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หลังจากนันนําท่านเดนิทางต่อสู ่เมอืงซาปา ใชเ้วลาเพยีง 45 นาท ีเมอืงซาปา เป็นเมอืงเล็กๆ แห่งนีเรมิตน้เป็นเมอืงแห่งการ
พักผ่อนเมือครังทีฝรังเศสซงึปกครองเวียดนามอยู่ในขณะนันไดม้าสรา้งสถานีบนภูเขาขนึในปี พ.ศ.2465 จากนันจึงเริมมี
ชาวต่างชาตมิาพักผ่อนในชว่งวันหยุดเป็นประจํา เพราะอากาศดแีละเงยีบสงบ และเรมิเป็นทรีูจั้กกันในหมู่นักท่องเทยีว จงึทําให ้
ปัจจุบันทนีีไดรั้บความนยิมเป็นอยา่งมาก นอกจากบรรยากาศแลว้ บรรดาชาวเขาทอีาศัยอยู่บรเิวณนีก็มวีถิชีวีติทน่ีาสนใจ พนืทใีน
ซาปาเต็มไปดว้ยนาขนับันไดท่ามกลางทลีาดไหลเ่ขาททีอดตวัอยา่งมเีสน่ห ์นอกจากนยีังมเีทอืกเขาฟานสปัีน ทสีงูทสีดุในอนิโด
จนีทคีวามสงู 3,143 เมตรจากระดบันําทะเล 

  

 



เทยีง บรกิารอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร (3) 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่นําตกสเีงนิ เป็นนําตกทสีวยทสีดุในเมอืงซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซปัีน ซงึสามารถมองเห็นไดอ้ยา่ง
ชดัเจนจากระยะไกล มคีวามสงู 100 เมตร 
 

 
 
นําทา่นชม หมูบ่า้นชาวเขา กา๊ตกา๊ต หรอื CAT CAT VILLAGEหมูบ่า้นชาวเขาเผ่ามง้ดํา ชมวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวเขาใน
หมู่บา้นนี และชมแปลงนาขา้วแบบขันบันได การเดนิทางไปหมูบ่า้นกา๊ตกา๊ต สามารถเดนิทางเทา้หรอืนังรถยนตก็์ได ้ในกรณีทนัีง
รถยนต ์รถนําเทยีวจะพาทกุทา่นมาทหีนา้หมูบ่า้นกา๊ตกา๊ต  และจากนันจงึเดนิเทา้เลาะตามไลเ่ขาซงึเป็นถนนของหมูบ่า้นเพอืสมัผัส
กับวถิชีวีติความเป็นอยู่แบบมคีวามสขุของประชาชนชาวเขาพนืเมอืง ทพีงึพาธรรมชาตใินการดําเนนิชวีติอันเรยีบง่าย ตลอดการ
เดนิทางเทา้จะมบีา้นเรอืนของชาวเขาทเีปิดรา้นวางจําหน่ายสนิคา้พนืเมอืง ของทรีะลกึแกนั่กทอ่งเทยีว (ลกูคา้สามารถนําสงิของไป
บรจิาคแกเ่ด็กชาวเขาได ้อาทเิชน่ เสอืผา้ ผา้หม่ รองเทา้ ขนม โดยเฉพาะมามา่ เป็นตน้) 
 

 



 
 

หลังจากนันนําท่านถ่ายรูปกับ โบสถซ์าปา เป็นอกีหนงึจุดแลนดม์ารค์ของเมอืงซาปา เป็นโบสถท์เีกา่แกท่สีดุในเมอืงซา
ปาสรา้งขนึเมอืปี 1932 รูปทรงและสถาปัตยกรรมของฝรังเศส อสิละท่านถ่ายรูปดา้นนอกหลังจากนันอสิระท่านชอ้ปปิง
ตลาดเลฟิมารเ์ก็ตและเขา้โรงแรมทพัีกตามอธัยาสยั 
 

 
 



เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพเิศษ...เมนชูาบแูซลมอ่น(4) 
 

หลงัจากรับประทานอาหารเย็นเรยีบรอ้ย อสิระทา่นเดนิชมและชอ้ปปิงท ีตลาดซาปาเลฟิ ไนทม์ารเ์ก็ทมสีนิคา้ใหท้า่นเลอืก ชอ้ป
ปิงมากมาย ไมว่า่จะเป็นสนิคา้พนืเมอืง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ทา่นสามารถชอ้ปปิงใหอ้ยา่งจใุจ 
 

