
 

 

BEAUTY HANOI SAPA 4D3N 

  
 

วัดเจิ่นกว๊อก – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน– ระบ าตุ๊กตาหุ่นกระบอกน า้ 
ภเูขาฮามรอง หรือ ภเูขาปากมังกร – หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต – น า้ตกสีเงนิ 

 



 

 

 
 
 
วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองซาปา (-/-/D) 
12.00  พร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารชัน้ 4 เคาน์เตอร์สายการบิน VIETJET AIR โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 
15.50  น าทา่นเหินฟา้สู ่เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบินที่ VJ902 (ไม่มีอาหาร และเคร่ืองดื่มบริการบนเคร่ือง) 

17.40   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร รับกระเป๋าสมัภาระเรียบร้อย (บริการขนมปังฝร่ังเศส
สไตล์เวียดนามบนรถ) 

 

 
 

จากนัน้น าท่านออกเดินทางสู ่เมืองซาปา เมืองเล็กๆ แห่งนีเ้ร่ิมต้นเป็นเมืองแห่งการพกัผ่อนเมื่อครัง้ที่ฝร่ังเศสซึ่งปกครองเวียดนามอยู่ใน
ขณะนัน้ได้มาสร้างสถานีบนภเูขาขึน้ในปี พ.ศ.2465 จากนัน้จึงเร่ิมมีชาวต่างชาติมาพกัผ่อนในช่วงวนัหยดุเป็นประจ า เพราะอากาศดีและ
เงียบสงบ และเร่ิมเป็นที่รู้จกักนัในหมูน่กัทอ่งเที่ยว จึงท าให้ปัจจบุนัที่น่ีได้รับความนิยมเป็นอยา่งมาก นอกจากบรรยากาศแล้ว บรรดาชาวเขา
ที่อาศยัอยูบ่ริเวณนีก็้มีวิถีชีวิตที่นา่สนใจ พืน้ที่ในซาปาเต็มไปด้วยนาขัน้บนัไดทา่มกลางที่ลาดไหลเ่ขาที่ทอดตวัอยา่งมีเสนห์่ นอกจากนีย้งัมี
เทือกเขาฟานสีปัน ที่สงูที่สดุในอินโดจีนที่ความสงู 3,143 เมตรจากระดบัน า้ทะเล ระยะทางประมาณ 310 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางราวๆ 4 
ชัว่โมงถึงเมืองลาวไก) 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พักที่ NORTH STAR SAPA / SUNNY MOUNTAIN HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า 
 



 

 

 
 

วันที่สอง เมืองซาปา – ภเูขาฮามรอง หรือ ภเูขาปากมังกร – หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต – น า้ตกสีเงนิ – ตลาดเลิฟ มาร์เก็ต (B/L/D) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู ่ภเูขาฮามรอง หรือ ภเูขาปากมังกร ซึง่เป็นภเูขาอยูก่ลางเมืองซาปา นกัทอ่งเที่ยวสามารถเดินเท้าขึน้ไปเพื่อชม
หมอกและเมฆคลมุเมืองซา 
ปาในยามเช้า ชมเทือกเขาเลียนเซิน รวมถึงยอดเขาฟานซีฟัง ที่มีความสงูถึง 3 ,143 เมตร ถือเป็นยอดภเูขาที่อยู่สงูสดุในอินโดจีน 
จนได้รับฉายาวา่เป็น หลงัคาแหง่อินโดจีน ในระหวา่งที่เดินขึน้ภเูขาฮามรอง นกัทอ่งเที่ยวสามารถแวะชมสวนดอกไม้ สวนกล้วยไม้ 
และสวนหินท่ีสวยงามตลอดทางเท้า 
 

 
 
