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วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภมิู – สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองลาวไก  

 

08.00 พรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 5 เคาเตอร ์L สายการบินเวียดนาม แอรไ์ลน์ (VN) เจา้หนา้ท่ี

ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

 

11.55 น าทา่นเดินทางสู ่เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยเท่ียวบินท่ี VN610 

 

* ใชเ้วลาบินประมาณ 2 ชัว่โมง บนเคร่ืองมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม * 

 
13.55 เดินทางถึง สนามบินนอยไบ ประเทศเวียดนาม รับกระเป๋าสมัภาระ หลงัจากผา่นข ัน้ตอนตรวจคนเขา้เมือง เมือง

ฮานอย และน าทา่นเดินทางสู ่เมืองลาวไก  ใกลก้บัชายแดนจีน ตัง้อยูบ่นระดบัความสูงจากระดบัน ้าทะเลปานกลาง 1,650 

เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี ระยะทางประมาณ 270 กิโลเมตร (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)  

 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

 

พกัท่ี ARISTO HOTEL ระดบั 5 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสอง เมืองลาวไก – ด่านชายแดนเวียดนาม/จีน – ตลาดกก๊เล๊ียว – เมืองซาปา – น ้าตกสีเงิน – หมู่บา้นชาวเขา

กา๊ตกา๊ต – อิสระชอ้ปป้ิงตลาดเลิฟ มารเ์ก็ต 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าทา่นถา่ยรูปสญัลกัษณท่ี์ ด่านชายแดนเวียดนาม – จีน และเลือกซ้ือสินคา้ ชายแดนเวียดนาม-จีน สินคา้พ้ิ

นเมืองตา่งๆท่ี ตลาดกก๊เล้ียว  
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หลงัจากนั้นน าทา่นเดินทางตอ่สู ่เมืองซาปา ใชเ้วลาเพียง 45 นาที เมืองซาปา เป็นเมืองเล็กๆ แห่งน้ีเร่ิมตน้เป็นเมืองแห่งการ

พกัผอ่นเม่ือครั้งท่ีฝรั่ งเศสซ่ึงปกครองเวียดนามอยูใ่นขณะนั้นไดม้าสร้างสถานีบนภูเขาขึ้นในปี พ.ศ.2465 จากนั้นจึงเร่ิมมี

ชาวตา่งชาติมาพกัผอ่นในชว่งวนัหยุดเป็นประจ า เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเร่ิมเป็นท่ีรูจ้กักนัในหมูน่ักทอ่งเท่ียว จึงท  าให ้

ปัจจุบนัท่ีน่ีไดร้ับความนิยมเป็นอยา่งมาก นอกจากบรรยากาศแลว้ บรรดาชาวเขาท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณน้ีก็มีวิถีชีวิตท่ีน่าสนใจ พ้ืนท่ีใน

ซาปาเต็มไปดว้ยนาข ัน้บนัไดทา่มกลางท่ีลาดไหลเ่ขาท่ีทอดตวัอยา่งมีเสน่ห ์นอกจากน้ียงัมีเทือกเขาฟานสีปัน ท่ีสูงท่ีสุดในอินโดจีน

ท่ีความสูง 3,143 เมตรจากระดบัน ้าทะเล 
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เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นเดินทางสู ่น ้าตกสีเงิน เป็นน ้าตกท่ีสวยท่ีสุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซีปัน ซ่ึงสามารถมองเห็นไดอ้ยา่ง

ชดัเจนจากระยะไกล มีความสูง 100 เมตร 
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น าทา่นชม หมู่บา้นชาวเขา กา๊ตกา๊ต หรือ CAT CAT VILLAGE หมูบ่า้นชาวเขาเผา่มง้ด า ชมวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวเขา

ในหมูบ่า้นน้ี และชมแปลงนาขา้วแบบข ัน้บนัได การเดินทางไปหมูบ่า้นกา๊ตกา๊ต สามารถเดินทางเทา้หรือนั่งรถยนตก็์ได ้ในกรณีท่ี

นั่งรถยนต ์รถน าเท่ียวจะพาทุกทา่นมาท่ีหนา้หมูบ่า้นกา๊ตกา๊ต  และจากนั้นจึงเดินเทา้เลาะตามไลเ่ขาซ่ึงเป็นถนนของหมูบ่า้นเพ่ือ

สมัผสักบัวิถีชีวิตความเป็นอยูแ่บบมีความสุขของประชาชนชาวเขาพ้ืนเมือง ท่ีพ่ึงพาธรรมชาติในการด าเนินชีวิตอนัเรียบงา่ย ตลอด

การเดินทางเทา้จะมีบา้นเรือนของชาวเขาท่ีเปิดรา้นวางจ าหน่ายสินคา้พ้ืนเมือง ของท่ีระลึกแกน่ักทอ่งเท่ียว (ทา่นสามารถน าส่ิงของ

