
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัแรก ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนอยไบ  - เมืองฮานอย - จตัรุสับาดิงห ์- สุสาน

โฮจมิินห ์ - ทาํเนียบประธานาธิบดี - บา้นพกัลุงโฮ - วดัเจดียเ์สาเดียว - เมืองซาปา - 

ตลาด LOVE MARKET 

04.00 น. พรอ้มกนัท่ี  ท่าอากาศยาน ดอนเมือง  อาคาร  1 ชั้น 3 ประตู 2 เคาน์เตอรส์ายการบินแอร์

เอเชีย โดยเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกในการเช็คอิน 
07.00น. นําท่านเหินฟ้าสู่ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยเท่ียวบินท่ี FD642 

08.45น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร รบักระเป๋า

สมัภาระเรียบรอ้ย  
จากน้ันนําท่านเดินทางไป จตัรุสับาดิงห ์ลานกวา้งท่ีประธานาธิบดีโฮจิมินหไ์ดอ้่านคาํประกาศ

อิสรภาพของเวียดนามพน้จาก ฝรัง่เศสเมื่อ 2 ก.ย. 2488 หลงัจากเวียดนามตกเป็นเมืองข้ึนของ

ฝรัง่เศสอยูถึ่ง 84 ปี นําท่านเขา้คารวะ สุสานโฮจมิินห ์(ปิดทกุวนัจนัทรแ์ละศกุร ์เพ่ือน ารา่งลุงโฮ

ไปอาบน า้ยาใหม่) ภายในบรรจุศพอาบน้ํายาของท่านโฮจิมินหน์อนสงบอยูใ่นโลงแกว้  

จากน้ันนําท่านชม ทาํเนียบประธานาธิบดี อาคารทาดว้ยสีเหลืองทั้งหลงั ปัจจุบนัเป็นสถานท่ี

รบัรองแขกบา้นแขกเมือง และเดินเทา้ต่อไปผ่านสวนอนัร่มร่ืนเขียวขจีไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่น้อยท่ี

ลุงโฮปลูกไว ้ไปชม  บา้นพกัลุงโฮ  ท่ีสรา้งดว้ยไมท้ั้งหลงั ยกพ้ืนสูงมีใตถุ้นเหมือนบา้นไทย

สมยักอ่น เป็นท่ีพกัผ่อนและตอ้นรบัแขก  ชั้นบนเป็นหอ้งทาํงานและหอ้งนอน  

จากน้ันเดินต่อไปชม  วดัเจดียเ์สาเดียว  เป็นศาลาเก๋งจีนหลงัเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยูบ่นเสาตน้

เดียวปักอยูใ่นสระบวั ประดิษฐานรูปเจา้แมก่วนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร ถือของมงคลรวม 8 

อยา่ง มีตาํนานเล่าวา่ “พระเจา้หลีไทโตทรงพระสุบินเห็นเจา้แมก่วนอิมประทบันัง่อยูบ่นใบบวั 

และส่งเด็กชายในออ้มแขนใหพ้ระองค ์ต่อมาไมน่านพระองคไ์ดอ้ภิเษกสมรสและไดใ้หก้าํเนิด

ทายาทเพศชายพระองคต์ามท่ีทรงสุบินจึงไดโ้ปรดใหส้รา้งวดัน้ีข้ึนมาเพ่ือแสดงความขอบคุณต่อ

เจา้แมก่วนอิม” 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

 

จากน้ันนําท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาปา เมอืงเล็กๆ แห่งน้ีเร่ิมตน้เป็นเมืองแห่งการพกัผ่อนเมื่อครั้ง

ท่ีฝรัง่เศสซ่ึงปกครองเวียดนามอยูใ่นขณะน้ันไดม้าสรา้งสถานีบนภูเขาข้ึนในปี พ.ศ.2465 จากน้ันจึง

เร่ิมมีชาวต่างชาติมาพกัผ่อนในช่วงวนัหยุดเป็นประจาํ เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเร่ิมเป็นท่ี

