
 

 

รหัสทัวร ZET1902341 

ทัวรเวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงหบิงห ฟานซิปน 
4 วัน 3 คืน (FD) 
น่ังกระเชาไฟฟ�าพิชิตยอดเขาฟานซิปน หลังคาแหงอินโดจีน 
สุดฟนสัมผัสเมอืงหนาว 2 คืนเต็มอ่ิม ซาปา 
ลองเรือชมธรรมชาติฮาลองบก นิงหบิงห 
รวมคากระเชา และรถรางชมนาขั้นบันไดแลว 
พิเศษเมนูบาชูแซลมอน 

 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ - ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานนอยไบ - เมืองฮานอย - 
ลาวไก - เมืองซาปา - หมูบานกาตกาต - ตลาดเลิฟมารเก็ต (-/L/D) 

04.00  พรอมกันที่ ทาอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 2 เคานเตอรสายการ
บินแอรเอเชีย โดยเจาหนาที่ของบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก
ในการเช็คอิน 

 

 

 
 
07.00 นําทานเหินฟ�าสู เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยเท่ียวบินที่ FD642 
08.45 เดินทางถึง ทาอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร 

รับกระเป�าสัมภาระเรียบรอย  
 นําทานออกจาก เมืองฮานอย เพื่อเดินทางเขาสู เมืองลาวไก  ใกลกับชายแดนจีน 

ตั้งอยูบนระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาว
เย็นตลอดทั้งป ระยะทางประมาณ 270 กิโลเมตร (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 
 



 

 

 
  

นําทานเดินทางตอสู เมืองซาปา เมืองเล็กๆ แหงน้ีเริ่มตนเปนเมืองแหงการพักผอนเมื่อ
คร้ังที่ฝรั่งเศสซึ่งปกครองเวียดนามอยูในขณะน้ันไดมาสรางสถานีบนภูเขาขึ้นในป พ.ศ.
2465 จากน้ันจึงเริ่มมีชาวตางชาติมาพักผอนในชวงวันหยุดเปนประจํา เพราะอากาศดี
และเงียบสงบ และเริ่มเปนที่รูจักกันในหมูนักทองเที่ยว จึงทําใหปจจุบันที่น่ีไดรับความ
นิยมเปนอยางมาก นอกจากบรรยากาศแลว บรรดาชาวเขาที่อาศัยอยูบริเวณน้ีก็มีวิถีชีวิต
ที่นาสนใจ พื้นที่ในซาปาเต็มไปดวยนาขั้นบันไดทามกลางที่ลาดไหลเขาที่ทอดตัวอยางมี
เสนห นอกจากน้ียังมีเทือกเขาฟานสีปน ที่สูงที่สุดในอินโดจีนที่ความสูง 3,143 เมตรจาก
ระดับน้ําทะเล 

 



 

 

นําทานชม หมูบาน CAT CAT VILLAGE หมูบานชาวเขาเผามงดํา ชมวิถีชีวิตความ
เปนอยูของชาวเขาในหมูบานน้ี และชมแปลงนาขาวแบบขั้นบันได การเดินทางไปหมูบาน
กาตกาต สามารถเดินทางเทาหรือน่ังรถยนตก็ได ในกรณีที่น่ังรถยนต รถนําเที่ยวจะพาทุก
ทานมาท่ีหนาหมูบานกาตกาต  และจากน้ันจึงเดินเทาเลาะตามไลเขาซึ่งเปนถนนของ
หมูบานเพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิตความเปนอยูแบบมีความสุขของประชาชนชาวเขาพื้นเมือง ที่
พึ่งพาธรรมชาติในการดําเนินชีวิตอันเรียบงาย ตลอดการเดินทางเทาจะมีบานเรือนของ
ชาวเขาที่เปดรานวางจําหนายสินคาพื้นเมือง ของที่ระลึกแกนักทองเที่ยว(ลูกคาสามารถนํา
สิ่งของไปบริจาคแกเด็กชาวเขาได อาทิเชน เสื่อผา ผาหม รองเทา ขนม เปนตน) 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2) 
 

 
 

