
  

 

 

 

 

 



วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามิบนนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองซาปา (-/-/D) 

13.00  พรอมกันที ่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารชั้น 4 เคานเตอรสายการบิน VIETJET AIR โดยเจาหนาที่ของ

บริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

15.50  นําทานเหินฟาสู เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบินที ่VJ902 (ไมมีอาหาร และเครื่องดื่มบริการบน

เครื่อง) 

17.40   เดินทางถึง สนามบินนอยไบ เมืองฮานอย ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร รับกระเปาสัมภาระเรียบรอย  

 

 
 

จากนั้นนําทานออกเดินทางสู เมืองซาปา เมืองเล็กๆ แหงนี้เริ่มตนเปนเมืองแหงการพักผอนเมื่อครั้งที่ฝรั่งเศสซึ่ง

ปกครองเวียดนามอยูในขณะนั้นไดมาสรางสถานีบนภูเขาขึ้นในป พ.ศ.2465 จากนั้นจึงเริ่มมีชาวตางชาติมาพักผอน

ในชวงวันหยุดเปนประจํา เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเริ่มเปนที่รูจักกันในหมูนักทองเที่ยว จึงทําใหปจจุบันที่นี่

ไดรับความนิยมเปนอยางมาก นอกจากบรรยากาศแลว บรรดาชาวเขาที่อาศัยอยูบริเวณนี้ก็มีวิถีชีวิตที่นาสนใจ พื้นที่ใน

ซาปาเต็มไปดวยนาขั้นบันไดทามกลางที่ลาดไหลเขาที่ทอดตัวอยางมีเสนห นอกจากนี้ยังมีเทือกเขาฟานสีปน ที่สูงที่สุด

ในอินโดจีนที่ความสูง 3,143 เมตรจากระดับน้ําทะเล ระยะทางประมาณ 310 กิโลเมตร (ใชเวลาเดินทางราวๆ 4 ชั่วโมง

ถึงเมืองลาวไก) 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (1) 

พักที ่ NORTH STAR SAPA / SUNNY MOUNTAIN HOTEL  หรือระดับเทียบเทา 

 

 

 



วันที่สอง ซาปา - นั่งรถไฟเมืองซาปา – กระเชาไฟฟา – ยอดเขาฟานซิปน – หมูบานกาตกาต – น้ําตกสีเงิน – ตลาด

เลิฟ ไนทมารเก็ต (B/L/D) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 

จากนั้นนําทาน นั่งรถไฟเมืองซาปา ทานจะไดพบกับวิวทิวทัศนของเมืองซาปาที่เต็มไปดวยความสดชื่น และสูดกลิ่น

อายธรรมชาติ ทานยังจะไดพบกับทุงนาขั้นบันไดที่เรียงรายเปนขั้นสวยงาม ถึงสถานีนั่งกระเชาไฟฟา (รวมคาขึ้นรถราง

แลว) 

 

 
 

จากนั้นนําทานสู ยอดเขาฟานซิปน โดย กระเชาไฟฟา ไปยังยอดเขา ซึ่งเปรียบเสมือน "หลังคาอินโดจีน" เปนระบบ

กระเชาไฟฟาสริงสามสาย ยาวที่สุดในเอเชีย รวมระยะทาง 6.3 กิโลเมตร สถานีสุดทายอยูสูงจากระดับน้ําทะเลราว 

3,000 เมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 15 นาที ระหวางทางทานจะไดเห็น น้ําตกสีเงิน และ หมูบานกาต กาต ในมุมสูง

ชมนาขั้นบันไดที่สวยงาม เมื่อเดินทางถึงสถานีดานบนทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศหนาวเย็นและสวยงาม เดินขึ้นสู

จุดสูงสุดของยอดเขาใหทานไดเก็บภาพความประทับใจ (รวมคากระเชาฟานซิปนแลว แตไมรวมคารถรางขึ้นยอดเขา) 

 



 
 

จากนั้นนําทานสู หมูบานกาตกาต หมูบานชาวเขาเผามงดํา ชมวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวเขาในหมูบานนี้ และชม

แปลงนาขาวแบบขั้นบันได การเดินทางไปหมูบานกาตกาต สามารถเดินทางเทาหรือนั่งรถยนตก็ได ในกรณีที่นั่งรถยนต 

รถนําเที่ยวจะพาทุกทานมาที่หนาหมูบานกาตกาต  และจากนั้นจึงเดินเทาเลาะตามไลเขาซึ่งเปนถนนของหมูบานเพื่อ

สัมผัสกับวิถีชีวิตความเปนอยูแบบมีความสุขของประชาชนชาวเขาพื้นเมอืง ที่พ่ึงพาธรรมชาติในการดําเนินชีวิตอันเรียบ

