
 

 

 
 



 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองฮวาบิงห์ (-/-/D) 

11.00 พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน VIETJET AIR โดยเจ้าหน้าท่ี
ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน  

14.00 น าท่านเหิน้าาสู่ เมอองาานอย รระเทศเวียดนาม โดยเท่ียวบินที่ VJ902 (บนเครอ่องไม่มีอาหารบริการ) 

15.50 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนอยไบ เมอองาานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมอองและศุลกากร รับกระเร๋าสัมภาระเรียบร้อย  
 หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองฮวาบิงห์ อยู่ห่างจากเมอองหลวงอย่างาานอยรระมาณ 80 กิโลเมตร เมอองนี้เร็นเมอองหลัก

อีกเมอองหนึ่ง เพราะเมอองนี้ได้มีเขอ่อนพลังงานไ้ ้าาท่ีใหญ่ท่ีสุดในเวียดนาม และยังใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(ระยะทางรระมาณ 80 กิโลเมตร ใช้เวล่เดินทางรระมาณ 2 ชั่วโมง) 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (1) 

พักท่ี KHACH SAN HOA BINH HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีสอง ฮวาบิงห์ – เมืองมกโจว – น้้าตกได๋เย๋ม DAI YEM WATERFALL – ไร่ชารูปหัวใจ – สะพานแก้ว – สวนดอกไม้แฮปปี้
แลนด์ (B/L/D) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

 จากนั้นน าทานเดินทางสู่ เมืองมกโจว เร็นเมอองในภาคเหนออของรระเทศเวียดนาม เร็นเมอองท่ีมีอากาศเย็นสบาย
ตลอดท้ังรี และด้วยเหตุนี้ท าให้ท่ีนี้เร็นแหล่งเพราะรลูกดอกไม้นานาชนิด จนได้รับฉายาว่าเมอองแห่งดอกไม้นานา

พันธุ์ เมอองมกโจวยังเร็นเมอองท่องเท่ียวท่ียอดาิดท้ังส าหรับชาวเวียดนาม และชาวต่างชาติท่ีหลังไหลมาเยออนเมออง
แห่งนี้อย่างไม่ขาดสาย (ระยะทางรระมาณ 100 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางรระมาณ 2 ชั่วโมง)  

 

 
  

จากนั้นน าท่านชม น้้าตกได๋เย๋ม หรือ DAI YEM WATERFALL เร็นอีกหนึ่งจุดท่องเท่ียว ท่ีนักท่องเท่ียวนิยม

อย่างมาก ด้วยความสวยงามของน้ าตก บรรกาศท่ามกลางธรรมชาติ ให้ท่านได้สัมผัสละอองน้ าตก ท่ีไหลลงมาจาก

ยอดผา ท าให้ท่านรู้สึกได้ผ่อนคลายเมอ่ออยู่ท่ีน้ าตกแห่งนี้  
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) 

 



 

 
  

จากนั้นน าท่านชม ไร่ชารูปหัวใจ เร็นอีกเอกลักษณ์ของเมอองมกโจวท่ีไม่ควรพลาด ไร่ชาแห่งนี้นอกจากท่านจะได้
สัมผัสอากาศหนาวเย็นแล้ว ท่านยังได้พบกับไร่ชารูรทรงแรลกตาต่างๆ และท่ีเร็นท่ีโดดเด่นมากท่ีสุดก็คออรูรทรง

หัวใจ ท่ีไร่ชาแห่งนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมากมายมากให้ท่านได้ละลายเงินดองไม่ว่าจะเร็น ชา ผลไม้อบแห่ง และ
ผลไม้แรลรูรต่างๆ 

 



 

 
 

  



 

จากนั้นน าท่านชม สะพานแก้ว เร็นสถานท่ีท่องเท่ียงแห่งใหม่ล่าสุดของเมอองมกโจว และเร็นสะพานแก้วท่ียาว

ท่ีสุดแห่งแรกของเวียดนาม น าท่านเดินข้ามสะพานแห่งนี้ท่านจะได้พบกับวิวทิวทัศน์ และความหวาดเสียวเมอ่อมอง
ลงสู่พอ้นด้านล่าง ท่านจะได้พบกับวิวของธรรมชาติท่ามกลางหุบเขา นอกจากสะพานกระจกแล้วยังมีสวนดอกไม้ตาม

ฤดูกาลมากมายให้ท่านได้ถ่ายรูร เก็บภาพความรระใจ 

 

 
 

 หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้แฮปปี้แลนด์ เมอ่อท่านเข้ามาเยอ่อนสวนดอกไม้แห่งนี้ จะท าให้ท่านรู้สึกว่า