หลังจากน้ันนําทานถายรูปกับ โบสถซาปา เปนอีกหน่ึงจุดแลนดมารคของเมืองซาปา 
เปนโบสถที่เกาแกที่สุดในเมืองซาปาสรางขึ้นเม่ือป 1932 รูปทรงและสถาปตยกรรม
ของฝรั่งเศส อิสละทานถายรูปดานนอก หลังจากน้ันอิสระทานชอปปم�งตลาดเลิฟมาร
เก็ตและเขาโรงแรมท่ีพักตามอัธยาสัย 
 



 

 

 
 
หลังจากรับประทานอาหารเย็นเรียบรอย อิสระทานเดินชมและชอปปم�งที่ ตลาด 
LOVE MARKET มีสินคาใหทานเลือกชอปปم�งมากมาย ไมวาจะเปนสินคาพื้นเมือง 
ของฝาก ขนม กระเป�า รองเทา ทานสามารถชอปปم�งใหอยางจุใจ 

พักที่ NORTH STAR SAPA / SUNNY MOUNTAIN *หรือระดับเทียบเทา*  
 
วันที่สอง เมืองซาปา - ภูเขาฮามรอง - นํ้าตกสีเงิน - กระเชาไฟฟ�า - ยอดเขาฟานซิปน 

(B/L/D) 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 

นําทานเดินทางสู ภูเขาฮามรอง หรือ ภูเขาปากมังกร ซึ่งเปนภูเขาอยูกลางเมืองซา
ปา นักทองเที่ยวสามารถเดินเทาขึ้นไปเพื่อชมหมอกและเมฆคลุมเมืองซาปาในยาม
เชา ชมเทือกเขาเลียนเซิน รวมถึงยอดเขาฟานซีฟง ที่มีความสูงถึง 3,143 เมตร ถือ
เปนยอดภูเขาที่อยูสูงสุดในอินโดจีน จนไดรับฉายาวาเปน หลังคาแหงอินโดจีน ใน
ระหวางที่เดินขึ้นภูเขาฮามรอง นักทองเที่ยวสามารถแวะชมสวนดอกไม สวนกลวยไม 
และสวนหินที่สวยงามตลอดทางเทา 
 



 

 

 
  นําทานเดินทางสู นํ้าตกสีเงิน เปนน้ําตกที่สวยที่สุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขา

ฟานซีปน ซึ่งสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนจากระยะไกล มีความสูง 100 เมตร 
 

 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ...ชาบูแซลมอน (4) 

จากน้ันนําทาน นั่งรถไฟเมืองซาปา ทานจะไดพบกับวิวทิวทัศนของเมืองซาปาที่เต็มไป
ดวยความสดชื่น และสูดกลิ่นอายธรรมชาติ ทานยังจะไดพบกับทุงนาขั้นบันไดที่เรียงราย
เปนขั้นสวยงาม ถึงสถานีน่ังกระเชาไฟฟ�า (รวมคารถไฟรางแลว) 



 

 

 

 
 
  จากน้ันนําทานขึ้นสู ยอดเขาฟานซิปน โดย กระเชาไฟฟ�า ไปยังยอดเขา ซึ่ง

เปรียบเสมือน "หลังคาอินโดจีน" เปนระบบกระเชาไฟฟ�าสริงสามสาย ยาวที่สุดใน
เอเชีย รวมระยะทาง 6.3 กิโลเมตร สถานีสุดทายอยูสูงจากระดับน้ําทะเลราว 
3,000 เมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 15 นาที ระหวางทางทานจะไดเห็น น้ําตกสี
เงิน และ หมูบานกาต กาต ในมุมสูงชมนาขั้นบันไดที่สวยงาม เมื่อเดินทางถึงสถานี
ดานบนทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศหนาวเย็นและสวยงาม เดินขึ้นสูจุดสูงสุดของ
ยอดเขาใหทานไดเก็บภาพความประทับใจ 

 



 

 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (5) 
พักที่ NORTH STAR SAPA / SUNNY MOUNTAIN *หรือระดับเทียบเทา*  
 

 
 
