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นเดนิทางสูเ่ม ื
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าทา่นเดนิทางส
ศหนาวเย็นตล

ารอาหารเย็น 

STO HOTEL 

ลาวไก – ดา่
กา๊ต – อสิระช

ารอาหารเชา้ 

นันนําท่านถ่าย
งตา่งๆทตีลาด

มบนิสวุรรณภู
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ชอ้ปปิงตลาด

ณ หอ้งอาหา

ยรูปสัญลักษณ
ดกก๊เลยีว 

ภมู ิ– สนามบิ

มชินั 4ประต ู
วามสะดวกในก

ระเทศเวยีดนา

มาณ 2 ชวัโม

ระเทศเวยีดนา
กใกลก้บัชายแด
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ร 
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5 เคาเตอรL์
การเชค็อนิ 

าม โดยเทยีวบิ
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ต 

รม 
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สายการบนิเวี

บนิทVีN610 

มบีรกิารอาห

สัมภาระ หลังจ
บนระดับความส
ร (ใชเ้วลาเดนิ

ก๊กเลยีว – เมื

าม – จนีและ

–เมอืงลาวไก

วยีดนามแอร์
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จากผ่านขันตอ
สงูจากระดับนํ
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ก  
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นําตกสเีงนิ 

คา้ ชายแดนเวี

จา้หนา้ทขีองบ

า้เมอืง เมอืงฮ
ลาง 1,650 เมต

– หมู่บา้นช

วยีดนาม-จนี สิ

บรษัิทฯ 

 
ฮานอย
ตร จงึมี

ชาวเขา

สนิคา้พิ

 



 
 

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 
 

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 (ทา่นสามารถนําสงิของไป
บรจิาคแกเ่ด็กชาวเขาได ้อาทเิชน่ เสอืผา้ ผา้หม่ รองเทา้ ขนม อาหารแหง้อยา่งบะหมกีงึสําเร็จรปู เป็นตน้) 
 

 
 
 



เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
 
อสิระทา่นชอ้ปปิง ตลาดเลฟิมารเ์ก็ตและเขา้โรงแรมทพัีกตามอัธยาสยั ภายในตลาดทา่นจะพบเห็นกบัโบสถซ์าปา เป็น
อกีหนงึจดุแลนดม์ารค์ของเมอืงซาปา เป็นโบสถท์เีกา่แกท่สีดุในเมอืงซาปาสรา้งขนึเมอืปี 1932 รูปทรงและสถาปัตยกรรม
ของฝรังเศส  

 
พกัท ี DE LA COUPOLE – MGALLERY BY SOFITEL ระดบั 5 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 
 



วนัทสีาม เมอืงซาปา – นงัรถไฟชมเมอืงซาปา – นงักระเชา้ไฟฟ้าขนึยอดเขาฟานซปิัน– เมอืงฮานอย – ชมโชวห์ุ่น
กระบอกนํา 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

 
 

จากนันนําทา่น นงัรถไฟเมอืงซาปา ทา่นจะไดพ้บกบัววิทวิทัศนข์องเมอืงซาปาทเีต็มไปดว้ยความสดชนื และสดูกลนิอายธรรมชาต ิ
ทา่นยังจะไดพ้บกบัทุง่นาขนับนัไดทเีรยีงรายเป็นขนัสวยงามถงึสถานนัีงกระเชา้ไฟฟ้า  

 

 
 
จากนันนําท่านสู ่ยอดเขาฟานซปิัน โดย กระเชา้ไฟฟ้า ไปยังยอดเขา ซงึเปรยีบเสมอืน "หลังคาอนิโดจนี" เป็นระบบกระเชา้
ไฟฟ้าสรงิสามสาย ยาวทสีดุในเอเชยี รวมระยะทาง 6.3 กโิลเมตร สถานีสดุทา้ยอยู่สงูจากระดับนําทะเลราว 3,000 เมตร ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 15 นาท ีระหว่างทางท่านจะไดเ้ห็น นําตกสเีงนิ และ หมู่บา้นก๊าต ก๊าต ในมุมสูงชมนาขันบันไดทสีวยงาม เมอื



