
 

 

 
 
 

 



 

 

วันที่ 1  ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนอยไบ - เมืองฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์ - 
ท าเนียฟบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว - เมืองซาปา - ตลาดเลิฟมาร์เก็ต (-/L/D) 

04.00  พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประต ู2 เคาน์เตอร์สายการบนิแอร์เอเชีย โดยเจ้าหน้าท่ีของ
บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

07.00 น าทา่นเหินฟ้าสู ่เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยเท่ียวบนิท่ี FD642 

08.45  เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร รับกระเป๋าสมัภาระเรียบร้อย  
จากนัน้น าท่านเดินทางไป จัตุรัสบาดิงห์ ลานกว้างท่ีประธานาธิบดีโฮจิมินห์ได้อ่านค าประกาศอิสรภาพของ
เวียดนามพ้นจากฝร่ังเศสเม่ือ 2 ก.ย. 2488 หลงัจากเวียดนามตกเป็นเมืองขึน้ของฝร่ังเศสอยูถ่ึง 84 ปี น าท่านเข้าคารวะ 
สุสานโฮจิมินห์ (ปิดทุกวนัจันทร์และศุกร์ เพื่อน ำร่ำงลุงโฮไปอำบน ้ำยำใหม่) ภายในบรรจุศพอาบน า้ยาของท่านโฮจิ
มินห์นอนสงบอยูใ่นโลงแก้ว  
จากนัน้น าท่านชม ท าเนียบประธานาธิบดี อาคารทาด้วยสีเหลืองทัง้หลงั ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีรับรองแขกบ้าน
แขกเมือง และเดนิเท้าตอ่ไปผา่นสวนอนัร่มร่ืนเขียวขจีไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยท่ีลงุโฮปลกูไว้ ไปชม บ้านพักลุงโฮ ท่ี
สร้างด้วยไม้ทัง้หลงั ยกพืน้สูงมีใต้ถุนเหมือนบ้านไทยสมยัก่อน เป็นที่พกัผ่อนและต้อนรับแขก  ชัน้บนเป็นห้อง
ท างานและห้องนอน  
จากนัน้เดินต่อไปชม วัดเจดีย์เสาเดียว เป็นศาลาเก๋งจีนหลงัเดียวขนาดเล็ก ตัง้อยู่บนเสาต้นเดียวปักอยู่ในสระบวั 
ประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร ถือของมงคลรวม 8 อย่าง มีต านานเล่าว่า“พระเจ้าหลีไทโต
ทรงพระสุบินเห็นเจ้าแม่กวนอิมประทับนั่งอยู่บนใบบัว และส่งเด็กชายในอ้อมแขนให้พระองค์ ต่อมาไม่นาน
พระองค์ได้อภิเษกสมรสและได้ให้ก าเนิดทายาทเพศชายพระองค์ตามท่ีทรงสบุินจึงได้โปรดให้สร้างวดันีข้ึน้มาเพ่ือ
แสดงความขอบคณุตอ่เจ้าแมก่วนอิม” 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาปา เมืองเล็กๆ แห่งนีเ้ร่ิมต้นเป็นเมืองแห่งการพกัผ่อนเม่ือครัง้ท่ีฝร่ังเศสซึ่งปกครอง
เวียดนามอยู่ในขณะนัน้ได้มาสร้างสถานีบนภเูขาขึน้ในปี พ.ศ.2465 จากนัน้จึงเร่ิมมีชาวตา่งชาติมาพกัผอ่นในช่วงวนัหยดุ
เป็นประจ า เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเร่ิมเป็นท่ีรู้จกักนัในหมูน่กัทอ่งเท่ียว จงึท าให้ปัจจบุนัท่ีน่ีได้รับความนิยมเป็น
อย่างมาก นอกจากบรรยากาศแล้ว บรรดาชาวเขาท่ีอาศยัอยู่บริเวณนีก็้มีวิถีชีวิตท่ีน่าสนใจ พืน้ท่ีในซาปาเต็มไปด้วยนา
ขัน้บนัไดทา่มกลางท่ีลาดไหล่เขาท่ีทอดตวัอย่างมีเสน่ห์ นอกจากนีย้งัมีเทือกเขาฟานสีปัน ท่ีสงูท่ีสดุในอินโดจีนท่ีความสงู 
3,143 เมตรจากระดบัน า้ทะเล อีกเพียงประมาณ 1 ชัว่โมงก็ถึง เมืองซาปา (หิมะบนซำปำทัง้นี้ข้ึนอยู่กบัสภำพอำกำศและ
ช่วงเวลำเดินทำงในแต่ละปี) …ใช้เวลาเดนิทางราว 5 ช.ม. 