พกัท ี DE LA COUPOLE – MGALLERY BY SOFITEL ระดบั 5 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 
 



วนัทสีาม เมอืงซาปา – นงัรถไฟรางชมเมอืงซาปา – ขนึกระเชา้ฟานซปิัน – เมอืงฮานอย – ชมโชวห์ุ่นกระบอกนํา – 
ทะเลสาบคนืดาบ – สะพานแสงอาทติย ์– ถนน 36 สาย (B/L/D) 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
 

จากนันนําทา่น นงัรถไฟเมอืงซาปา ทา่นจะไดพ้บกบัววิทวิทัศนข์องเมอืงซาปาทเีต็มไปดว้ยความสดชนื และสดูกลนิอายธรรมชาต ิ
ทา่นยังจะไดพ้บกบัทุง่นาขนับนัไดทเีรยีงรายเป็นขนัสวยงามถงึสถานนัีงกระเชา้ไฟฟ้า (รวมคา่รถไฟรางแลว้) 

 

 
   
  จากนันนําทา่นขนึสู ่ยอดเขาฟานซปินั โดย กระเชา้ไฟฟ้า ไปยังยอดเขา ซงึเปรยีบเสมอืน "หลังคาอนิโดจนี" เป็นระบบ

กระเชา้ไฟฟ้าสรงิสามสาย ยาวทสีดุในเอเชยี รวมระยะทาง 6.3 กโิลเมตร สถานสีดุทา้ยอยูส่งูจาก 
  ระดับนําทะเลราว 3,000 เมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท ีระหวา่งทางทา่นจะไดเ้ห็น นําตกสเีงนิ และ หมูบ่า้นกา๊ต 

กา๊ต ในมุมสงูชมนาขันบันไดทสีวยงาม เมอืเดนิทางถงึสถานีดา้นบนทา่นจะไดส้ัมผัสกับบรรยากาศหนาวเย็นและสวยงาม 
เดนิขนึสูจ่ดุสงูสดุของยอดเขาใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความประทับใจ (ไมร่วมรถรางขนึสูย่อดเขาราคารถรางประมาณ 70,000.- 
ดอง) 

 

 



 

 
 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 
  
 นําทานเดนิทางกลับสู ่เมอืงฮานอย ตังอยู่ตอนตน้อยูบ่นลุม่แมนํ่าแดง ปฐมกษัตรยิร์าชวงศล์สีถาปนาขนึเป็นเมอืงหลวงในปี พ.ศ. 

1553 โดยใชช้อืวา่ ทังล็อง แปลวา่ มังกรเหนิ จนกระทัง พ.ศ. 2245 กษัตรยิร์าชวงศเ์หงยีนไดย้า้ยเมอืหลวงไปอยูเ่มอืงเวเ้มอืตกเป็น
สว่นหนขึองอนิโดจนีฝรังเศส ฮานอยจงึกลับมาเป็นเมอืงหลวงอย่างเป็นทางการอกีครังใน พ.ศ. 2430 ภายหลังไดรั้บเอกราชในปี 
พ.ศ. 2489 ดนิแดนเวยีดนามแยกออกเป็นสองประเทศ โดยฮานอยเป็นเมอืงหลวงของเวยีดนามเหนอื เมอืรวมประเทศใน พ.ศ. 2519 
จงึเป็นเมอืงหลวงหนงึเดยีวของเวยีดนามในปัจจบุนั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4-5 ชม.)  

 

 



 
 จากนันชมการแสดง ระบําตุก๊ตาหุน่กระบอกนํา ศลิปกรรมประจําชาต ิเอกลกัษณ์ของประเทศเวยีดนามและมแีหง่เดยีวใน

โลก ชมความสามารถในการเชดิหุ่นกระบอกจากในนํา แสดงเกยีวกับเรืองราวในประวัตศิาสตร์ ชวีติประจําวันของชาว
เวยีดนาม และตํานานสถานทสํีาคญัตา่งๆ ในกรงุฮานอย 

 

 
  
 นําทา่นชม ทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอย ทมีตํีานานเลา่ขานวา่ในสมัยทเีวยีดนามทําสงครามสูร้บกบัจนี กษัตรยิ์