เดนิทางถงึสถานดีา้นบนทา่นจะไดส้มัผัสกบับรรยากาศหนาวเย็นและสวยงาม เดนิขนึสูจ่ดุสงูสดุของยอดเขาใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความ
ประทับใจ(รวมคา่กระเชา้ฟานซปัินแลว้ แตไ่มร่วมคา่รถรางขนึยอดเขาประมาณ 80,000 VND/ขา) 

 

 
 

เทยีง บรกิารอาหารเทยีง ณ ภตัตาคารพเิศษ ... เมนชูาบปูลาแซลมอ่น 
 

นําทานเดนิทางกลบัสู ่เมอืงฮานอยผา่นเสน้ทางเดมิ ฮานอย หมายถงึตอนตน้ของแมนํ่า ตังอยูต่อนตน้อยูบ่นลุม่แมนํ่าแดง 
ปฐมกษัตรยิร์าชวงศล์สีถาปนาขนึเป็นเมอืงหลวงในปี พ.ศ. 1553 โดยใชช้อืวา่ ทังล็อง แปลวา่ มังกรเหนิ จนกระทัง พ.ศ. 
2245 กษัตรยิร์าชวงศเ์หงยีนไดย้า้ยเมอืหลวงไปอยู่เมอืงเวเ้มอืตกเป็นสว่นหนขึองอนิโดจนีฝรังเศส ฮานอยจงึกลับมาเป็น
เมอืงหลวงอย่างเป็นทางการอกีครังใน พ.ศ. 2430 ภายหลังไดรั้บเอกราชในปี พ.ศ. 2489 ดนิแดนเวยีดนามแยกออกเป็น
สองประเทศ โดยฮานอยเป็นเมอืงหลวงของเวยีดนามเหนือ เมอืรวมประเทศใน พ.ศ. 2519 จงึเป็นเมอืงหลวงหนงึเดยีว
ของเวยีดนามในปัจจบุนั 
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ันชมการแสดง
ชมความสามา
นาม และตํานา

