
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันแรก กรุงเทพฯ –ทาอากาศยานดอนเมือง –ทาอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย 

– ลาวไก – เมืองซาปา - ภูเขาฮามรอง - ตลาด LOVE MARKET 

04.00 น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 8 เคานเตอร

สายการบินไทย ไลออนแอร โดยเจาหนาที่ของบริษัทฯคอยใหการตอนรับ

และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

07.10 น. นําทานเหินฟาสู เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยเท่ียวบินที ่SL180 

09.05 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ

ศุลกากร รับกระเปาสัมภาระเรียบรอย  



 

 นําทานออกจาก เมืองฮานอย เพื่อเดินทางเขาสู เมืองลาวไก  ใกลกับ

ชายแดนจีน ตั้งอยูบนระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 1,650 

เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งป ระยะทางประมาณ 270 กิโลเมตร 

(ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 นําทานเดินทางตอสู เมืองซาปา เมืองเล็กๆ แหงนี้เริ่มตนเปนเมืองแหงการ

พักผอนเมื่อครั้งทีฝ่รั่งเศสซึ่งปกครองเวียดนามอยูในขณะนั้นไดมาสรางสถานี

บนภูเขาขึ้นในป พ.ศ.2465 จากนั้นจึงเริ่มมีชาวตางชาติมาพักผอนในชวง

วันหยุดเปนประจํา เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเริ่มเปนที่รูจักกันในหมู

นักทองเที่ยว จึงทําใหปจจุบันที่นี่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก นอกจาก

บรรยากาศแลว บรรดาชาวเขาที่อาศัยอยูบริเวณนี้ก็มีวิถีชีวิตที่นาสนใจ พื้นที่

ในซาปาเต็มไปดวยนาขั้นบันไดทามกลางที่ลาดไหลเขาที่ทอดตัวอยางมีเสนห 

นอกจากนี้ยังมีเทือกเขาฟานสีปน ที่สูงที่สุดในอินโดจีนที่ความสูง 3,143 เมตร

จากระดับน้ําทะเล 

 
 
 
 
 
 

นําทานเดินทางสู ภูเขาฮามรอง หรือ ภูเขาปากมังกร ซึ่งเปนภูเขาอยูกลาง

เมืองซาปา นักทองเที่ยวสามารถเดินเทาขึ้นไปเพื่อชมหมอกและเมฆคลุม

เมืองซาปาในยามเชา ชมเทือกเขาเลียนเซิน รวมถึงยอดเขาฟานซีฟง ที่มี

ความสูงถึง 3,143 เมตร ถือเปนยอดภูเขาที่อยูสูงสุดในอินโดจีน จนไดรับ

ฉายาวาเปน หลังคาแหงอินโดจีน ในระหวางที่เดินขึ้นภูเขาฮามรอง 

นักทองเที่ยวสามารถแวะชมสวนดอกไม สวนกลวยไม และสวนหินที่

สวยงามตลอดทางเทา 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

 หลังจากรับประทานอาหารเย็นเรียบรอย อิสระทานเดินชมและชอปปงที่ 

ตลาด LOVE MARKET มีสินคาใหทานเลือกชอปปงมากมาย ไมวาจะเปน

สินคาพื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเปา รองเทา ทานสามารถชอปปงให

อยางจุใจ 



 

พักที่  NORTH STAR SAPA / MUONG THANH SAPA / SUNNY MOUTAIN  

                  *หรือระดับเทียบเทา*  

วันที่สอง เมืองซาปา - หมูบาน CAT CAT VILLAGE - SILVER WATER FALL 

(น้ําตกสีเงิน) - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานชม หมูบาน CAT CAT VILLAGE หมูบานชาวเขาเผามงดํา ชมวิถี

ชีวิตความเปนอยูของชาวเขาในหมูบานนี้ และชมแปลงนาขาวแบบขั้นบันได 

การเดินทางไปหมูบานกาตกาต สามารถเดินทางเทาหรือนั่งรถยนตก็ได ใน

กรณีที่นั่งรถยนต รถนําเที่ยวจะพาทุกทานมาที่หนาหมูบานกาตกาต  และ

จากนั้นจึงเดินเทาเลาะตามไลเขาซึ่งเปนถนนของหมูบานเพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิต

ความเปนอยูแบบมีความสุขของประชาชนชาวเขาพื้นเมือง ที่พึ่งพาธรรมชาติ

ในการดําเนินชีวิตอันเรียบงาย ตลอดการเดินทางเทาจะมีบานเรือนของ

ชาวเขาที่เปดรานวางจําหนายสินคาพื้นเมือง ของที่ระลึกแกนักทองเที่ยว

(ลูกคาสามารถนําส่ิงของไปบริจาคแกเด็กชาวเขาได อาทิเชน เส่ือผา ผาหม 

รองเทา ขนม เปนตน) 