จากนัน้น าท่านสู ่หมู่บ้าน CAT CAT หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งด า ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี ้และชมแปลงนาข้าวแบบ
ขัน้บนัได การเดินทางไปหมู่บ้านก๊าตก๊าต สามารถเดินทางเท้าหรือนัง่รถยนต์ก็ได้ ในกรณีที่นัง่รถยนต์ รถน าเที่ยวจะพาทุกท่านมาที่หน้า
หมู่บ้านก๊าตก๊าต  และจากนัน้จึงเดินเท้าเลาะตามไล่เขาซึ่งเป็นถนนของหมู่บ้านเพื่อสมัผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบมีความสุขของ
ประชาชนชาวเขาพืน้เมือง ที่พึ่งพาธรรมชาติในการด าเนินชีวิตอนัเรียบง่าย ตลอดการเดินทางเท้าจะมีบ้านเรือนของชาวเขาที่เปิดร้านวาง
จ าหน่ายสินค้าพืน้เมือง ของที่ระลกึแก่นกัท่องเที่ยว (ลูกค้าสามารถน าส่ิงของไปบริจาคแก่เด็กชาวเขาได้ อาทิเช่น เสือ่ผ้า ผา้ห่ม รองเท้า 
ขนม เป็นตน้) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 



 

 

 

 
 

น าท่านเดินทางสู่ SILVER WATER FALL (น า้ตกสีเงิน) เป็นน า้ตกที่สวยที่สุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซีปัน ซึ่ง
สามารถมองเห็นได้อยา่งชดัเจนจากระยะไกล มีความสงู 100 เมตร 
อิสระท่านที่ ตลาด LOVE MARKET มีสินค้าให้ท่านเลือกช้อปปิง้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพืน้เมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า 
รองเท้า ทา่นสามารถช้อปปิง้ให้อยา่งจใุจ 

เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
พักที่ NORTH STAR HOTEL / SUNNY MOUNTIAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 
วันที่สาม เมืองซาปา – เมืองฮานอย – วัดเจิ่นกว๊อก – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย – ระบ าตุ๊กตาหุ่น

กระบอกน า้ (B/L/D) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

บอกลาเมืองซาปาหลงัจากนัน้น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองฮานอย มีความหมายวา่ “เมืองที่มีแมน่ า้ไหลผา่น” ซึง่หมายถึงแมน่ า้แดงที่
ไหลผา่นตวัเมืองฮานอย อนัเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ตัง้อยูท่างเหนือของประเทศ มีประวตัิศาสตร์ยาวนานกวา่ 2,000 ปี ระยะทาง
ประมาณ 170 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางเดิม  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร ... ทานบุฟเฟ่ต์นานาชาติที่ ร้านอาหาร SEN 
 

 
 



 

 

น าทา่นสู ่วัดเจิ่นกว๊อก ซึง่เป็นวดัที่เก่าแก่ของชาวพทุธที่เคยรุ่งโรจน์ในอดีต วดันีต้ัง้อยูบ่ริเวณเกาะเลก็ๆติดริมทะเลสาบ 

จากนัน้น าทา่นข้ามสะพานแสงอาทิตย์ ซึง่จะข้าม ทะเลสาบคืนดาบ ที่มีต านานเก่ียวกบัเตา่ที่มีอายกุวา่ร้อยปี  
 

 
 

น าท่านชม วัดหงอกเซิน วดัโบราณภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณ และข้างๆ ศาลเจ้ามีอาคารหลงัเลก็ๆ ที่มีเต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ที่
กลา่ว ซึง่เป็นเตา่ที่อาศยัอยูใ่นทะเลสาบแหง่นี ้

  หลงัจากนัน้น าท่านสู่ ถนน 36 สาย ที่ขายสินค้าหลากหลายประเภท ทัง้ของที่ระลึก ของกิน ของใช้ อาทิ เคร่ืองเขิน หมวกงอบ
ญวน เซรามิค ภาพเขียน กระเป๋าก๊อปปีย้ี่ห้อตา่งๆ เช่น Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong  

 

 
 
จากนัน้น าท่านเข้าชมการแสดง ระบ าตุ๊กตาหุ่นกระบอกน า้ ศิลปกรรมประจ าชาติ เอกลกัษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่ง
เดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอกจากในน า้ แสดงเก่ียวกับ เร่ืองราวในประวตัิศาสตร์ ชีวิตประจ าวันของชาว
เวียดนาม และต านานสถานที่ส าคญัตา่งๆ ในกรุงฮานอย 

เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  
พักที่ CWD HOTEL / DELIGHT HOTEL / MOON VIEW HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 
 
 



 

 