แหง่เวยีดนามไมเ่คยรบชนะจนีไดเ้ลย ทําใหเ้กดิความทอ้แท ้เมอืมาลอ่งเรอืททีะเลสาบแหง่นไีดม้ปีาฏหิารย ์เตา่ขนาดใหญม่ากได ้
คาบดาบวเิศษมาใหพ้ระองค ์และเมอืพระองคนํ์าดาบไปตอ่สูก่ับจนีก็ไดช้ยัชนะกลับมาทําใหบ้า้นเมอืงสงบสขุ เมอืสงครามสนิสดุ
พระองคก็์ไดนํ้าดาบมาคนื ณ ทะเลสาบแหง่นแีละนําทา่นชม สะพานแสงอาทติย ์

 
 จากนันอสิระใหท้า่นเลอืกซอืสนิคา้บน ถนน 36 สาย ทขีายสนิคา้หลากหลายประเภท ทังของทรีะลกึ ของกนิ ของใช ้อาท ิเครอืง

เขนิ หมวกงอบญวน เซรามกิ ภาพเขยีน กระเป๋ากอ๊ปปียหีอ้ตา่ง  ๆเชน่ Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong 
 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (4) 
 
พกัท ี MOON VIEW HOTEL ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทสี ี เมอืงฮานอย – จตัรุสับาดงิห ์– สสุานโฮจมินิห ์– สนามบนินอยไบ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ– กรงุเทพฯ (B/-/-) 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
 
 จากนันนําทา่นเดนิทางไป จตัรุสับาดงิหล์านกวา้งทปีระธานาธบิดโีฮจมินิหไ์ดอ้า่นคําประกาศอสิรภาพของเวยีดนามพน้จากฝรังเศส

เมอื 2 ก.ย. 2488 หลังจากเวยีดนามตกเป็นเมอืงขนึของฝรังเศสอยูถ่งึ 84 ปีนําทา่นชม สสุานโฮจมินิหภ์ายในบรรจุศพอาบนํายา
ของทา่นโฮจมินิหน์อนสงบอยูใ่นโลงแกว้ (ถา่ยรปูดา้นนอกเทา่นัน) 

 



 
 
 ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางเขา้สูส่นามบนินอยไบเพอืเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ 
12.15 นําทา่นเหนิฟ้ากลบัสูก่รงุเทพฯ โดยเทยีวบนิท ีVJ901(บนเครอืงไมม่อีาหารบรกิาร) 
14.05 เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมูกิรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

** หากทา่นทตีอ้งออกตวัภายใน (เครอืงบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีกุครงักอ่นทําการออกตวั
เนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ขอบพระคณุทกุทา่นทใีชบ้รกิาร ** 



อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่/ เด็ก 
พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น พกัเดยีวเพมิ ราคาไมร่วมตวั 

29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2563 17,999 5,500 14,999 

30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2563 16,999 5,500 13,999 

02 – 05 มกราคม 2563 13,999 5,000 10,999 

03 – 06 มกราคม 2563 13,999 5,000 10,999 

09 – 12 มกราคม 2563 12,999 5,000 9,999 

10 – 13 มกราคม 2563 12,999 5,000 9,999 

16 – 19 มกราคม 2563 12,999 5,000 9,999 

17 – 20 มกราคม 2563 12,999 5,000 9,999 

06 – 09 กมุภาพนัธ ์2563 13,999 5,000 10,999 

07 – 10 กมุภาพนัธ ์2563 13,999 5,000 10,999 

08 – 11 กมุภาพนัธ ์2563 13,999 5,000 10,999 

13 – 16 กมุภาพนัธ ์2563 12,999 5,000 9,999 

14 – 17 กมุภาพนัธ ์2563 12,999 5,000 9,999 

20 – 23 กมุภาพนัธ ์2563 12,999 5,000 9,999 

21 – 24 กมุภาพนัธ ์2563 12,999 5,000 9,999 

27 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2563 12,999 5,000 9,999 

28 ก.พ. – 02 ม.ีค. 2563 12,999 5,000 9,999 

06 – 09 มนีาคม 2563 11,999 5,000 9,999 



12 – 15 มนีาคม 2563 12,999 5,000 9,999 

13 – 16 มนีาคม 2563 12,999 5,000 9,999 

19 – 22 มนีาคม 2563 12,999 5,000 9,999 

20 – 23 มนีาคม 2563 12,999 5,000 9,999 

26 – 29 มนีาคม 2563 12,999 5,000 9,999 

27 – 30 มนีาคม 2563 12,999 5,000 9,999 

 
** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 4,900 บาท** 

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

 