นําทานเดินทางสู SILVER WATER FALL (น้ําตกสีเงิน) เปนน้ําตกที่สวย

ที่สุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซีปน ซึ่งสามารถมองเห็นไดอยาง
ชัดเจนจากระยะไกล มีความสูง 100 เมตร 

 

 
 

 

 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

  นําทานเดินทางกลับ เมืองฮานอย ผานเสนทางเดิม (ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 4 ชม.) 

  หลังจากนั้นนําทานชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ที่มี
ตํานานเลาขานวาในสมัยที่เวียดนามทําสงครามสูรบกับจีน กษัตริยแหง

เวียดนามไมเคยรบชนะจีนไดเลย ทําใหเกิดความทอแท เมื่อมาลองเรือที่

ทะเลสาบแหงนี้ไดมีปาฏิหารย เตาขนาดใหญมากไดคาบดาบวิเศษมาให
พระองค และเมื่อพระองคนําดาบไปตอสูกับจีนก็ไดชัยชนะกลับมาทําให

บานเมืองสงบสุข เมื่อสงครามสิ้นสุดพระองคก็ไดนําดาบมาคืน ณ ทะเลสาบ



 

แหงนี้ นําทานขามสะพานแสงอาทิตยขามไปสูเกาะหยกชม วัดหงอกเซิน วัด

โบราณ ภายในประกอบดวยศาลเจาโบราณ และขางๆ ศาลเจามีอาคารหลัง
เล็กๆ ที่มีเตาสตาฟขนาดใหญ ซึ่งเปนเตาที่อาศัยอยูในทะเลสาบแหงนี้  

จากนั้นอิสระใหทานเลือกซื้อสินคาบน ถนน 36 สาย  ที่ขายสินคา

หลากหลายประเภท ทั้งของที่ระลึก ของกิน ของใช อาทิ เครื่องเขิน หมวก
งอบญวน เซรามิก ภาพเขียน กระเปากอปปยี่หอตางๆ เชน Samsonite, 

Kipling, Roxy, Billabong 
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที่  DELIGHT HOTEL / MOON VIEW *หรือระดับเทียบเทา*  

วันที่สาม เมืองฮานอย – จัตุรัสบาดิงห - สุสานโฮจิมินห - ทําเนียบประธานาธิบดี - 

บานพักลุงโฮ - วัดเจดียเสาเดียว – เมืองฮาลอง- ตลาดฮาลอง NIGHT 

MARKET 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนําทานเดินทางไป จัตุรัสบาดิงห ลานกวางที่ประธานาธิบดีโฮจิ

มินหไดอานคําประกาศอิสรภาพของเวียดนามพนจากฝรั่งเศสเมื่อ 2 ก.ย. 

2488 หลังจากเวียดนามตกเปนเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอยูถึง 84 ป นําทานเขา

คารวะ สุสานโฮจิมินห (ปดทุกวันจันทรและศุกร เพ่ือนํารางลุงโฮไปอาบ

น้ํายาใหม) ภายในบรรจุศพอาบน้ํายาของทานโฮจิมินหนอนสงบอยูในโลง

แกว  

จากนั้นนําทานชม ทําเนียบประธานาธิบดี อาคารทาดวยสีเหลืองทั้งหลัง 

ปจจุบันเปนสถานที่รับรองแขกบานแขกเมือง และเดินเทาตอไปผานสวน

อันรมรื่นเขียวขจีไปดวยตนไมใหญนอยที่ลุงโฮปลูกไว ไปชม บานพักลุง

โฮ ที่สรางดวยไมทั้งหลัง ยกพื้นสูงมีใตถุนเหมือนบานไทยสมัยกอน เปน

ที่พักผอนและตอนรับแขก ชั้นบนเปนหองทํางานและหองนอน  

จากนั้นเดินตอไปชม วัดเจดียเสาเดยีว เปนศาลาเกงจีนหลังเดียวขนาดเล็ก 

ตั้งอยูบนเสาตนเดียวปกอยูในสระบัว ประดิษฐานรูปเจาแมกวนอิมปางแสดง

อภินิหารมี 10 กร ถือของมงคลรวม 8 อยาง มีตํานานเลาวา“พระเจาหลีไท

โตทรงพระสุบินเห็นเจาแมกวนอิมประทับนั่งอยูบนใบบัว และสงเด็กชายใน

ออมแขนใหพระองค ตอมาไมนานพระองคไดอภิเษกสมรสและไดให

กําเนิดทายาทเพศชายพระองคตามที่ทรงสุบินจึงไดโปรดใหสรางวัดนี้

ขึ้นมาเพ่ือแสดงความขอบคุณตอเจาแมกวนอิม” 



