า้นกา๊ตกา๊ต สามารถเดนิทางเทา้หรอืน่ังรถยนตก็์ได ้ในกรณีทีน่ั่งรถยนต ์รถน าเทีย่วจะพาทกุทา่น

มาทีห่นา้หมู่บา้นก๊าตก๊าต  และจากนัน้จงึเดนิเทา้เลาะตามไล่เขาซึง่เป็นถนนของหมู่บา้นเพือ่สัมผัสกับวถิชีวีติความเป็นอยู่แบบมี
ความสขุของประชาชนชาวเขาพื้นเมอืง ทีพ่ึง่พาธรรมชาตใินการด าเนนิชวีติอันเรียบง่าย ตลอดการเดนิทางเทา้จะมบีา้นเรือนของ



ชาวเขาทีเ่ปิดรา้นวางจ าหน่ายสนิคา้พืน้เมอืง ของทีร่ะลกึแกนั่กทอ่งเทีย่ว (ลกูคา้สามารถน าส ิง่ของไปบรจิาคแกเ่ด็กชาวเขาได ้อาทิ
เชน่ เสือ่ผา้ ผา้หม่ รองเทา้ ขนม เป็นตน้) 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่SILVER WATER FALL (น า้ตกสเีงนิ) เป็นน ้าตกทีส่วยทีส่ดุในเมอืงซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซปัีน 

ซึง่สามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนจากระยะไกล มคีวามสงู 100 เมตร 

อสิระทา่นที ่ตลาด LOVE MARKET มสีนิคา้ใหท้่านเลอืกชอ้ปป้ิงมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสนิคา้พื้นเมอืง ของฝาก ขนม 
กระเป๋า รองเทา้ ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ยา่งจใุจ 

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

วนัทีส่าม เมอืงซาปา – เมอืงฮานอย – วดัเจ ิน่กวอ๊ก – ทะเลสาบคนืดาบ – วดัหงอกเซนิ – ถนน 36 สาย – ระบ าตุก๊ตาหุน่

กระบอกน า้ (B/L/D) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

บอกลาเมอืงซาปาหลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงฮานอย มคีวามหมายวา่ “เมอืงทีม่แีม่น ้าไหลผ่าน” ซึง่หมายถงึ
แม่น ้าแดงทีไ่หลผ่านตัวเมอืงฮานอย อันเป็นเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม ตัง้อยู่ทางเหนือของประเทศ มปีระวัตศิาสตรย์าวนาน

กวา่ 2,000 ปี ระยะทางประมาณ 170 กโิลเมตร โดยใชเ้สน้ทางเดมิ  
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ... ทานบุฟเฟ่ตน์านาชาตทิีร่า้นอาหาร SEN 

 

 



น าทา่นสู ่วดัเจ ิน่กวอ๊ก ซึง่เป็นวดัทีเ่กา่แกข่องชาวพุทธทีเ่คยรุ่งโรจนใ์นอดตี วดันีต้ัง้อยูบ่รเิวณเกาะเล็กๆตดิรมิทะเลสาบ 

จากนัน้น าทา่นขา้มสะพานแสงอาทติย ์ซึง่จะขา้ม ทะเลสาบคนืดาบ ทีม่ตี านานเกีย่วกับเตา่ทีม่อีายุกวา่รอ้ยปี  
 

 
น าทา่นชม วดัหงอกเซนิ วัดโบราณภายในประกอบดว้ยศาลเจา้โบราณ และขา้งๆ ศาลเจา้มอีาคารหลังเล็กๆ ทีม่เีตา่สต๊าฟขนาด
ใหญท่ีก่ลา่ว ซึง่เป็นเตา่ทีอ่าศัยอยูใ่นทะเลสาบแหง่นี ้

  หลังจากนั้นน าท่านสู่ ถนน 36 สาย ทีข่ายสนิคา้หลากหลายประเภท ทัง้ของทีร่ะลกึ ของกนิ ของใช ้อาท ิเครื่องเขนิ 

หมวกงอบญวน เซรามคิ ภาพเขยีน กระเป๋ากอ๊ปป้ียีห่อ้ตา่งๆ เชน่ Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong  
 

 
 

จากนัน้น าทา่นเขา้ชมการแสดง ระบ าตุก๊ตาหุน่กระบอกน า้ ศลิปกรรมประจ าชาต ิเอกลักษณ์ของประเทศเวยีดนามและมี
แหง่เดยีวในโลก ชมความสามารถในการเชดิหุน่กระบอกจากในน ้า แสดงเกีย่วกับเรือ่งราวในประวัตศิาสตร ์ชวีติประจ าวันของ

ชาวเวยีดนาม และต านานสถานทีส่ าคัญตา่งๆ ในกรุงฮานอย 

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

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

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางไป จตัุรสับาดงิห ์(ถา่ยรูปดา้นนอก) ดา้นหนา้เป็นลานกวา้งทีป่ระธานาธบิดโีฮจมินิหไ์ดอ้่านค า

ประกาศอสิรภาพของเวยีดนามพน้จากฝร่ังเศสเมือ่ 2 ก.ย. 2488 หลังจากเวยีดนามตกเป็นเมอืงขึน้ของฝร่ังเศสอยู่ถงึ 84 ปี น า



ทา่นถ่ายรูปดา้นหนา้ของ สุสานโฮจมินิห ์ซึง่ดา้นในเป็นทีบ่รรจุศพของท่านโฮจมินิหอ์าบน ้ายานอนสงบอยู่ในโลงแกว้ (ปิดให ้
เขา้ชมทกุวนัจันทรแ์ละศกุร)์ 
 

 
  ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิสู ่ทา่อากาศยานนอยไบ เพือ่เดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 

12.15  น าทา่นเหนิฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่VJ901 
14.05  ถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 

 

************************************************* 
** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
*** ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่
หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่เด็ก
มเีตยีง 

(เด็กอายตุ า่กวา่11
ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายตุ า่กวา่11
ปี) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคาไมร่วม

ต ัว๋ 

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 
*พเีรยีดนีไ้มส่ามารถตดักรุป๊เหมาได*้ 

8,999 8,999 8,999 3,500 6,999 

 
** ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี3,900 บาท** 

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

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ
ท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจอง

ทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์
ในการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด เนือ่งจาก

ทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นที่
เหลอื กรุณาช าระ 30 วนักอ่นการเดนิทาง 

หมายเหต ุ: ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 



 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรีด 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น *หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพอใจ* 

คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี่

ไมช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละ

สทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจง้ยกเลกิการจองกับทาง

บรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื

มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการให ้

น าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 
2.1.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.1.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 



ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การ

ส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 

หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 

 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการ

เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซี่า  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทางและ
อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิ

มัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ
เวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นีบ้รษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 

ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่า

ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  
8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่
เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด

เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด

ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าตดิตัว

ถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากดั ไดแ้ก ่
3.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มม่กีารจ ากดัจ านวน  

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

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

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