รูจ้กักนัในหมูนั่กท่องเท่ียว จึงทาํใหปั้จจุบนัท่ีน่ีไดร้บัความนิยมเป็นอยา่งมาก นอกจากบรรยากาศ

แลว้ บรรดาชาวเขาท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณน้ีก็มีวิถีชีวิตท่ีน่าสนใจ พื้ นท่ีในซาปาเต็มไปดว้ยนาขั้นบนัได

ท่ามกลางท่ีลาดไหล่เขาท่ีทอดตวัอยา่งมีเสน่ห ์นอกจากน้ียงัมีเทือกเขาฟานสีปัน ท่ีสูงท่ีสุดในอินโด

จีนท่ีความสูง 3,143 เมตรจากระดบัน้ําทะเล อีกเพียงประมาณ 1 ชัว่โมงก็ถึง เมืองซาปา (หิมะบนซา

ปาทัง้น้ีขึ้นอยูกั่บสภาพอากาศและชว่งเวลาเดินทางในแตล่ะปี) …ใชเ้วลาเดินทางราว 5 ช.ม. 

เดินชมและชอ้ปป้ิงท่ี ตลาด LOVE MARKET มีสินคา้ใหท้่านเลือกชอ้ปป้ิงมากมาย ไมว่า่จะเป็น

สินคา้พ้ืนเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ท่านสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ยา่งจุใจ 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี  NORTH STAR SAPA / MUONG THANH SAPA / SUNNY MOUNTAIN  *หรือระดบัเทียบเท่า*  

วนัท่ีสอง หมู่บา้น CAT CAT - หมู่บา้นตะวนั -  SILVER WATER FALL (นํ้าตกสีเงิน) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําท่านสู่ หมู่บา้น CAT CAT หมูบ่า้นชาวเขาเผ่ามง้ดาํ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวเขาใน

หมูบ่า้นน้ี และชมแปลงนาขา้วแบบขั้นบนัได การเดินทางไปหมูบ่า้นกา๊ตกา๊ต สามารถเดินทางเทา้

หรือนัง่รถยนตก์็ได ้ในกรณีท่ีนัง่รถยนต ์รถนําเท่ียวจะพาทุกท่านมาท่ีหน้าหมูบ่า้นกา๊ตกา๊ต  และ

จากน้ันจึงเดินเทา้เลาะตามไล่เขาซ่ึงเป็นถนนของหมูบ่า้นเพ่ือสมัผสักบัวิถีชีวิตความเป็นอยูแ่บบมี

ความสุขของประชาชนชาวเขาพ้ืนเมือง ท่ีพ่ึงพาธรรมชาติในการดาํเนินชีวิตอนัเรียบง่าย ตลอดการ

เดินทางเทา้จะมีบา้นเรือนของชาวเขาท่ีเปิดรา้นวางจาํหน่ายสินคา้พ้ืนเมือง ของท่ีระลึกแก่

นักท่องเท่ียว(ลูกคา้สามารถน าส่ิงของไปบรจิาคแก่เด็กชาวเขาได ้อาทิเชน่ เส่ือผา้ ผา้ห่ม รองเทา้ 

ขนม เป็นตน้) 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

 

นําท่านชม หมู่บา้นตะวนั เท่ียวชมทิวทศัน์และสะพานขา้มแมน้ํ่าท่ีทาดว้ยหวาย ในระหวา่งการ

เดินทางไปหมูบ่า้นตะวนั ท่านจะไดช้มนาดอน นาขั้นบนัได ตลอดเสน้ทาง นักท่องเท่ียวส่วน

ใหญ่จะเปรียญเปรยการเดินทางไปหมูบ่า้นตะวนัน้ีวา่ กินลม ชมวิว 

นําท่านเดินทางสู่ SILVER WATER FALL (นํ้าตกสีเงิน) เป็นน้ําตกท่ีสวยท่ีสุดในเมืองซาปา ไหล

จากยอดเขาฟานซีปัน ซ่ึงสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนจากระยะไกล มีความสูง 100 เมตร 

  หรือเลือกซ้ืออ๊อฟชัน่เสริมข้ึน  ยอดเขาฟานซิปัน  โดย กระเชา้ไฟฟ้า ไปยงัยอดเขา  ซ่ึง

