
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัแรก ทา่อากาศยานสุวรรณภมิู – ทา่อากาศยานแคทบิ – เมืองไฮฟอง – ฮาลอง – ตลาด NIGHT 

MARKET 

12.00 น. พรอ้มกนัที่ ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน VIETJET 

AIR โดยเจา้หน้าที่ของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

15.20 น. น าท่านเหินฟ้าสู่ เมืองไฮฟอง ประเทศเวยีดนาม โดยเที่ยวบินที่ VJ906 

17.15 น.  เดินทางถึง ทา่อากาศยานแคท บิ เมืองไฮฟอง ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร รับกระเป๋า

สมัภาระเรียบรอ้ย  
ค า่ บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (เมืองไฮฟอง) 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลอง  ดินแดนแห่งมงักรหลับไหล ระหว่างเดินทางชื่นชมธรรมชาติ ผ่าน

ชนบทของเวียดนาม สองฝัง่ส่วนใหญ่จะเป็นนาขา้วสีสันสวยงามต่างกันไปตามฤดูกาล ระยะทาง

ประมาณ 90 กิโลเมตร (ใชเ้วลาราวๆ 2 ชัว่โมง) 

จากน้ันอิสระใหทุ้กท่านเลือกซื้ อสินคา้ที่ ตลาด NIGHT MARKET มีสินคา้พ้ืนเมืองเวียดนามและ

สินคา้จากจนีใหท้่านไดเ้ลือกหลากหลาย เหมาะส าหรบัซื้ อเป็นของฝาก เช่น กระเป๋าผา้ไหม ไมห้อม

แกะสลัก เส้ือผา้ ผา้พนัคอ เส้ือยืดลายเวยีดนาม ฯลฯ 

พกัที่  NEW STAR / CITYBAY / KENNY HOTEL *หรือระดบัเทียบเทา่* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัที่สอง เมืองฮาลอง - ท่าเรือโห่งไก - ฮาลอง เบย ์– ถ  ้าสวรรค ์- เกาะไก่ชน – นัง่กระเชา้2ชั้น 

นัง่ชิงชา้สวรรค ์SUNW HEEL - เมืองฮานอย - ระบ าตุก๊ตาหุน่กระบอกน ้า - ถนน 36 สาย 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดินทางไป ท่าเรือโห่งไก ที่เชา้ตรู่แบบน้ีจะพลุกพล่านไปดว้ยผูค้น รถบัสเล็กใหญ่ ที่มาส่ง

นักท่องเที่ยวขึ้ นเรือ เรือจะเป็นเรือไมโ้บราณ มหีอ้งน ้า หอ้งครวั และดาดฟ้าชมวิว เรือออกจาก

ท่ามุง่หน้าไปชมถ ้า เรือจะจอดใหล้ง และออกไปรอรบัท่านอีกท่าหน่ึงโดยไม่วกกลับมาที่เดิม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านล่องเรืออ่าว ฮาลอง เบย ์เชิญท่านสมัผสัความงดงามและความสมบูรณ์แบบของอ่าวฮาลอง 

จนท าใหไ้ดร้บัการขึ้ นทะเบียน เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การยูเนสโกเ้มื่อปี พ.ศ. 2537 

สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ไดแ้ต่งแตม้ด้วยเกาะหินปูนรูปร่างแปลกตานับพันเกาะ 

สลับซบัซอ้นเรียงตวักนัอย่างสวยงาม  ผ่านเกาะต่างๆ ที่มรีปูร่างแปลกตา อ่าวฮาลองน้ันประกอบไป

ดว้ยเกาะเล็ก เกาะน้อยจ านวนกวา่ 1,000 เกาะ 

จากน้ันน าท่านชม ถ ้าสวรรค์ ภายในถ ้างดงาม มีหินรูปทรงต่างๆ ประดับไปด้วยไฟ

หลากหลายสีสัน ท าใหม้องเห็นเป็นรูปทรงต่างๆ กันไปตามจินตนาการ เช่น มงักร หงส์ เต่า 

เสือ นกกระเรียน คู่รกั ฯลฯ และกลับไปขึ้ นเรือต่อ ล่องเรือไปชมความงามของเกาะน้อยใหญ่ที่มี

รปูทรงประหลาดกระจดักระจายอยู่พนักวา่เกาะในอ่าว ซึ่งยเูนสโกป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลกเมื่อ 



 

 

17 ธันวาคม 2537และไฮไลท์ของที่น่ีเรือจะผ่านใหท้่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ เกาะไก่ชน 

สญัลักษณ์ของอ่าวฮาลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนับนเรือ (เมนูซีฟู๊ ดสดๆ) 