ไปบริจาคแกเ่ด็กชาวเขาได ้อาทิเชน่ เส่ือผา้ ผา้หม่ รองเทา้ ขนม อาหารแหง้อยา่งบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป เป็นตน้) 

 

 
 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

อิสระทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดเลิฟมารเ์ก็ต และเขา้โรงแรมท่ีพกัตามอธัยาสยั ภายในตลาดทา่นจะพบเห็นกบั โบสถซ์าปา 

เป็นอีกหน่ึงจุดแลนดม์าร์คของเมืองซาปา เป็นโบสถท่ี์เกา่แกท่ี่สุดในเมืองซาปาสร้างขึ้นเม่ือปี 1932 รูปทรงและ

สถาปัตยกรรมของฝรั่งเศส  

พกัท่ี DE LA COUPOLE – MGALLERY BY SOFITEL ระดบั 5 ดาวหรือเทียบเท่า 
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วนัท่ีสาม เมืองซาปา – นัง่รถไฟชมเมืองซาปา – นัง่กระเชา้ไฟฟ้าข้ึนยอดเขาฟานซิปัน – เมืองฮานอย – ชมโชวหุ่์น

กระบอกน ้า 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 
 

จากนั้นน าทา่น นัง่รถไฟเมืองซาปา ทา่นจะไดพ้บกบัวิวทิวทศัน์ของเมืองซาปาท่ีเต็มไปดว้ยความสดช่ืน และสูดกล่ินอาย

ธรรมชาติ ทา่นยงัจะไดพ้บกบัทุง่นาข ัน้บนัไดท่ีเรียงรายเป็นข ัน้สวยงาม ถึงสถานีนั่งกระเชา้ไฟฟา้  
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จากนั้นน าทา่นสู ่ยอดเขาฟานซิปัน โดย กระเชา้ไฟฟ้า ไปยงัยอดเขา ซ่ึงเปรียบเสมือน "หลงัคาอินโดจีน" เป็นระบบกระเชา้

ไฟฟ้าสริงสามสาย ยาวท่ีสุดในเอเชีย รวมระยะทาง 6.3 กิโลเมตร สถานีสุดทา้ยอยูสู่งจากระดบัน ้าทะเลราว 3,000 เมตร ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 15 นาที ระหวา่งทางทา่นจะไดเ้ห็น น ้าตกสีเงิน และ หมูบ่า้นกา๊ต ก๊าต ในมุมสูงชมนาข ัน้บนัไดท่ีสวยงาม เม่ือ

เดินทางถึงสถานีดา้นบนทา่นจะไดส้มัผสักบับรรยากาศหนาวเย็นและสวยงาม เดินขึ้นสูจุ่ดสูงสุดของยอดเขาใหท้า่นไดเ้ก็บภาพ

ความประทบัใจ (รวมคา่กระเชา้ฟานซิปันแลว้ แตไ่มร่วมคา่รถรางขึ้นยอดเขาประมาณ 80,000 VND/ขา) 
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เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร พิเศษ ... เมนูชาบปูลาแซลม่อน 

 

น าทานเดินทางกลบัสู ่เมืองฮานอย ผา่นเสน้ทางเดิม ฮานอย หมายถึงตอนตน้ของแมน่ ้า ตัง้อยูต่อนตน้อยูบ่นลุม่แมน่ ้า

แดง ปฐมกษัตริยร์าชวงศล้ี์สถาปนาขึ้นเป็นเมืองหลวงในปี พ.ศ. 1553 โดยใชช่ื้อวา่ ทงัล็อง แปลวา่ มงักรเหิน จนกระทัง่ 

พ.ศ. 2245 กษัตริยร์าชวงศเ์หงียนไดย้า้ยเมือหลวงไปอยูเ่มืองเวเ้ม่ือตกเป็นส่วนหน่ึของอินโดจีนฝรั่ งเศส ฮานอยจึง

กลบัมาเป็นเมืองหลวงอยา่งเป็นทางการอีกครั้งใน พ.ศ. 2430 ภายหลงัไดร้ับเอกราชในปี พ.ศ. 2489 ดินแดนเวียดนาม

แยกออกเป็นสองประเทศ โดยฮานอยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ เม่ือรวมประเทศใน พ.ศ. 2519 จึงเป็นเมืองหลวง

หน่ึงเดียวของเวียดนามในปัจจุบนั 
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จากนั้นชมการแสดง ระบ าตุก๊ตาหุ่นกระบอกน ้า ศิลปกรรมประจ าชาติ เอกลกัษณข์องประเทศเวียดนามและมีแหง่เดียว

ในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุน่กระบอกจากในน ้า แสดงเก่ียวกบัเร่ืองราวในประวติัศาสตร์ ชีวิตประจ าวนัของชาว