 

 

เดินชมและช้อปปิง้ท่ี ตลาด LOVE MARKET มีสินค้าให้ท่านเลือกช้อปปิง้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพืน้เมือง 
ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า ทา่นสามารถช้อปปิง้ให้อยา่งจใุจ 

เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ NORTH STAR SAPA / MUONG THANH SAPA / SUNNY MOUNTAIN  *หรือระดับเทียบเท่า*  

     
  
วันท่ี 2 เมืองซาปา - หมู่บ้านก๊าตก๊าต หรือ CAT CAT VINLAGE - หมู่บ้านตะวัน - น า้ตกสีเงิน หรือ SILVER 

WATER FALL (B/L/D) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านสู่ หมู่บ้าน CAT CAT หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งด า ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี ้และชม
แปลงนาข้าวแบบขัน้บนัได การเดนิทางไปหมูบ้่านก๊าตก๊าต สามารถเดนิทางเท้าหรือนัง่รถยนต์ก็ได้ ในกรณีท่ีนัง่รถยนต์ รถ
น าเท่ียวจะพาทกุทา่นมาท่ีหน้าหมู่บ้านก๊าตก๊าต  และจากนัน้จงึเดนิเท้าเลาะตามไล่เขาซึง่เป็นถนนของหมู่บ้านเพ่ือสมัผสั
กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบมีความสุขของประชาชนชาวเขาพืน้เมือง ท่ีพึ่งพาธรรมชาติในการด าเนินชีวิตอนัเรียบง่าย 
ตลอดการเดินทางเท้าจะมีบ้านเรือนของชาวเขาท่ีเปิดร้านวางจ าหน่ายสินค้าพืน้เมือง ของท่ีระลึกแก่นักท่องเท่ียว                     
(ลูกคำ้สำมำรถน ำส่ิงของไปบริจำคแก่เด็กชำวเขำได ้อำทิเช่น เสือ่ผำ้ ผำ้ห่ม รองเทำ้ ขนม เป็นตน้) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าทา่นชม หมู่บ้านตะวัน เท่ียวชมทิวทศัน์และสะพานข้ามแมน่ า้ท่ีทาด้วยหวาย ในระหวา่งการเดินทางไปหมูบ้่าน
ตะวัน ท่านจะได้ชมนาดอน นาขัน้บนัได ตลอดเส้นทาง นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะเปรียญเปรยการเดินทางไป
หมูบ้่านตะวนันีว้า่ กินลม ชมวิว 
น าท่านเดินทางสู่ SILVER WATER FALL (น า้ตกสีเงิน) เป็นน า้ตกท่ีสวยท่ีสุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขา
ฟานซีปัน ซึง่สามารถมองเห็นได้อยา่งชดัเจนจากระยะไกล มีความสงู 100 เมตร 

  หรือเลือกซือ้อ๊อฟชัน่เสริมขึน้ ยอดเขาฟานซิปัน โดยกระเช้าไฟฟ้าไปยงัยอดเขา ซึ่งเปรียบเสมือน "หลงัคาอินโด
จีน" เป็นระบบกระเช้าไฟฟ้าสริงสามสาย ยาวท่ีสดุในเอเชีย รวมระยะทาง 6.3 กิโลเมตร สถานีสุดท้ายอยู่สงูจาก
ระดบัน า้ทะเลราว 3,000 เมตร ใช้เวลา เดินทางประมาณ 15 นาที ระหว่างทางท่านจะได้เห็น น า้ตกสีเงิน และ หมู่



 

 

บ้านก๊าต ก๊าต ในมุมสูงชมนาขัน้บนัไดท่ีสวยงาม เม่ือเดินทางถึงสถานีด้านบนท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศ
หนาวเย็นและสวยงาม เดินขึน้สู่จดุสูงสดุของยอดเขาให้ทา่นได้เก็บภาพความประทบัใจ (ไม่รวมคา่กระเช้า รถราง
และคา่เดนิทาง) 

เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคา… เมนูพเิศษ สุกีห้ม้อไฟ... 
พักที่ MUONG THANH SAPA / SAPA HOLIDAY / NORTH STAR SAPA *หรือระดับเทียบเท่า* 
 