 
 

การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจาํนวน 15 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ
ในการเลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงราคา 

กรณุาชําระมดัจาํ ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการคนืมดัจาํทงัหมด เนอืงจาก
ทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ตวัเครอืงบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทเีรยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํีามนัทยีงัมไิดชํ้าระ คา่ทวัรส์ว่นที

เหลอื กรณุาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
หมายเหต ุ: ตวัเมอืออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนอืงจากเงอืนไขของสายการบนิ 

 
อตัราคา่บรกิารนรีวม 
 คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทมี ี
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.    คา่รถรับ-สง่ และนําเทยีวตามรายการ 
 คา่ทพัีกตามทรีะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
 คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมอืทรีะบใุนรายการ    
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทรีะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนอืรายการ(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถนิ ทา่นละ 1,200 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  
คา่ภาษมีลูคา่เพมิ 7% และภาษหีกั ณ ทจีา่ย 3% 
 
เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพอืสํารองทนัีง  
2. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทเีหลอืทังหมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซี

ไมช่ําระเงนิ หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเทยีวสละ
สทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์นๆ 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่นนั ไมเ่ชน่นนัทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจาํไมว่า่ดว้ย
กรณีใดๆทงัสนิ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ําการจา่ยคา่ตวัไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ี

ถว้นกอ่นการจองทวัรท์กุครงั เพอืประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 



3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขตัฤกษ์ทรัีฐบาลประกาศในปี
นันๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลอืนการเดนิทาง นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซ(ีผูม้ชีอืในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอย่างใดอย่างหนงึเพอืแจง้ยกเลกิการจองกับทาง
บรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซ ี(ผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทบีรษัิทอย่างใดอย่างหนงึเพอืทําเรอืงขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทตีอ้งการให ้
นําเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงัน ี

2.1.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทชีําระแลว้ทังหมด 
ทังนี ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทไีดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทชีําระแลว้เนอืงในการเตรยีมการจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กท่องเทยีว เชน่ การ

สํารองทนัีงตวัเครอืงบนิ การจองทพัีกฯลฯ 
3. การเดนิทางทตีอ้งการันตมัีดจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ 

หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทังหมด   
4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึศุกร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขตัฤกษ์ทรัีฐบาล
ประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทยีวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 
 
เงอืนไขและขอ้กําหนดอนืๆ 
1. ทัวรน์สํีาหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 
2. ทัวรน์เีป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมด หรอืถกูปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธใินการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีนักท่องเทียวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซทีราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทไีม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางสําหรับประเทศทมีวีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทยีวทุกท่านยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิจากการทมีนัีกท่องเทยีวร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ททีางบรษัิทกําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีจีะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คํานําหนา้ชอื เลขทหีนังสอืเดนิทาง
และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตัวเครอืงบนิ ในกรณีทนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซมีไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพอืใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ
เวลา ณ วนัทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทังนบีรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเทยีวสว่นใหญเ่ป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทเีพมิขนึของนักทอ่งเทยีวทมีไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 
ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนคํีานวณจากอตัราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัททีางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพมิขนึ ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงอัตราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัวเครอืงบนิ ค่าภาษีเชอืเพลงิ ค่า
ประกนัภยัสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิ ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน 

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตัวขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ และรวมกนัทกุชนิไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซงึมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน ถา้สงิของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทกํีาหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  

2. สงิของทมีลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลด
ใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  



3. IATA ไดก้ําหนดมาตรการเกยีวกบัการนําแบตเตอรสีํารองขนึไปบนเครอืงบนิดงันแีบตเตอรสํีารองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตัว
ถอืขนึเครอืงบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณทจํีากดั ไดแ้ก ่

3.1 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจไุฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําขนึเครอืงไดไ้มม่กีารจํากดัจํานวน  
3.2 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 
3.3 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขนึเครอืงในทกุกรณี 
4. หา้มนําแบตเตอรสํีารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครอืงในทกุกรณี 
 

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