 จากน้ัน น าทุกท่าน นัง่กระเชา้ QUEEN CABLE CAR ซึ่งเป็นกระเชา้ 2 ชั้นที่บรรจุคนไดก้ว่า 180 คน 

ขา้มทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมทิวทศัน์ที่แสนสวยงามของอ่าวฮาลองเบย ์จากฮาลองเมืองเก่า ไปสู่ฮา

ลองเมอืงใหม ่จากน้ันใหทุ้กท่านไดเ้ปล่ียนบรรยากาศการชมทิวทศัน์ความสวยงามของอาวฮาลองเบย์

โดยการ นัง่ชิงชา้สวรรค ์SUN WHEEL ซึ่งเป็นอีกหน่ึงประสบการณ์ดีๆ ของการเก็บภาพความ

ประทบัใจจากมุมสงู จากน้ันน าท่านชมส้ินคา้ OTOP รา้นเยื่อไผ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลังจากน้ันน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองฮานอย มีความหมายว่า “เมืองที่มีแม่น ้ าไหลผ่าน” ซึ่ง

หมายถึงแม่น ้ าแดงที่ไหลผ่านตัวเมืองฮานอย อันเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ทาง

เหนือของประเทศ มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี ระยะทางประมาณ 170 กิโลเมตร (ใช้
เวลาราวๆ 4 ชัว่โมง) ระหวา่งทางน าท่านแวะจุดพกัรถที่รา้นสินคา้คนพิการ และหยก   

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเขา้ชมการแสดง ระบ าตุ๊กตาหุ่นกระบอกน ้า ศิลปกรรมประจ าชาติ เอกลักษณ์ของ

ประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอกจากในน ้ า 

แสดงเกี่ยวกบัเรื่องราวในประวติัศาสตร ์ชีวติประจ าวนัของชาวเวยีดนาม และต านานสถานที่ส าคญั

ต่างๆ ในกรุงฮานอย 
หลังจากน้ันน าท่านสู่ ถนน 36 สาย ที่ขายสินคา้หลากหลายประเภท ทั้งของที่ระลึก ของกิน 

ของใช ้อาทิ เครื่องเขิน หมวกงอบญวน เซรามิก ภาพเขียน กระเป๋าก๊อปป้ียี่หอ้ต่างๆ เช่น 

Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
พกัที่  MOON VIEW / FIRST EDEN / ROYAL GATE / CWD HOTEL *หรือระดบัเทียบเทา่* 

วนัที่สาม เมืองฮานอย – จตัุรสับาดิงห ์– สุสานโฮจิมินห ์- ท่าอากาศยานนอยไบ - ท่าอากาศยาน

สุวรรณภมิู - กรุงเทพฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านเดินทางไป จตัรุสับาดิงห ์ลานกวา้งที่ประธานาธิบดีโฮจมินิหไ์ดอ้่านค าประกาศ

อิสรภาพของเวยีดนามพน้จากฝรัง่เศสเมื่อ 2 ก.ย. 2488 หลังจากเวียดนามตกเป็นเมืองขึ้ นของ

ฝรัง่เศสอยู่ถึง 84 ปี น าท่านสู่ สุสานโฮจมิินห ์  



 

 

(ภายดา้นในท่ีบรรจศุพของท่านโฮจิมินห ์จะปิดใหเ้ขา้ชมทกุวนัจนัทรแ์ละศกุร)์ ภายในบรรจุศพ

อาบน ้ายาของท่านโฮจมินิหน์อนสงบอยู่ในโลงแกว้ (ถ่ายรปูดา้นนอกเท่าน้ัน) 
เที่ยง  บริการอาหารดว้ยเป็นขนมปัง BANH MI (ขนมปังสไตลเ์วียดนามบริการบนรถ) 

  ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินสู่ ทา่อากาศยานนอยไบ เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 

12.15 น. น าท่านเหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ VJ901 

14.05 น. ถึง ทา่อากาศยานสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...พรอ้มความประทบัใจ 

 

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

 

** หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนท าการ

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ *** 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุต  า่กว่า11ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุต  า่กว่า11ปี) 

พกัเด่ียว

เพ่ิม 

ราคาไม่

รวมตัว๋ 

24 – 26 สิงหาคม 2561 8,888 8,888 8,888 2,500 6,588 

21 – 23 กนัยายน 2561 8,888 8,888 8,888 2,500 6,588 

05 – 07 ตลุาคม 2561 9,888 9,888 9,888 2,500 7,588 

12 – 14 ตลุาคม 2561 12,999 12,999 12,999 2,500 8,999 

19 - 21 ตลุาคม 2561 11,999 11,999 11,999 2,500 8,599 

21 – 23 ตลุาคม 2561 9,888 9,888 9,888 2,500 7,588 

26 – 28 ตลุาคม 2561 11,999 11,999 11,999 2,500 8,599 



 