ารอาหารเย็น 

ST EDEN HO

สบาดงิห ์– ถ
มบนินอยไบ –

ารอาหารเชา้ 

นนําทา่นเดนิทา
ก.ย. 2488 หลั

ดา้นในเป็นทบีร

นชม ทะเลสาบ
วยีดนามไมเ่คยร
าบวเิศษมาใหพ้
งคก็์ไดนํ้าดาบม

นอสิระใหท้า่นเ
ก ของกนิ ของใ
เชน่ Samsonit

หลังจากสนุ
ฮานอยและจะต
นวลเหมอืนกําล

ง ระบําตุก๊ตา
ารถในการเชดิ
านสถานทสํีาคั

ณ ภตัตาคา

OTEL / MOO

ถ่ายรูปสุสาน
– สนามบนิสวุ

ณ หอ้งอาหา

างไป จตัรุสับา
ลงัจากเวยีดนาม
รรจศุพของทา่น

บคนืดาบ ทะเล
รบชนะจนีไดเ้ล
พระองค ์และเมื
มาคนื ณ ทะเลส

เลอืกซอืสนิคา้
ใช ้อาท ิเครอืง
te, Kipling, Rox

นกสนานกับกา
ตอ้งทํานันคนืก
ลงักนิขนม ผส

หุน่กระบอกน
ดหุ่นกระบอกจ
คญัตา่งๆ ในกรุ

ร 

ON VIEW HO

นโฮจมินิห ์– 
วรรณภมู ิ– ก

ารของโรงแร

าดงิหล์านกวา้ง
มตกเป็นเมอืงขนึ
นโฮจมินิหอ์าบน

ลสาบใจกลางเมื
ลย ทําใหเ้กดิคว
มอืพระองคนํ์าด
สาบแหง่นแีละน

าบน ถนน 36 ส
งเขนิ หมวกงอบ
xy, Billabong 

ารชอ้ปปิงบนถ
การไดล้มิลอง 
สมกบัความเขม้

นํา ศลิปกรรมป
จากในนํา แส
รงุฮานอย 

OTELระดบั 3

สะพานแสง
กรงุเทพฯ  

รม 

งทปีระธานาธบิ
นของฝรังเศสอ
นํายานอนสงบอ

มอืงฮานอย ทมีี
วามทอ้แท ้เมอื
ดาบไปตอ่สูก่ับ
นําทา่นชม สะพ

สาย ทขีายสนิค
บญวน เซรามกิ

ถนน 36 สาย
”กาแฟไข”่ สู

มขน้ของกาแฟ

ประจําชาต ิเอ
สดงเกยีวกับเรื

3 ดาวหรอืเที

อาทติย ์– ท

บดโีฮจมินิหไ์ดอ้
อยูถ่งึ 84 ปี นําท
อยูใ่นโลงแกว้ (

ตํานานเลา่ขาน
อมาลอ่งเรอืทที
บจนีก็ไดช้ยัชนะ
พานแสงอาทติ

คา้หลากหลายป
ก ภาพเขยีน กระ

แลว้ อกีหนึงสิ
ตรของเวยีดน

ฟดําไดอ้ยา่งลง

กลกัษณ์ของป
รอืงราวในประ

ยบเทา่ 

ทะเลสาบคนืด

อา่นคําประกาศ
ทา่นถา่ยรูปดา้น
(ปิดใหเ้ขา้ชมทุ

นวา่ในสมัยทเีวยี
ทะเลสาบแหง่นไี
ะกลับมาทําให ้

ตย ์

ประเภท ทังขอ
ะเป๋ากอ๊ปปียหี ้

สงิสําหรับท่าน
าม ดว้ยรสชาต
งตวั 

ประเทศเวยีดน
ะวัตศิาสตร์ ชวี ิ

ดาบ – ชอ้ปปิ

อสิรภาพของเวี
นหนา้ท ีสสุาน

ทกุวนัจันทรแ์ละ

ยดนามทําสงคร
ไดม้ปีาฏหิารย์
บ้า้นเมอืงสงบ

อง
อ้

น
ติ

นามและมแีหง่เ
วติประจําวันข

ปิงถนน 36 

วยีดนามพน้จาก
นโฮจมินิห(์ถา่ย
ะศกุร)์ 

รามสูร้บกบัจนี 
 ์เตา่ขนาดใหญ
สขุ เมอืสงคราม

เดยีวใน
ของชาว

สาย – 

กฝรังเศส
ยรูปดา้น

 

กษัตรยิ์
ญม่ากได ้
มสนิสดุ



 
 

เทยีง บรกิารอาหารเทยีง ณ ภตัตาคารพเิศษ ... เมนบูฟุเฟ่ตอ์าหารนานาชาต ิSEN 
(ขอสงวนสทิธเิปลยีนแปลงรา้นอาหารในกรณีทรีา้นปิด หรอืเกดิเหตสุดุวสิยั) 
 

 
 
 ไดเ้วลาอนัสมควร หลงัอาหารเทยีงนําทา่นกลบัสูส่นามบนินอยไบ เมอืงฮานอยเพอืเดนิทางกลวัสูก่รงุเทพฯ 
16.05 นําทา่นเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯโดยเทยีวบนิทVีN619 
18.05 เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูกิรงุเทพฯโดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 
 
หากทา่นทตีอ้งออกตวัภายใน (เครอืงบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีกุครงักอ่นทําการออกตวัเนอืงจากสาย

การบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
** ขอบพระคณุทกุทา่นทใีชบ้รกิาร ** 



อตัราคา่บรกิาร 
 

กาํหนดการเดนิทาง 
 

ราคาทวัรผ์ูใ้หญ ่/ เด็ก 
พกัหอ้งละ2-3 ทา่น พกัเดยีวเพมิ ราคาทวัร ์

ไมร่วมตวัเครอืงบนิ 

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 มถินุายน 2563 14,999 5,900 10,999 

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

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

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

** ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ราคา 4,900 บาท** 
 

คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถนิ 
และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่นนั ไมเ่ชน่นนัทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจาํ 

ไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆทงัสนิ เนอืงจากทางบรษิทัไดท้าํการชําระคา่ตวัใหก้บัทางสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ 
โปรดอา่นขอ้ความใหค้รบถว้นกอ่นการจองทวัรท์กุครงั เพอืประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 
การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจาํนวน 15 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ

ในการเลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงราคา 
 

กรณุาชําระมดัจาํ ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการคนืมดัจาํทงัหมดเนอืงจาก
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) 
คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถนิ และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  
คา่ภาษมีลูคา่เพมิ 7% และภาษหีกั ณ ทจีา่ย 3% 
 
เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิมดัจาํเป็นเงนิจาํนวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพอืสํารองทนัีง  
2. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทเีหลอืทังหมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซี
ไม่ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้อืว่านักท่องเทยีวสละ
สทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์นๆ 
3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังน ีวันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทรัีฐบาลประกาศในปีนันๆถอื
วา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 
 
เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลอืนการเดนิทาง นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซ(ีผูม้ชีอืในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืแจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซ ี(ผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืทําเรอืงขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบ
อํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทตีอ้งการใหนํ้าเงนิ
เขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงัน ี
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทชีําระแลว้ทังหมด 
2.4 ทังนีทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทไีดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทชีําระแลว้เนืองในการเตรยีมการจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กท่องเทยีว

เชน่ การสํารองทนัีงตวัเครอืงบนิ การจองทพัีกฯลฯ 
3 การเดนิทางทตีอ้งการันตมัีดจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ 

หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทังหมด   
4 การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังน ีวันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 

9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขตัฤกษ์ทรัีฐบาลประกาศในปี
นันๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทยีวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 
 
เงอืนไขและขอ้กําหนดอนืๆ 
1. ทัวรน์สํีาหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 
2. ทัวรน์เีป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมด หรอืถกูปฏเิสธการ
เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธใินการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีนักท่องเทียวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักท่องเทียวหรือเอเจนซทีราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศทีไม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการ
เดนิทางสําหรับประเทศทมีวีซีา่  แตห่ากทางนักท่องเทยีวทุกทา่นยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิจากการทมีนัีกท่องเทยีวร่วมเดนิทางนอ้ย
กวา่ททีางบรษัิทกําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีจีะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คํานําหนา้ชอื เลขทหีนังสอืเดนิทาง
และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตัวเครอืงบนิ ในกรณีทนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซมีไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระ
เงนิมัดจํา 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพอืใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ
เวลา ณ วนัทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทังนบีรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเทยีวสว่นใหญเ่ป็นสําคญั 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทเีพมิขนึของนักทอ่งเทยีวทมีไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ 
ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้ 
7. อตัราคา่บรกิารนคํีานวณจากอตัราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัททีางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพมิขนึ ในกรณีทีมีการเปลยีนแปลงอัตราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัวเครืองบนิ ค่าภาษีเชอืเพลงิ ค่า
ประกนัภยัสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิ ฯลฯ  



8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตัวขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ และรวมกันทุกชนิไม่
เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซงึมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน ถา้สงิของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทกํีาหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก
เจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  
2 สงิของทมีลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใต ้
ทอ้งเครอืงบนิเทา่นัน  
3 IATA ไดก้ําหนดมาตรการเกยีวกบัการนําแบตเตอรสีาํรองขนึไปบนเครอืงบนิดงันแีบตเตอรสํีารองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตวัถอื

ขนึเครอืงบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณทจํีากดั ไดแ้ก ่
3.1 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจไุฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000mAhหรอืนอ้ยกวา่ 100Whสามารถนําขนึเครอืงไดไ้มม่กีารจํากดัจํานวน  
3.2 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000mAhหรอื 100-160Whสามารถนําขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 
3.3 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000mAhหรอื 160Whหา้มนําขนึเครอืงในทกุกรณี 
4. หา้มนําแบตเตอรสํีารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครอืงในทกุกรณี 
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