     
 
วันท่ี 3 เมืองซาปา - ด่านชายแดนเวียดนามจีน  - เมืองฮานอย - วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย - ท่าอากาศยาน

นอยไบ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ (B/L/D) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านสู่ เมืองลาวไก  ใกล้กบัด่านชายแดนเวียดนาม-จีน ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก สถานท่ีนีเ้ป็นย่านท่ีชาว

เวียดนามและชาวจีนเข้าออก เพ่ือค้าขาย สง่สินค้าน าเข้า และสง่ออก   
น าท่านกลบัสู่ เมืองฮานอย ผ่านทางเส้นทางเดิม ระยะทางประมาณ 320 กิโลเมตร ใช้เวลาราว 5 ชัว่โมง เมืองฮานอย มี
ความหมายว่า “เมืองท่ีมีแม่น า้ไหลผ่าน” ซึ่งหมายถึงแม่น า้แดงท่ีไหลผ่านตวัเมืองฮานอย อนัเป็นเมืองหลวงของประเทศ
เวียดนาม ตัง้อยูท่างเหนือของประเทศ มีประวตัศิาสตร์ยาวนานกวา่ 2,000 ปี 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้น าท่านชม วัดหงอกเซิน วดัโบราณ ภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณ และข้างๆ ศาลเจ้ามีอาคารหลงัเล็กๆ 
ท่ีมีเตา่สต๊าฟขนาดใหญ่ ซึง่เป็นเตา่ท่ีอาศยัอยูใ่นทะเลสาบแหง่นี ้

  หลงัจากนัน้น าท่านสู่ ถนน 36 สาย ท่ีขายสินค้าหลากหลายประเภท ทัง้ของท่ีระลึก ของกิน ของใช้ อาทิ เคร่ือง
เขิน หมวกงอบญวน เซรามิก ภาพเขียน กระเป๋าก๊อปปีย่ี้ห้อตา่งๆ เชน่ Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong  

เยน็ บริการอาหารเยน็ด้วยขนมปัง BANH MI (ขนมปังสไตล์เวียดนามบริการบนรถ) 
  ได้เวลาอนัสมควรน าทา่นเดนิสู ่ท่าอากาศยานนอยไบ เพ่ือเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 
20.50  น าทา่นเหินฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเท่ียวบนิท่ี FD645 



 

 

22.45 ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ...พร้อมความประทบัใจ 

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

 
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการออกตั๋ว

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ *** 

 
อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ 
ห้องละ  
2-3 ท่าน 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่เดก็มี
เตยีง 

(เดก็อายุต ่ากว่า11ปี) 
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋ว 

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 มิถุนายน 2562 9,999 9,999 2,500 6,999 
14 – 16 มิถุนายน 2562 9,999 9,999 2,500 6,999 
21 – 23 มิถุนายน 2562 9,999 9,999 2,500 6,999 
28 – 30 มิถุนายน 2562 9,999 9,999 2,500 6,999 

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

ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทปิคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
และหัวหน้าทัวร์ท่านละ 1,200 บาท /ทริป/ต่อท่าน 

 



 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดนิทางเท่านัน้ ไม่เช่นนัน้ทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ าไม่ว่าด้วย
กรณีใดๆทัง้สิน้ เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าตั๋ วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรด
อ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครัง้ เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 

 
การเดนิทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 15 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดนิทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 
กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมัดจ าทัง้หมด 

เน่ืองจากทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าตั๋วเคร่ืองบินเตม็ใบให้กับสายการบินเป็นท่ีเรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษี
น า้มันท่ียังมิได้ช าระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาช าระ 21 วันก่อนการเดนิทาง 

หมายเหตุ : ตั๋วเม่ือออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 
 
อัตราค่าบริการนีร้วม 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั พร้อมคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ท่ีมี 
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กิน 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และน าเท่ียวตามรายการ 
 คา่ท่ีพกัตามท่ีระบใุนรายการ พกัห้องละ 2 ทา่นหรือ  3 ทา่น  
 คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ท่ีระบใุนรายการ    
 คา่จ้างมคัคเุทศก์คอยบริการตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต 

คา่ซกัรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงคา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อน
การใช้บริการ) 