ก าลังเข้ามาอยู่ในดินแดนแห่งดอกไม้นานาพันธุ์มากหมายหลากหลายตระกาลตา เพลิดเพลินกับดอกไม้สุดลูกหูลูก
ตา  

 



 

 
 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (4) 
พักท่ี MUONG THANH HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีสาม เมืองมกโจว – เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห์ (ฮาลองบก) – วัดบายดิงห์ (B/L/D) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองนิงห์บิงห์ เมอองเก่าแก่ท่ีมีความโดดเด่นทางธรรมชาติ มีพอ้นท่ีชุ่มน้ าในอาณาเขตอัน
ไพศาลจนถูกขนานนามว่า “าาลองบก” เร็นเมอองท่ีมีภูมิทัศน์แรลกตา ท้ังเทออกเขา เนินเขาหินรูน ท่ีราบต่ า และนา

ข้าวล้อมรอบด้วยยอดเขา99 ยอด จึงถออกันว่าเร็นเมอองศักดิ์สิทธิ์ คณะรฏิวัติของโาจิมินห์ก็ได้เคยตั้งฐานทัพขึ้นท่ีนี่
เร็นแห่งแรกในการศึก เดียนเบียนู้ (ระยะทางรระมาณ 200 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางรระมาณ 5 ชั่วโมง) 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) 

 



 

 
 

น าท่านเดินทางสู่ท่าเรออเพอ่อน าท่าน ล่องเรือนิงห์บิงห์ หรือฮาลองบก เร็นแหล่งท่องเท่ียว ท่ีตั้งอยู่ทางตอนใต้ของ

สามเหลี่ยมรากแม่น้ าแดง ในจังหวัดนิงบ่ิงห์ เร็นพอ้นท่ีท่ีมีท้ังภูมิทัศน์อันงดงามของยอดเขาหินรูน แม่น้ าหลายสายไหลลัด
เลาะ บางส่วนจมอยู่ใต้น้ า และยังถูกล้อมรอบด้วยผาสูงชัน จึงท าให้สถานที่แห่งนี้งดงามน่าชม และยังมีร่องรอยทาง

โบราณคดีท่ีเผยให้เห็นการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์สมัย โบราณ ท าให้สถานท่ีแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเร็นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมและธรรมชาติ น าท่านลงเรออล่องไรตามสายธารแห่งธาราท่ีไหลเย็น ในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะได้ชม

ทัศนียภาพของภูเขาสองฝ่ังแม่น้ า ซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตร  ภาพท่ีรรากฏในระ หว่างการเดินทางหลายท่านเรรียบ

เหมออน กุ้ยหลินของจีน หรออ อ่าวาาลองเบย์ เพลิดเพลินกับการ นั่งเรออกระจาด ล่องผ่านท้องน้ า และถ้ าต่างๆภายในบริเวณ
ท่านจะได้ ชมทัศนียภาพของภูเขาน้อยใหญ่ สลับซับซ้อนสุดลูกหูลูกตา สองข้างทางเร็นทุ่งนาบ้างทุ่งหญ้าคาบ้างสลับกัน

ไร ความรระทับใจท่ีได้จากการมาเท่ียวชมจ่างอานคออ  จ่างอานเร็นสถานท่ีท่องเทียวทางธรรรมชาติท่ีสวยงามมากแห่งหนึ่ง
ของเวียตนาม ทิวทัศน์ความสวยงามของท่ีนี้ได้รับการรังสรรค์จากธรรมชาติล้วนๆ และท่ีท่าเรออแห่งนี้ยังมีสินคาของท่ีระลึก

มากมายให้ท่านได้ซอ้อเร็นของฝาก 
 



 

 
 
จากนั้นน าท่านสักการะ วัดบายดิงห์ วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมอองของนครหลวงเก่า ท่ีมีรระวัติอันยาวนานและมีชอ่อเสียงของ

รระเทศเวียดนามเร็นอย่างมาก รวมท้ัง เร็นวัดท่ีใหญ่สุดในอาเซียนด้วย มีความสวยแรลกตา สร้างถูกหลักาวงจุ้ยแท้ๆ คออ 

ด้านหน้าเร็นน้ า และด้านหลังเร็นเขา มีเทออกเขาตั้งอยู่มากมาย มีทุ่งนา ท้องน้ า ท่ีมีแต่สีเขียวสดใส บริเวณด้านข้างๆวัด มี
ระเบียงทางเดิน ซึ่งมีพระพุทธรูรรระดิษฐานเรียงรายท้ังหมด 2,000 องค์ นอกจากนี้ ยังมีหอระฆัง อาคารเจ้าแม่กวนอิม วิหาร