วันที่สาม เมืองซาปา - ชายแดนเวียดนาม+จีน - ตลาดกกเลี้ยว - เมืองนิงบิงห (B/L/D) 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 

จากน้ันออกเดินทางกลับสูลาวไก ชอปปم�งสินคาพิ้นเมืองตางๆ ตลาดกกเลี้ยว และนํา
ทานถายรูป สัญลักษณ ที่ดานชายแดนเวียดนาม - จีนและเลือกซื้อสินคา ผลไมเมือง
จีน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) 
จากน้ันนําทานเดินทางตอสู เมืองนิงบิงห เมืองเกาแกที่มีความโดดเดนทางธรรมชาติ 
มีพื้นที่ชุมน้ําในอาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนานนามวา “ฮาลองบก” เปนเมืองที่มีภูมิ
ทัศนแปลกตา ทั้งเทือกเขา เนินเขาหินปูน ที่ราบตํ่า และนาขาวลอมรอบดวยยอดเขา
99 ยอด จึงถือกันวาเปนเมืองศักดิ์สิทธิ์ คณะปฏิวัติของโฮจิมินหก็ไดเคยตั้งฐานทัพ
ขึ้นที่น่ีเปนแหงแรกในการศึก เดียนเบียนฟู ระยะทางประมาณ 350 กิโลเมตร (ใช
เวลาเดินทางราวๆ 6 ช่ัวโมง) 

 



 

 

 
 
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (8) 
พักที่ HOA LU HOTEL / ROYAL HOTEL / YEN NHI HOTEL  *หรือระดับเทียบเทา* 
 
วันที่สี่ เมืองนิงบิงห - ลองเรือกระจาด - ตลาดพ้ืนเมือง - วัดบายดิงห - เมืองฮานอย 

- ทาอากาศยานนอยไบ - ทาอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ (B/L/-) 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (9) 

นําทานเดินทางสูทาเรือ ลองเรือกระจาด เปนแหลงทองเที่ยว ที่ตั้งอยูทางตอนใตของ
สามเหลี่ยมปากแมน้ําแดง ในจังหวัดนิงบิ่งห เปนพื้นที่ที่มีทั้งภูมิทัศนอันงดงามของยอด
เขาหินปูน แมน้ําหลายสายไหลลัดเลาะ บางสวนจมอยูใตน้ํา และยังถูกลอมรอบดวยผาสูง
ชัน จึงทําใหสถานที่แหงน้ีงดงามนาชม และยังมีรองรอยทางโบราณคดีที่เผยใหเห็นการตั้ง
ถิ่นฐานของมนุษยสมัย โบราณ ทําใหสถานที่แหงน้ีไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมและธรรมชาติ นําทานลงเรือลองไปตามสายธารแหงธาราที่ไหลเย็น ในชวงแรก
ของการเดินทางทานจะไดชมทัศนียภาพของภูเขาสองฝم�งแมน้ํา ซึ่งมีความยาวหลาย
กิโลเมตร  ภาพที่ปรากฏในระ หวางการเดินทางหลายทานเปรียบเหมือน กุยหลินของจีน 
หรือ อาวฮาลองเบย เพลิดเพลินกับการ น่ังเรือกระจาด ลองผานทองน้ํา และถํ้าตางๆ



 

 

ภายในบริเวณทานจะได ชมทัศนียภาพของภูเขานอยใหญ สลับซับซอนสุดลูกหูลูกตา สอง
ขางทางเปนทุงนาบางทุงหญาคาบางสลับกันไป ความประทับใจที่ไดจากการมาเที่ยวชม
จางอานคือ  จางอานเปนสถานที่ทองเทียวทางธรรรมชาติที่สวยงามมากแหงหน่ึงของ
เวียตนาม ทิวทัศนความสวยงามของทีน้ี่ไดรับการรังสรรคจากธรรมชาติลวนๆ 
 

 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นําทานแวะซื้อของฝากที่ ตลาดพ้ืนเมือง ที่น้ีทานจะไดพบของฝากพื้นเมืองของเวียดนาม