เปรียบเสมือน "หลงัคาอินโดจีน " เป็นระบบกระเชา้ ไฟฟ้าสริงสามสาย ยาวท่ีสุดในเอเชีย รวม

ระยะทาง 6.3 กิโลเมตร  สถานีสุดทา้ยอยูสู่งจากระดบัน้ําทะเลราว 3,000 เมตร  ใชเ้วลา  

เดินทางประมาณ 15 นาที ระหวา่งทางท่านจะไดเ้ห็น น้ําตกสีเงิน และ หมูบ่า้นกา๊ต กา๊ต  ใน

มุมสูงชมนาขั้นบนัไดท่ีสวยงาม  เมื่อเดินทางถึงสถานีดา้นบนท่านจะไดส้มัผสักบับร รยากาศ

หนาวเย็นและสวยงาม เดินข้ึนสู่จุดสูงสุดของยอดเขาใหท้่านไดเ้ก็บภาพความประทบัใจ (ไมร่วม

ค่ากระเชา้ รถรางและค่าเดินทาง) 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคา… เมนูพิเศษ สุก้ีหมอ้ไฟ... 

พกัท่ี MUONG THANH SAPA / SAPA HOLIDAY / NORTH STAR SAPA *หรือระดบัเทียบเท่า* 

 
 
 
 
 
 
วนัท่ีสาม เมืองซาปา – ด่านชายแดนเวียดนามจนี  - เมืองฮานอย  – วดัหงอกเซิน  - ถนน 36 สาย 

ท่าอากาศยานนอยไบ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่าน สู่ เมืองลาวไก  ใกลก้บั ด่านชายแดน เวียดนาม- จนี ใหท้่านไดถ่้ายรูปเป็นท่ีระลึก 

สถานท่ีน้ีเป็นยา่นท่ีชาวเวียดนามและชาวจีนเขา้ออก เพ่ือคา้ขาย ส่งสินคา้นําเขา้ และส่งออก   

นําท่านกลบัสู่ เมืองฮานอย ผ่านทางเสน้ทางเดิม ระยะทางประมาณ 320 กิโลเมตร ใชเ้วลาราว 5 

ชัว่โมง เมืองฮานอย มีความหมายวา่ “เมืองท่ีมีแมน้ํ่าไหลผ่าน” ซ่ึงหมายถึงแมน้ํ่าแดงท่ีไหลผ่านตวั

เมืองฮานอย อนัเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ตั้งอยูท่างเหนือของประเทศ มีประวติัศาสตร์

ยาวนานกวา่ 2,000 ปี 



 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ัน นําท่านชม  วดัหงอกเซิน  วดัโบราณ ภายใน

ประกอบดว้ยศาลเจา้โบราณ และขา้งๆ ศาลเจา้มีอาคารหลงั

เล็กๆ ท่ีมีเต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ ซ่ึงเป็นเต่าท่ีอาศยัอยูใ่น

ทะเลสาบแห่งน้ี 

หลงัจากน้ันนําท่านสู่ ถนน 36 สาย  ท่ีขายสินคา้

หลากหลายประเภท ทั้งของท่ีระลึก ของกิน ของใช ้อาทิ 

เคร่ืองเขิน หมวกงอบญวน เซรามิก ภาพเขียน กระเป๋ากอ๊ป

ป้ียี่หอ้ต่างๆ เช่น Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong  

เย็น บริการอาหารเย็นดว้ยขนมปัง BANH MI (ขนมปังสไตล์

เวียดนามบริการบนรถ) 

  ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดินสู่ ท่าอากาศยานนอยไบ เพ่ือเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

20.50 น. นําท่านเหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี FD645 

22.45 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...พรอ้มความประทบัใจ 

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

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครั้งก่อนทาํการออกตัว๋

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรอื เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 
อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายุตํา่กว่า11ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายุตํา่กว่า11ปี) 