 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางสู เมืองฮาลอง  ดินแดนแหงมังกรหลับไหล ระหวางเดินทาง

ชื่นชมธรรมชาติ ผานชนบทของเวียดนาม สองฝงสวนใหญจะเปนนาขาวสีสัน

สวยงามตางกันไปตามฤดูกาล ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร (ใชเวลาราวๆ 

4 ชั่วโมง) 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

 จากนั้นอิสระใหทุกทานชอปปงและเลือกซื้อสินคาที่ ตลาดฮาลอง NIGHT 

MARKET มีสินคาพื้นเมืองเวียดนามและสินคาจากจีนใหทานไดเลือก

หลากหลาย เหมาะสําหรับซื้อเปนของฝาก เชน กระเปาผาไหม ไมหอม

แกะสลัก เสื้อผา ผาพันคอ เสื้อยืดลายเวียดนาม ฯลฯ 

พักที่ NEW STAR HOTEL / KENNY HOTEL  *หรือระดับเทียบเทา* 

วันที่สี่ เมืองฮาลอง - ฮาลอง เบย - ถ้ําสวรรค - เกาะไกชน - เมืองฮานอย - ทา

อากาศยานนอยไบ - ทาอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานลองเรืออาว ฮาลอง เบย เชิญทานสัมผัสความงดงามและความ

สมบูรณแบบของอาวฮาลอง จนทําใหไดรับการขึ้นทะเบียน เปนมรดกโลกทาง

ธรรมชาติ จากองคการยูเนสโกเมื่อป พ.ศ. 2537 สัมผัสความมหัศจรรยของ

ธรรมชาติที่ ไดแตงแตมดวยเกาะหินปูนรูปรางแปลกตานับพันเกาะ 

สลับซับซอนเรียงตัวกันอยางสวยงาม  ผานเกาะตางๆ ที่มีรูปรางแปลกตา อาว

ฮาลองนั้นประกอบไปดวยเกาะเล็ก เกาะนอยจํานวนกวา 1,000 เกาะ 

จากนั้นนําทานชม ถ้ําสวรรค ภายในถ้ํางดงาม มีหินรูปทรงตางๆ ประดับ

ไปดวยไฟหลากหลายสีสัน ทําใหมองเห็นเปนรูปทรงตางๆ กันไปตาม

จินตนาการ เชน มังกร หงส เตา เสือ นกกระเรียน คูรัก ฯลฯ และกลับไป

ขึ้นเรือตอ ลองเรือไปชมความงามของเกาะนอยใหญที่มีรูปทรงประหลาด

กระจัดกระจายอยูพันกวาเกาะในอาว ซึ่งยูเนสโกประกาศใหเปนมรดกโลก



 

เมื่อ 17 ธันวาคม 2537และไฮไลทของที่นี่เรือจะผานใหทานถายรูปเปนที่

ระลึกกับ เกาะไกชน สัญลักษณของอาวฮาลอง 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บนเรือ) 

 หลังจากนั้นนําทานกลับเขาสู เมืองฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม นครหลวง

เกาแก มีอายุครบ 1,000 ป ในป ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเปนเมืองหลวงของ

ประเทศเวียดนาม ซึ่งเมืองนี้ยังคงรักษาความเปนเอกลักษณไดอยางเหนียว

แนน ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางกลับสูกรุงเทพ 

เย็น บริการอาหารดวยเปนขนมปง BANH MI (ขนมปงสไตลเวียดนามบริการบน

รถ) 

จากนั้นเดินทางกลับ เมืองฮานอย เขาสู ทาอากาศยานนอยไบ เพื่อเดินทาง

กลับประเทศไทย 

20.20 น. นําทานเหินฟากลับสูกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินที่ SL185 

22.20 น. ถึง ทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พรอมความ

ประทับใจ 

 

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

 

** หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่

เจาหนาที่ทกุครัง้กอนทาํการออกตัว๋เนื่องจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลีย่นไฟลท 

หรือ เวลาบนิ โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

*** ขอบพระคุณทุกทานทีใ่ชบรกิาร *** 

 

อัตราคาบรกิาร 



 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใหญ 

หองละ  

2-3 

ทาน 

1 เดก็ 2 

ผูใหญ เดก็มี

เตยีง 

(เดก็อายุต่าํ

กวา11ป) 