 
วันที่สี่ เมืองฮานอย– จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู – กรุงเทพฯ (B/-/-) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดินทางไป จัตุรัสบาดิงห์ (ถ่ายรูปด้านนอก) ด้านหน้าเป็นลานกว้างที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ได้อ่านค าประกาศ
อิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝร่ังเศสเมื่อ 2 ก.ย. 2488 หลงัจากเวียดนามตกเป็นเมืองขึน้ของฝร่ังเศสอยู่ถึง 84 ปี น าท่านถ่ายรูป
ด้านหน้าของ สุสานโฮจิมินห์ ซึ่งด้านในเป็นที่บรรจุศพของท่านโฮจิมินห์อาบน า้ยานอนสงบอยู่ในโลงแก้ว (ปิดให้เข้าชมทุกวนัจันทร์
และศกุร์) 
 

 
  ได้เวลาอนัสมควรน าทา่นเดินสู ่ท่าอากาศยานนอยไบ เพื่อเดินทางกลบัสูป่ระเทศไทย 
12.15  น าทา่นเหินฟา้กลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ VJ901 
14.05  ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...พร้อมความประทบัใจ 
 

************************************************* 
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการออกตั๋วเน่ืองจากสายการ

บินอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ *** 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ 
ห้องละ  
2-3 ท่าน 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ เด็กมี
เตียง 

(เดก็อายตุ ่ากว่า11ปี) 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เด็กไม่มีเตียง 

(เดก็อายตุ ่ากว่า11ปี) 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

ราคาไม่รวม
ตั๋ว 

14 – 17 กุมภาพนัธ์ 2562 9,999 9,999 9,999 3,500 7,999 

21 – 24 กุมภาพนัธ์ 2562 10,999 10,999 10,999 3,500 8,999 

28 ก.พ. – 03 มี.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 สิงหาคม 2562 
*พีเรียดนีไ้ม่สามารถตัดกรุ๊ปเหมาได้* 

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

 
** ราคาเดก็อายุไม่เกิน 2 ปี3,900 บาท** 

ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
และหัวหน้าทัวร์ท่านละ 1,000 บาท /ทริป/ต่อท่าน  

 
ในกรณียกเลิกการเดนิทาง ต้องยกเลกิ 30 วนัก่อนการเดนิทางเท่านัน้ ไม่เช่นนัน้ทางบริษัทจะไม่คนืมัดจ าไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทัง้สิน้ 
เน่ืองจากทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครัง้ 

เพื่อประโยชน์แก่ตวัท่านเอง 

 



 

 

การเดนิทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 15 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
เลื่อนการเดนิทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการคนืมัดจ าทัง้หมด เน่ืองจากทาง
บริษัทฯ ได้ช าระค่าตั๋วเคร่ืองบนิเต็มใบให้กบัสายการบนิเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน า้มันที่ยงัมิได้ช าระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณา

ช าระ 21 วนัก่อนการเดนิทาง 
 

หมายเหตุ : ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อนัเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบนิ 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ     คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ที่มี 
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กิน 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเที่ยวตามรายการ 
 คา่ที่พกัตามที่ระบใุนรายการ พกัห้องละ 2 ทา่นหรือ  3 ทา่น  
 คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ที่ระบใุนรายการ    
 คา่จ้างมคัคเุทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
 คา่ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการที่ระบ ุเช่น ค่าท าหนงัสอืเดินทาง คา่โทรศพัท์ คา่โทรศพัท์ทางไกล คา่อินเตอร์เน็ต คา่ซกัรีด มินิบาร์ใน

ห้อง รวมถึงคา่อาหารและเคร่ืองดื่มที่สัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 
ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 1,000 บาท/ทริป/ต่อท่าน *หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพอใจ* 
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 
เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 
1. นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพื่อส ารองที่นัง่  
2. นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินคา่บริการสว่นที่เหลอืทัง้หมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั กรณีนกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน 

หรือช าระเงินไมค่รบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถกูปฏิเสธการจ่ายเงินไมว่า่กรณีใดๆให้ถือวา่นกัทอ่งเที่ยวสละสทิธิการเดินทางใน
ทวัร์นัน้ๆ 

3. การติดต่อใดๆ 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. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวนัหยดุ
ท าการของทางบริษัท 
 
 
 



 

 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) 

จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์
อกัษรทางบริษัทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัท์ไมว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อม
หลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน 
โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดงันี ้