เวียดนาม และต านานสถานท่ีส าคญัตา่งๆ ในกรุงฮานอย 

 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

 

พกั FIRST EDEN HOTEL / MOON VIEW HOTEL ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า 

  

วนัท่ีส่ี จตุัรสับาดิงห ์– ถ่ายรูปสุสานโฮจิมินห ์– สะพานแสงอาทิตย ์– ทะเลสาบคืนดาบ – ชอ้ปป้ิงถนน 36 สาย – 

สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภมิู – กรุงเทพฯ  

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

จากนั้นน าทา่นเดินทางไป จตุัรสับาดิงห ์ลานกวา้งท่ีประธานาธิบดีโฮจิมินห์ไดอ้า่นค  าประกาศอิสรภาพของเวียดนามพน้จาก

ฝรั่งเศสเม่ือ 2 ก.ย. 2488 หลงัจากเวียดนามตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอยูถึ่ง 84 ปี น าทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้ท่ี สุสานโฮจิมินห ์

(ถา่ยรูปดา้นนอก)  ดา้นในเป็นท่ีบรรจุศพของทา่นโฮจิมินหอ์าบน ้ายานอนสงบอยูใ่นโลงแกว้ (ปิดใหเ้ขา้ชมทุกวนัจนัทร์และศุกร์) 
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น าทา่นชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ท่ีมีต านานเลา่ขานวา่ในสมยัท่ีเวียดนามท าสงครามสูร้บกบัจีน 

กษัตริยแ์หง่เวียดนามไมเ่คยรบชนะจีนไดเ้ลย ท  าใหเ้กิดความทอ้แท ้เม่ือมาลอ่งเรือท่ีทะเลสาบแหง่น้ีไดมี้ปาฏิหารย ์เตา่ขนาดใหญ่

มากไดค้าบดาบวิเศษมาใหพ้ระองค ์และเม่ือพระองคน์ าดาบไปตอ่สูก่บัจีนก็ไดช้ยัชนะกลบัมาท าใหบ้า้นเมืองสงบสุข เม่ือสงคราม

ส้ินสุดพระองคก็์ไดน้ าดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแหง่น้ีและน าทา่นชม สะพานแสงอาทิตย ์

 

จากนั้นอิสระใหท้า่นเลือกซ้ือสินคา้บน ถนน 36 สาย ท่ีขายสินคา้หลากหลายประเภท ท ัง้

ของท่ีระลึก ของกิน ของใช ้อาทิ เคร่ืองเขิน หมวกงอบญวน เซรามิก ภาพเขียน กระเป๋ากอ๊ปป้ี

ย่ีหอ้ตา่ง  ๆเชน่ Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong  

 

หลงัจากสนุกสนานกบัการชอ้ปป้ิงบนถนน 36 สายแลว้ อีกหน่ึงส่ิงส าหรับทา่น

ท่ีมาฮานอยและจะตอ้งท  านั้นคืนการไดล้ิ้มลอง ”กาแฟไข”่ สูตรของเวียดนาม ดว้ยรสชาติท่ีนุ่มนวลเหมือนก าลงักินขนม 

ผสมกบัความเขม้ขน้ของกาแฟด าไดอ้ยา่งลงตวั  
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เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร พิเศษ ... เมนูบุฟเฟ่ตอ์าหารนานาชาติ SEN  

(ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงรา้นอาหารในกรณีท่ีรา้นปิด หรือเกิดเหตุสุดวิสยั) 

 

 
 

 ไดเ้วลาอนัสมควร หลงัอาหารเท่ียงน ้าทา่นกลบัสูส่นามบินนอยไบ เมืองฮานอยเพ่ือเดินทางกลวัสูก่รุงเทพฯ 
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16.05  น าทา่นเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี VN619 

18.05  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...พรอ้มความประทบัใจ 

 

หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจาก

สายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

** ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใชบ้ริการ ** 

อตัราค่าบริการ 

 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ราคาทวัรผ์ูใ้หญ่ / เด็ก 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

ราคาทวัร ์

ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

11 – 14 เมษายน 2563 

(วนัสงกรานต)์ 
18,999 5,900 11,999 

01 – 04 พฤษภาคม 2563 

(วนัแรงงาน) 
16,999 5,900 11,999 

14 – 17 พฤษภาคม 2563 14,999 5,900 10,999 

03 – 06 มิถุนายน 2563 14,999 5,900 10,999 

04 – 07 กรกฎาคม 2563 16,999 5,900 11,999 

01 – 04 สิงหาคม 2563 14,999 5,900 10,999 

10 – 13 กนัยายน 2563 14,999 5,900 10,999 

 

** ทารกอายุไมเ่กิน 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั ราคา 3,900 บาท ** 

 

ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 

และหวัหนา้ทวัรท่์านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วนัก่อนการเดินทางเท่านัน้ ไม่เช่นนัน้ทางบริษทัจะไม่คืนมดัจ า 

ไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทัง้ส้ิน เน่ืองจากทางบริษทัไดท้ าการช าระค่าตัว๋ใหก้บัทางสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ 

โปรดอ่านขอ้ความใหค้รบถว้นกอ่นการจองทวัรทุ์กครัง้ เพ่ือประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง 
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การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

 

กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมดัจ าทัง้หมด 

เน่ืองจากทางบริษทัฯ ไดช้ าระค่าตัว๋เคร่ืองบินเต็มใบใหก้บัสายการบินเป็นท่ีเรียบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษีน ้ามนัท่ียงัมิไดช้ าระ 

ค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ กรุณาช าระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 

 

หมายเหตุ : ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรีฟันดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กิน 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และน าเท่ียวตามรายการ 

 คา่ท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ทา่นหรือ  3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    

 คา่จา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง   

 คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ คา่ท  าหนังสือเดินทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อินเตอร์เน็ต คา่ซกัรีด 

มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงคา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์่อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ ไกดท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรท่์านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน  

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพ่ือส ารองท่ีนั่ง  

2. นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช  าระเงินคา่บริการสว่นท่ีเหลือทัง้หมดกอ่นวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ี

ไมช่  าระเงิน หรือช าระเงินไมค่รบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของทา่นถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักทอ่งเท่ียวสละ

สิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 
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3. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท  าในวนัเวลาท  าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 

9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปี

นั้นๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็น

ลายลกัษณอ์กัษรทางบริษัทไมร่ับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินคา่บริการคืน นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ื อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือท  าเร่ืองขอรับเงินคา่บริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ

อ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินคา่บริการตา่งๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการให ้น า

เงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินคา่บริการรอ้ยละ 100 ของคา่บริการท่ีช  าระแลว้ 

2.2 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินคา่บริการรอ้ยละ 50 ของคา่บริการท่ีช  าระแลว้ 

2.3 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมคื่นเงินคา่บริการท่ีช  าระแลว้ท ัง้หมด 

2.4 ทัง้น้ีทางบริษัทจะหกัคา่ใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากคา่บริการท่ีช  าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวใหแ้กน่ักทอ่งเท่ียวเชน่ 

การส ารองท่ีนั่งตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3 การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการบิน 

หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไมมี่การคืนเงินมดัจ าหรือคา่บริการท ัง้หมด   

4 การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท  าในวนัเวลาท  าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 

9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศ

ในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

5 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทอ่งเท่ียวเดินทางไมถึ่ง 15 คน 

 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการทอ่งเท่ียวเทา่นั้น 

2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมด หรือถูกปฏิเสธการ

เขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคื่นเงินคา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทอ่งเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเท่ียว

หรือเอเจนซ่ีทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไมมี่วีซา่  และอยา่งนอ้ย 10 วนักอ่นการเดินทางส าหรับ

ประเทศท่ีมีวีซา่  แตห่ากทางนักทอ่งเท่ียวทุกทา่นยินดีท่ีจะช าระคา่บริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทอ่งเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบ ริษัท

ก  าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการตอ่ไป 
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4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค  าน าหนา้ช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทางและ

อ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส้ง่หนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมดั

จ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ภูมิอากาศ และ

เวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท ัง้น้ีบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยัของนักทอ่งเท่ียวสว่นใหญเ่ป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบใดๆ ตอ่ความเสียหายหรือคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักทอ่งเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทาง

บริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ 

ความลา่ชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บริการน้ีค  านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรับราคาคา่บริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เคร่ืองบิน คา่ภาษีเช้ือเพลิง ค ่า

ประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมมี่อ  านาจในการใหค้  าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แตมี่เอกสารลงนามโดยผูมี้

อ  านาจของบริษัทก  ากบัเทา่นั้น 

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กิน 100 มิลลิลิตรตอ่ช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไม่

เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุ่งพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุด

เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นั้น ถา้ส่ิงของดงักลา่วมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีก  าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเทา่นั้น  

2 ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ท่ีโหลด

ใตท้อ้งเคร่ืองบินเทา่นั้น  

3 IATA ไดก้ าหนดมาตรการเก่ียวกบัการน าแบตเตอร่ีส ารองข้ึนไปบนเคร่ืองบินดงัน้ี แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าติด

ตวัถือขึ้นเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากดั ไดแ้ก ่

3.1 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟา้นอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรือนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถน าขึ้นเคร่ืองไดไ้มมี่การจ ากดัจ านวน  

3.2 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟา้ 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้นเคร่ืองไดไ้มเ่กินคนละ 2 กอ้น 

3.3 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟา้มากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าขึ้นเคร่ืองในทุกกรณี 

4. หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใสก่ระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

 

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