1 เด็ก 2 

ผูใหญ  

เด็กไมมีเตียง 

(เดก็อายุต่าํ

กวา11ป) 

พัก

เดี่ยว

เพิ่ม 

ราคา

ไมรวม

ตั๋ว 

04 – 07 พฤษภาคม 

2561 

12,888 12,888 12,888 3,000 9,588 

11 – 14 พฤษภาคม 

2561 

12,888 12,888 12,888 3,000 9,588 

18 – 21 พฤษภาคม 

2561 

12,888 12,888 12,888 3,000 9,588 

08 – 11 มถินุายน 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,588 

22 – 25 มถินุายน 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,588 

13 – 16 กรกฎาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,588 

20 – 23 กรกฎาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,588 

03 – 06 สงิหาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,588 

14 – 17 สงิหาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,588 

17 – 20 สงิหาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,588 

14 – 17 กนัยายน 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,588 

21 – 24 กนัยายน 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,588 

05 – 08 ตลุาคม 2561 13,888 13,888 13,888 3,000 10,588 

19 – 22 ตลุาคม 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 10,888 

** ราคาเดก็อายไุมเกนิ 2 ป : 3,900 บาท** 

คาบริการขางตน ยงัไมรวมคาทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกทองถิน่ 

ทานละ 600 บาท /ทรปิ/ตอทาน **สวนของหวัหนาทวัรแลวแตความพงึพอใจ** 

 



 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดนิทางเทานัน้ ไมเชนนั้นทาง

บริษัทจะไมคนืมัดจาํไมวาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบรษิทัไดทําการจายคาตัว๋

ไปใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวร

ทุกครั้ง เพื่อประโยชนแกตัวทานเอง 

การเดนิทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบ

จาํนวนดงักลาว บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรือเปลีย่นแปลงราคา 

 

กรุณาชําระมดัจาํ ทานละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวน

สิทธิใ์นการคนืมดัจาํทัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิัทฯ ไดชาํระคาตั๋วเครื่องบนิเตม็ใบ

ใหกับสายการบนิเปนทีเ่รยีบรอย ยกเวนคาภาษนี้าํมนัทีย่งัมไิดชาํระ คาทัวรสวนที่

เหลอื กรณุาชาํระ 21 วนักอนการเดนิทาง 

 

หมายเหต ุ: ตัว๋เมือ่ออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อนัเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบนิ 

 

 

อัตราคาบรกิารนีร้วม 

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 

 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.  คารถรับ-สง และนําเที่ยวตาม

รายการ 

 คาที่พักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  

 คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ  

 คาอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    

 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  

 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม) 

 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คา

โทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึง

คาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวร

กอนการใชบริการ) 



 

คาทิปคนขบัรถและไกดทองถิ่น ทานละ 600 บาท/ทรปิ/ตอทาน *หัวหนาทวัรแลวแต

ความพอใจ* 

คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

 

เงื่อนไขการชําระคาบริการ 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 5,000 บาทตอทาน

เพ่ือสํารองที่นั่ง  

2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทาง

อยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบ

ภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถือวา

นักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการ

เดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือ

เดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับ

ทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวา

กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือ

เอเจนซี่ (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสาร

การขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดย

แนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงิน

คาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมี

เงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้ 

2.1.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ

คาบริการที่ชําระแลว 

2.1.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของ

คาบริการที่ชําระแลว 

2.1.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 



 

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการ

เตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การ

จองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา 

Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือ

ตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 

15 คน 

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น 

2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวใน

รายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ 

ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวม

เดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนา

อยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอน

การเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระ

คาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อให

คณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 

นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน 

ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอม

การชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม

เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศ

ที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่

เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การ

จลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหาย

ของสัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น 

เปนตน 



 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทาง

บริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ใน

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษี

เชื้อเพลิง คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ 

แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น 

 

ขอแนะนํากอนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑ

ไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส

ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยาง

สะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมี

ขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลด

ใตทองเครื่องบินเทานั้น  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ 

จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น  

3. IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้ 

แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใสกระเปาติดตัวถือขึ้นเครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณ

ที่จํากัด ไดแก 

3.1 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟานอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 

Wh สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมมีการจํากัดจํานวน  

3.2 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟา 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh 

สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมเกินคนละ 2 กอน 

3.3 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนํา

ขึ้นเครื่องในทุกกรณี 

4. หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี 

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