งาย ตลอดการเดินทางเทาจะมีบานเรือนของชาวเขาที่เปดรานวางจําหนายสินคาพื้นเมือง ของที่ระลึกแกนักทองเที่ยว 

(ลูกคาสามารถนําสิ่งของไปบริจาคแกเด็กชาวเขาได อาทิเชน เสื่อผา ผาหม รองเทา ขนม เปนตน) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) 

 

 
 

 



 
 

นําทานเดินทางสู น้ําตกสีเงิน เปนน้ําตกท่ีสวยที่สุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซีปน ซึ่งสามารถมองเห็น

ไดอยางชัดเจนจากระยะไกล มีความสูง 100 เมตร 

อิสระทานที่ ตลาดเลิฟ มารเก็ต มีสินคาใหทานเลือกชอปปงมากมาย ไมวาจะเปนสินคาพื้นเมือง ของฝาก ขนม 

กระเปา รองเทา ทานสามารถชอปปงใหอยางจุใจ 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูสุกี้หมอไฟ (4) 

พักที ่ NORTH STAR HOTEL / SUNNY MOUNTIAN HOTEL หรือระดับเทียบเทา 

 

 
 

 

 

 

 

 



วันที่สาม เมืองซาปา – เมืองฮานอย – วัดเจิ่นกวอก – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย – ระบํา

ตุกตาหุนกระบอกน้ํา (B/L/D) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 

บอกลาเมืองซาปาหลังจากนั้นนําทานเดินทางกลับสู เมืองฮานอย มีความหมายวา “เมืองที่มีแมน้ําไหลผาน” ซึ่ง

หมายถึงแมน้ําแดงที่ไหลผานตัวเมืองฮานอย อันเปนเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ตั้งอยูทางเหนือของประเทศ มี

ประวัติศาสตรยาวนานกวา 2,000 ป ระยะทางประมาณ 170 กิโลเมตร โดยใชเสนทางเดิม  

 
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) 

นําทานสู วัดเจิ่นกวอก ซึ่งเปนวัดที่เกาแกของชาวพุทธที่เคยรุงโรจนในอดีต วัดนี้ตั้งอยูบริเวณเกาะเล็กๆติดริมทะเลสาบ 

จากนั้นนําทานขามสะพานแสงอาทิตย ซึ่งจะขาม ทะเลสาบคืนดาบ ที่มีตํานานเกี่ยวกับเตาที่มีอายุกวารอยป  

 
 

นําทานชม วัดหงอกเซิน วัดโบราณภายในประกอบดวยศาลเจาโบราณ และขางๆ ศาลเจามีอาคารหลังเล็กๆ ที่มี

เตาสตาฟขนาดใหญที่กลาว ซึ่งเปนเตาที่อาศัยอยูในทะเลสาบแหงนี้ 

  หลังจากนั้นนําทานสู ถนน 36 สาย ที่ขายสินคาหลากหลายประเภท ทั้งของที่ระลึก ของกิน ของใช อาทิ เครื่อง

เขิน หมวกงอบญวน เซรามิค ภาพเขียน กระเปากอปปยี่หอตางๆ เชน Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong  



 
 

จากนั้นนําทานเขาชมการแสดง ระบําตุกตาหุนกระบอกน้ํา ศิลปกรรมประจําชาติ เอกลักษณของประเทศ

เวียดนามและมีแหงเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุนกระบอกจากในน้ํา แสดงเกี่ยวกับเรื่องราวใน

ประวัติศาสตร ชีวิตประจําวันของชาวเวียดนาม และตํานานสถานที่สําคัญตางๆ ในกรุงฮานอย 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (7) 

พักที ่ CWD HOTEL / DELIGHT HOTEL / MOON VIEW HOTEL หรือระดับเทียบเทา 

 

วันที่สี ่ เมืองฮานอย– จัตุรัสบาดิงห – สุสานโฮจิมินห – สนามบินนอยไบ –สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ (B/-/-) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (8) 

จากนั้นนําทานเดินทางไป จัตุรัสบาดิงห (ถายรูปดานนอก) ดานหนาเปนลานกวางที่ประธานาธิบดีโฮจิมินหได

อานคําประกาศอิสรภาพของเวียดนามพนจากฝรั่งเศสเมื่อ 2 ก.ย. 2488 หลังจากเวียดนามตกเปนเมืองขึ้นของ

ฝรั่งเศสอยูถึง 84 ป นําทานถายรูปดานหนาของ สุสานโฮจิมินห ซึ่งดานในเปนที่บรรจุศพของทานโฮจิมินหอาบน้ํา