หลากหลาย  
จากน้ันนําทานสักการะ วัดบายดิงห วัดเกาแกคูบานคูเมืองของนครหลวงเกา ที่มีประวัติ
อันยาวนานและมีช่ือเสียงของประเทศเวียดนามเปนอยางมาก รวมทั้ง เปนวัดที่ใหญสุดใน
อาเซียนดวย มีความสวยแปลกตา สรางถูกหลักฮวงจุยแทๆ คือ ดานหนาเปนน้ํา และ
ดานหลังเปนเขา มีเทือกเขาตั้งอยูมากมาย มีทุงนา ทองน้ํา ที่มีแตสีเขียวสดใส บริเวณ
ดานขางๆวัด มีระเบียงทางเดิน ซึ่งมีพระพุทธรูปประดิษฐานเรียงรายทั้งหมด 2,000 องค 
นอกจากน้ี ยังมีหอระฆัง อาคารเจาแมกวนอิม วิหารเจาแมกวนอิมพันกร เปนวัดที่เคารพ
บูชาของชาวเวียดนามหลายชวงอายุคน 

 



 

 

 
 
เย็น บริการอาหารดวยเปนขนมปง BANH MI (ขนมปงสไตลเวียดนามบริการบนรถ) (10) 
จากน้ันเดินทางกลับ เมืองฮานอย เขาสู ทาอากาศยานนอยไบ เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย 
20.50  นําทานเหินฟ�ากลับสูกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินที่ FD645 
22.45  ถึง ทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พรอมความประทับใจ 
 

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

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดย

ไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 
*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ *** 

 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง ผูใหญ / เด็ก 
หองละ 2-3 ทาน พักเด่ียวเพ่ิม ราคาไมรวม

ตั๋ว 
28 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 13,999 3,500 9,599 
26 – 29 ธันวาคม 2562 15,999 3,500 11,599 

06 – 09 กุมภาพันธ 2563 13,999 3,500 9,599 
13 – 16 กุมภาพันธ 2563 13,999 3,500 9,599 
20  -23 กุมภาพันธ 2563 13,999 3,500 9,599 
27 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563 13,999 3,500 9,599 
05 – 08 มีนาคม 2563 14,999 3,500 10,599 
12 – 15 มีนาคม 2563 14,999 3,500 10,599 
19 – 22 มีนาคม 2563 14,999 3,500 10,599 
26 – 29 มีนาคม 2563 12,999 3,500 8,599 

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

คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น 
ทานละ 1,000 บาท /ทริป/ตอทาน  

 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทาง

บริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไป
ใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง 

เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง 
 

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 



 

 

กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนมัดจําทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาตั๋วเคร่ืองบินเต็มใบใหกับ

สายการบินเปนที่เรียบรอย ยกเวนคาภาษีนํ้ามันที่ยังมิไดชําระ คาทัวรสวนที่เหลือ กรุณา
ชําระ 21 วันกอนการเดินทาง 

หมายเหตุ : ตั๋วเม่ือออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 
 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ   
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.  
 คาท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม) 
 คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ 
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มท่ี
สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,000 บาท/ทริป/ตอ
ทาน 

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพื่อสํารอง

ที่น่ัง  
2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยาง

นอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด 
รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิ
การเดินทางในทัวรนั้นๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆ
ถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปน
ลายลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงนิคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมี
ชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่
บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
พรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนา
สมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการ
ดังน้ี 
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 



 

 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการ
จัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆ
ถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน 
 
เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการ

ไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะ
ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอย
กวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอน
การเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มี
นักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดี
ที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ใน
กรณีที่นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระ
เงินมัดจํา 



 

 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ีบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้น
ของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การ
นัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ 
ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 

100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส
ซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

3. IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้ 
แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใสกระเป�าติดตัวถือขึ้นเครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณที่
จํากัด ไดแก 

3.1 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ�านอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh 
สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมมีการจํากัดจํานวน  



 

 

3.2 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ�า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh 
สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมเกินคนละ 2 กอน 

3.3 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ�ามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําขึ้น
เครื่องในทุกกรณี 

4. หามนําแบตเตอร่ีสํารองใสกระเป�าเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี 
 

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