พกัเด่ียว

เพิ่ม 

ราคาไม่

รวมตัว๋ 

04 – 06 พฤษภาคม 2561 8,888 8,888 8,888 2,500 6,888 

08 – 10 มิถุนายน 2561 8,888 8,888 8,888 2,500 6,888 

15 – 17 มิถุนายน 2561 8,888 8,888 8,888 2,500 6,888 

22 – 24 มิถุนายน 2561 8,888 8,888 8,888 2,500 6,888 

29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561 8,888 8,888 8,888 2,500 6,888 



 

 

 

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

ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิ่น 

ท่านละ 1,200 บาท /ทรปิ/ตอ่ท่าน**ส่วนของหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพึงพอใจ** 
 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้น

ทางบรษิัทจะไม่คืนมดัจาํไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั้งสิ้ น เพราะว่าทางบรษิัทไดท้าํการจา่ย

ค่าตัว๋ไปใหก้บัการสายการบินเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้ ถว้นก่อนการ

จองทวัรทุ์กครั้ง เพื่อประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง 

 

การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

 

กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืน

มดัจาํทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดช้าํระค่าตัว๋เครื่องบินเตม็ใบใหก้บัสายการบินเป็นท่ีเรียบรอ้ย 

ยกเวน้ค่าภาษีนํ้ามนัท่ียงัมิไดช้าํระ ค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ กรุณาชาํระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 

 

หมายเหต ุ: ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรีฟันดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และนําเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ    

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 



 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 

ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

ค่าทิปคนขบัรถ และไกด์ทอ้งถ่ิน ท่านละ  1,200 บาท/ทริป/ตอ่ท่าน  *หัวหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วาม

พอใจ* 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 

เง่ือนไขการชาํระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 5,000 บาทต่อท่านเพ่ือสาํรองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดกอ่นวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไมช่าํระเงิน หรือชาํระเงินไมค่รบภายในกาํหนด  รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ

การจา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลา

ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใด

อยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษรทางบริษัทไมร่บัยกเลิกการจองผ่านทาง

โทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือ เอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูม้ีช่ือใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึง

เพ่ือทาํเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอาํนา จ 

หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมี

เง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1.1 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่้อยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 

2.1.2 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่้อยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 



 

 

2.1.3 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไมคื่นเงินค่าบริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการนําเท่ียว

ใหแ้กนั่กท่องเท่ียว เช่น การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra 

Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการ

ทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลา

ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไมถึ่ง 15 คน 

 

เง่ือนไขและขอ้กาํหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไมว่า่บางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคื่นเงินค่าบริการไมว่า่บางส่วน

หรือทั้งหมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ีย วร่วมเดินทางน้อยกวา่ 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนักอ่นการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีไม่

มีวีซ่า  และอยา่งน้อย 10 วนักอ่นการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ี

จะชาํระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ท่ีทางบริษัทกาํหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ 

ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนําหน้าช่ือ 

เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ือ งบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส้่งหน้า

หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั

สถานการณ ์ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้ งน้ีบริษัทจะคาํนึงถึงความ

ปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ี

มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติั เหตุ 



 

 

ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการ

บิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริ การเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน  

ฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมม่ีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูม้ีอาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน 

 

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กิน 100 มิลลิลิตร

ต่อช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไมเ่กิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถ

นําออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท้่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของ

ดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ื องบิน

เท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณก์ีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. IATA ไดก้าํหนดมาตรการเก่ียวกบัการนาํแบตเตอรี่สาํรองข้ึนไปบนเครื่องบินดงัน้ี  แบตเตอร่ีสาํรอง

สามารถนําใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจาํนวนและปริมาณท่ีจาํกดั ไดแ้ก ่

3.1 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกวา่  20,000 mAh หรือน้อยกวา่  100 Wh สามารถนําข้ึน

เคร่ืองไดไ้มม่ีการจาํกดัจาํนวน  

3.2 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟฟ้า  20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําข้ึน

เคร่ืองไดไ้มเ่กินคนละ 2 กอ้น 

3.3 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มนําข้ึนเคร่ืองในทุกกรณี 

4. หา้มนําแบตเตอร่ีสาํรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

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

 