 

02 – 04 พฤศจกิายน 2561 9,999 9,999 9,999 2,500 6,999 

09 – 11 พฤศจกิายน 2561 10,999 10,999 10,999 2,500 7,999 

16 – 18 พฤศจกิายน 2561 11,999 11,999 11,999 2,500 8,599 

23 – 25 พฤศจกิายน 2561 11,999 11,999 11,999 2,500 8,599 

30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561 11,999 11,999 11,999 2,500 8,599 

07 – 09 ธนัวาคม 2561 12,999 12,999 12,999 2,500 8,999 

14 – 16 ธนัวาคม 2561 12,999 12,999 12,999 2,500 8,999 

21 – 23 ธนัวาคม 2561 12,999 12,999 12,999 2,500 8,999 

28 – 30 ธนัวาคม 2561 13,999 13,999 13,999 3,000 9,999 

** ราคาเด็กอายไุม่เกิน 2 ปี3,900 บาท** 

ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 

ท่านละ 1,200 บาท /ทริป/ตอ่ท่าน **ส่วนของหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพึงพอใจ** 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้น

ทางบริษัทจะไม่คืนมดัจ  าไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษัทไดท้  าการจ่าย

ค่าตัว๋ไปใหก้ับการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อนการ

จองทวัรทุ์กครั้ง เพ่ือประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง 

 

การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 15 ทา่นข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

 

กรุณาช าระมดัจ  า ทา่นละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืน

มดัจ  าทัง้หมด เน่ืองจากทางบริษทัฯ ไดช้ าระค่าตัว๋เครื่องบินเต็มใบใหก้บัสายการบินเป็นที่เรียบรอ้ย 

ยกเวน้ค่าภาษีน ้ามนัท่ียงัมิไดช้  าระ ค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือ กรุณาช าระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 



 

 

 

หมายเหต ุ: ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรีฟันดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลับ พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ม ี

 ค่าน ้ าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามที่ระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ    

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล 

ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

ค่าทิปคนขับรถและไกดท์อ้งถ่ิน ท่านละ 1,200 บาท/ทริป/ต่อท่าน *หัวหนา้ทัวรแ์ลว้แต่ความ

พอใจ* 

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองที่นัง่  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั กรณี

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมช่ าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ

การจา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลา

ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที่รฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 



 

 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือ

เอเจนซี่(ผูม้ชีื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใด

อย่างหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทาง

โทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหน่ึง

เพ่ือท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ 

หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมี

เง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระแลว้ 

2.1.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการที่ช าระแลว้ 

2.1.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไมค่ืนเงินค่าบริการที่ช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเที่ยว

ใหแ้ก่นักท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นัง่ตัว๋เครื่องบิน การจองที่พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซื้ อขาดแบบมเีง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 

Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการ

ทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลา

ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที่รฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมนัีกท่องเท่ียวเดินทางไมถึ่ง 15 คน 

 

 

 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยวเท่าน้ัน 



 

 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถกูปฏิเสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่

มวีซี่า  และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศที่มวีซี่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่

จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มนัีกท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกวา่ที่ทางบริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ 

ทางเรายินดีที่จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ 

เลขท่ีหนังสือเดินทางและอื่นๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดส่้งหน้า

หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะค านึงถึงความ

ปลอดภยัของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ี

มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบัติเหตุ 

ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการ

บิน เหตุสุดวสิยัอื่น เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เครื่องบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน  

ฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน 

 

 

 

 

 



 

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าติดตวัขึ้ นเครื่องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร

ต่อช้ิน และรวมกนัทุกชิ้ นไมเ่กิน 1,000 มลิลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถ

น าออกมาใหเ้จา้หน้าที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตใหถื้อไดท้่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของ

ดงักล่าวมขีนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ที่ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าที่โหลดใตท้อ้งเครื่องบิน

เท่าน้ัน  

2. ส่ิงของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หน้าที่โหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเก่ียวกับการน าแบตเตอร่ีส ารองข้ึนไปบนเคร่ืองบินดงัน้ี แบตเตอรี่ส ารอง

สามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเครื่องบินไดใ้นจ านวนและปริมาณที่จ ากดั ไดแ้ก่ 

3.1 แบตเตอรี่ส ารองที่มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึ้ น

เครื่องไดไ้มม่กีารจ ากดัจ านวน  

3.2 แบตเตอรี่ส ารองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้ น

เครื่องไดไ้มเ่กินคนละ 2 กอ้น 

3.3 แบตเตอรี่ส ารองที่มคีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าขึ้ นเครื่องในทุกกรณี 

4. หา้มน าแบตเตอรี่ส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้ครื่องในทุกกรณี 

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

 

 