2.1.1 ยกเลกิก่อนวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 30 วนั คืนเงินคา่บริการร้อยละ 100 ของคา่บริการท่ีช าระแล้ว 
2.1.2 ยกเลกิก่อนวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 15 วนั คืนเงินคา่บริการร้อยละ 50 ของคา่บริการท่ีช าระแล้ว 
2.1.3 ยกเลกิก่อนวนัเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไมค่ืนเงินคา่บริการท่ีช าระแล้วทัง้หมด 
ทัง้นี ้ทางบริษัทจะหกัคา่ใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากคา่บริการท่ีช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจดัการน าเที่ยวให้แก่นกัทอ่งเที่ยว เช่น การส ารองที่นัง่

ตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมดัจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่าน
ตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ าหรือคา่บริการทัง้หมด   

4. การติดต่อใดๆ 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. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวนัหยดุ
ท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางกรณีมีนกัทอ่งเท่ียวเดินทางไมถ่ึง 15 คน 
 
เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 
1. ทวัร์นีส้ าหรับผู้มีวตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเที่ยวเทา่นัน้ 

2. ทวัร์นีเ้ป็นทวัร์แบบเหมา หากทา่นไมไ่ด้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบไุว้ในรายการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมด หรือถกูปฏิเสธการเข้า-ออก
เมืองด้วยเหตผุลใดๆ ทางบริษัทจะไมค่ืนเงินคา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดให้แก่ทา่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กบันกัท่องเท่ียวหรือเอ
เจนซี่ทราบลว่งหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไมม่ีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  
แต่หากทางนกัท่องเที่ยวทกุท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนกัท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพื่อให้ คณะ
เดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการตอ่ไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บผิดชอบคา่เสยีหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกลุ ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ีหนงัสอืเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือ
ใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีที่นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้สง่หน้าหนงัสอืเดินทางให้กบัทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมดัจ า  

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ ภมูิอากาศ และเวลา ณ 
วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้นีบ้ริษัทจะค านงึถึงความปลอดภยัของนกัทอ่งเที่ยวสว่นใหญ่เป็นส าคญั 



 

 

6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึน้ของนกัทอ่งเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท 
เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตัิ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าช้า 
เปลีย่นแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตสุดุวิสยัอื่น เป็นต้น 

7. อตัราค่าบริการนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับ
ราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ คา่ตัว๋เคร่ืองบิน คา่ภาษีเชือ้เพลงิ ค่าประกันภยัสาย
การบิน การเปลีย่นแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ  

8. มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของ
บริษัทก ากบัเทา่นัน้ 

 
ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตวัขึน้เคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจภุณัฑ์ไมเ่กิน 100 มิลลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไมเ่กิน 1,000 

มิลลิลติร โดยแยกใสถ่งุพลาสติกใสซึง่มีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซ์เรย์ อนญุาตให้
ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้าสิ่งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้อง
เคร่ืองบินเทา่นัน้  

2. สิง่ของที่มีลกัษณะคล้ายกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ มีดพก แหนบ อปุกรณ์กีฬาฯ จะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้อง
เคร่ืองบินเทา่นัน้  

3. IATA ได้ก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการน าแบตเตอร่ีส ารองขึน้ไปบนเคร่ืองบินดังนี ้แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าติดตวัถือขึน้
เคร่ืองบินได้ในจ านวนและปริมาณที่จ ากดั ได้แก่ 

3.1 แบตเตอร่ีส ารองที่มีความจไุฟฟา้น้อยกวา่ 20,000 mAh หรือน้อยกวา่ 100 Wh สามารถน าขึน้เคร่ืองได้ไมม่ีการจ ากดัจ านวน  
3.2 แบตเตอร่ีส ารองที่มีความจไุฟฟา้ 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึน้เคร่ืองได้ไมเ่กินคนละ 2 ก้อน 
3.3 แบตเตอร่ีส ารองที่มีความจไุฟฟา้มากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามน าขึน้เคร่ืองในทกุกรณี 
4. ห้ามน าแบตเตอร่ีส ารองใสก่ระเป๋าเดินทางโหลดใต้เคร่ืองในทกุกรณี 

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