ค่าทปิคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 1,200 บาท/ทริป/ต่อท่าน  
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 
1. นกัทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพ่ือส ารองท่ีนัง่  
2. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องช าระเงินคา่บริการส่วนท่ีเหลือทัง้หมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั กรณีนกัท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ีไมช่ าระเงิน หรือช าระเงินไมค่รบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของทา่นถกูปฏิเสธการจ่ายเงินไมว่า่กรณีใดๆให้ถือว่า
นกัทอ่งเท่ียวสละสิทธิการเดนิทางในทวัร์นัน้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ ถึงศกุร์ 
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดนิทาง 
1. กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผู้ มีช่ือใน

เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอยา่งหนึง่เพ่ือแจ้งยกเลิกการ
จองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบริษัทไมรั่บยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัท์ไม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องการขอรับเงินคา่บริการคืน นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผู้ มีช่ือในเอกสารการจอง) จะต้อง
แฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอย่างหนึง่เพ่ือท าเร่ืองขอรับเงินคา่บริการคืน โดย
แนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุด
บญัชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดงันี ้

2.1.1 ยกเลิกก่อนวนัเดนิทางไมน้่อยกวา่ 30 วนั คืนเงินคา่บริการร้อยละ 100 ของคา่บริการท่ีช าระแล้ว 
2.1.2 ยกเลิกก่อนวนัเดนิทางไมน้่อยกวา่ 15 วนั คืนเงินคา่บริการร้อยละ 50 ของคา่บริการท่ีช าระแล้ว 
2.1.3 ยกเลิกก่อนวนัเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนั ไมคื่นเงินคา่บริการท่ีช าระแล้วทัง้หมด 
ทัง้นี ้ทางบริษัทจะหกัค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจดัการน า เท่ียวให้แก่นกัท่องเท่ียว 

เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบนิ การจองท่ีพกัฯลฯ 
3. การเดนิทางท่ีต้องการันตีมดัจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสาย

การบนิ หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไมมี่การคืนเงินมดัจ าหรือคา่บริการทัง้หมด   
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ถึง

ศกุร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ท่ี
รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัทอ่งเท่ียวเดนิทางไมถึ่ง 15 คน 
 



 

 

เงื่อนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
1. ทวัร์นีส้ าหรับผู้ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการทอ่งเท่ียวเทา่นัน้ 

2. ทวัร์นีเ้ป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก
ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตผุลใดๆ ทางบริษัทจะไมคื่นเงินคา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ
นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วนั
ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมี
นกัทอ่งเท่ียวร่วมเดนิทางน้อยกวา่ท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือให้คณะเดนิทางได้  ทางเรายินดีท่ีจะให้บริการตอ่ไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ีหนงัสือ
เดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทาง
บริษัทพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทัง้นีบ้ริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนกัท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึน้ของนักท่องเท่ียวท่ีมิได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวตัิ  อุบตัิเหต ุความเจ็บป่วย ความสูญหาย
หรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบนิ เหตสุดุวิสยัอ่ืน เป็นต้น 

7. อตัราคา่บริการนีค้ านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับราคาคา่บริการเพิ่มขึน้ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เคร่ืองบิน คา่
ภาษีเชือ้เพลิง คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปล่ียนแปลงเท่ียวบนิ ฯลฯ  

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมมี่อ านาจในการให้ค าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแตมี่เอกสารลงนามโดย
ผู้ มีอ านาจของบริษัทก ากบัเทา่นัน้ 

ข้อแนะน าก่อนการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตวัขึน้เคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจภุณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรตอ่ชิน้ และรวมกนั

ทุกชิน้ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าท่ีตรวจได้
อย่างสะดวก ณ จดุเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้าสิ่งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าท่ีก าหนด
จะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเทา่นัน้  



 

 

2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์ กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเคร่ืองบนิเทา่นัน้  

3. IATA ได้ก าหนดมาตรการเก่ียวกับการน าแบตเตอร่ีส ารองขึน้ไปบนเคร่ืองบินดังนี ้ แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใส่
กระเป๋าตดิตวัถือขึน้เคร่ืองบนิได้ในจ านวนและปริมาณท่ีจ ากดั ได้แก่ 

3.1 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000  mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึน้เคร่ืองได้ไม่มีการจ ากัด
จ านวน  

3.2 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึน้เคร่ืองได้ไมเ่กินคนละ 2 ก้อน 
3.3 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามน าขึน้เคร่ืองในทกุกรณี 
4. ห้ามน าแบตเตอร่ีส ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใต้เคร่ืองในทกุกรณี 
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