ยานอนสงบอยูในโลงแกว (ปดใหเขาชมทุกวันจันทรและศุกร) 



 
   

  ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินสู ทาอากาศยานนอยไบ เพื่อเดินทางกลับสูประเทศไทย 

12.15 นําทานเหินฟากลับสูกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ VJ901 

14.05 ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พรอมความประทับใจ 

 

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

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ราคาผูใหญ / เด็ก 

พักหองละ 2-3 ทาน 
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไมรวมตั๋ว 

22 – 25 สิงหาคม 2562 10,999 3,000 7,999 

05 – 08 กันยายน 2562 11,999 3,000 7,999 

19 – 22 กันยายน 2562 11,999 3,000 7,999 

03 – 06 ตุลาคม 2562 11,999 3,000 7,999 

04 – 07 ตุลาคม 2562 11,999 3,000 7,999 

10 – 13 ตุลาคม 2562 13,999 3,000 9,999 

11 – 14 ตุลาคม 2562 13,999 3,000 9,999 

12 – 15 ตุลาคม 2562 14,999 3,000 10,999 

13 – 16 ตุลาคม 2562 13,999 3,000 9,999 

17 – 20 ตุลาคม 2562 13,999 3,000 9,999 

18 – 21 ตุลาคม 2562 13,999 3,000 9,999 

24 – 27 ตุลาคม 2562 13,999 3,000 9,999 

25 – 28 ตุลาคม 2562 13,999 3,000 9,999 

31 ต.ค. – 03 พ.ย. 2562 13,999 3,000 9,999 

07 – 10 พฤศจิกายน 2562 12,999 3,000 8,999 

08 – 11 พฤศจิกายน 2562 12,999 3,000 8,999 

14 – 17 พฤศจิกายน 2562 12,999 3,000 8,999 

21 – 24 พฤศจิกายน 2562 12,999 3,000 8,999 

28 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 12,999 3,000 8,999 

05 – 08 ธันวาคม 2562 13,999 3,000 9,999 

07 – 10 ธันวาคม 2562 14,999 3,000 10,999 

12 – 15 ธันวาคม 2562 13,999 3,000 9,999 

19 – 22 ธันวาคม 2562 13,999 3,000 9,999 

26 – 29 ธันวาคม 2562 15,999 4,000 11,999 

27 – 30 ธันวาคม 2562 15,999 4,000 11,999 

28 – 31 ธันวาคม 2562 17,999 4,000 12,999 

 



** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป  3,900 บาท** 

คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น 

และหัวหนาทัวรทานละ 1,000 บาท /ทริป/ตอทาน  
 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆ

ทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจอง

ทัวรทุกครั้ง เพื่อประโยชนแกตัวทานเอง 

 

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจําทั้งหมด 

เนื่องจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาตั๋วเครื่องบินเต็มใบใหกับสายการบินเปนที่เรียบรอย ยกเวนคาภาษีน้ํามันที่ยังมิไดชําระ 

คาทัวรสวนที่เหลือ กรุณาชําระ 21 วันกอนการเดินทาง 

หมายเหตุ : ตั๋วเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน 

 

อัตราคาบริการนี้รวม 

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 

 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.  คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ 

 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  

 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  

 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    

 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  

 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็9

คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวร

กอนการใชบริการ) 

คาทิปคนขับรถและไกดทองถิ่น ทานละ 1,000 บาท/ทริป/ตอทาน *หัวหนาทัวรแลวแตความพอใจ* 

คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

 

 

 

 

 



เงื่อนไขการชําระคาบริการ 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพื่อสํารองที่นั่ง  

2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยว

หรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ

ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึง

ศุกร เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปน

วันหยุดทําการของทางบริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อ

ในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจง

ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) 

จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงิน

คาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการ

ตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้ 

2.1.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว 

2.1.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงนิคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว 

2.1.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวทั้งหมด 

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว 

เชน การสํารองทีน่ั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับ

สายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึง

ศุกร เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปน

วันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน 

 

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทานั้น 

2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือ

ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับ

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วัน



กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มี

นักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือ

เดินทางและอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง

บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวน

ใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหาย

หรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋ว

เครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนาม

โดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น 

 

ขอแนะนํากอนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และ

รวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่

ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่

กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝาก

เจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น  

3. IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้ แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใส

กระเปาติดตัวถือข้ึนเครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณท่ีจํากัด ไดแก 

3.1 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟานอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมมีการจํากัด

จํานวน  

3.2 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟา 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมเกินคนละ 2 

กอน 

3.3 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําขึ้นเครื่องในทุกกรณ ี

4. หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณ ี

 

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