เจ้าแม่กวนอิมพันกร เร็นวัดท่ีเคารพบูชาของชาวเวียดนามหลายช่วงอายุคน 
 



 

 
 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (7) 
พักท่ี HOA LU HOTEL / ROYAL HOTEL / YEN NHI HOTEL  ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า 

 
วันท่ีส่ี เมืองนิงห์บงห์ – เมืองไฮฟอง – สนามบินแคทบี – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ (B/-/-) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) 
 หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมออง ไฮฟอง เพอ่อเดินทางกลับสู่ สนามบินแคทบี เพอ่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ รระเทศไทย 

(ระยะทางรระมาณ 150 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางรระมาณ 2 ชั่วโมง)  

12.15 น าท่านเหิน้าากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินที่ VJ905 (บนเครอ่องไม่มีอาหารบริการ) 
14.10  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความรระทับใจ 

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

** หากท่านท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าท่ีทุกครั้งก่อนท้าการออกตั๋ว

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
*** ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใช้บริการ *** 

 
 

 

 



 

 

อัตราค่าบริการ 

ก้าหนดการเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ / เด็ก 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 
พักเดี่ยวเพ่ิม ราคาไม่รวมตั๋ว 

10 – 13 ตุลาคม 2562 10,999 3,500 7,999 

13 – 16 ตุลาคม 2562 10,999 3,500 7,999 

17 – 20 ตุลาคม 2562 9,999 3,500 6,999 

24 – 27 ตุลาคม 2562 9,999 3,500 6,999 

07 – 10 พฤศจิกายน 2562 8,999 3,500 6,999 

14 – 17 พฤศจิกายน 2562 9,999 3,500 6,999 

21 – 24 พฤศจิกายน 2562 9,999 3,500 6,999 

28 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 9,999 3,500 6,999 

05 – 08 ธันวาคม 2562 11,999 3,500 8,999 

12 – 15 ธันวาคม 2562 10,999 3,500 7,999 

19 – 22 ธันวาคม 2562 10,999 3,500 7,999 

26 – 29 ธันวาคม 2562 13,999 3,500 9,999 

 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี3,900 บาท** 
 

ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน 
และหัวหน้าทัวร์ท่านละ 1,200 บาท /ทริป/ต่อท่าน  

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่าน้ัน ไม่เช่นน้ันทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ้าไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ
ท้ังส้ิน เพราะว่าทางบริษัทได้ท้าการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถ่ีถ้วนก่อนการจอง

ทัวร์ทุกครั้ง เพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 

 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ้านวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ้านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 
 

กรุณาช้าระมัดจ้า ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจ้าท้ังหมด 
เน่ืองจากทางบริษัทฯ ได้ช้าระค่าต๋ัวเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นท่ีเรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน้้ามันท่ียังมิได้

ช้าระ ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ กรุณาช้าระ 21 วันก่อนการเดินทาง 

 
หมายเหตุ : ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 

 
 

 
 

 

 
 



 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 

 
 ค่าตั๋วเครอ่องบินไร-กลับ พร้อมคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน้ าหนักกระเร๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.   ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 

 ค่าท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรออ  3 ท่าน  

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมอ้อท่ีระบุในรายการ    

 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่ารระกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงอ่อนไขตามกรมธรรม์) 

 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนออจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสออเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่า

ซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครอ่องดอ่มท่ีส่ังเพิ่มนอกเหนออรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้

บริการ) 
ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถ่ิน ท่านละ 1,200 บาท/ทริป/ต่อท่าน  

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

เงือ่นไขการช้าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรออเอเจนซี่ต้องช าระเงินมัดจ าเร็นเงินจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพอ่อส ารองท่ีนั่ง  

2. นักท่องเท่ียวหรออเอเจนซี่ต้องช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลออท้ังหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเท่ียวหรออเอ
เจนซี่ไม่ช าระเงิน หรออช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกรฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถออว่า
นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แ้กซ์ อีเมล์ หรออจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ 
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาล
รระกาศในรีนั้นๆถออว่าเร็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักท่องเท่ียวหรออเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรออเลอ่อนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรออเอเจนซี่(ผู้มีชอ่อใน

เอกสารการจอง) จะต้องแ้กซ์ อีเมล์ หรออเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพอ่อแจ้งยกเลิกการ

จองกับทางบริษัทเร็นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรออเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคอน นักท่องเท่ียวหรออเอเจนซี่ (ผู้มีชอ่อในเอกสารการจอง) จะต้อง

แ้กซ์ อีเมล์ หรออเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคอนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพอ่อท าเรอ่องขอรับเงินค่าบริการคอน โดย

แนบหนังสออมอบอ านาจพร้อมหลักฐานรระกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชี
ธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงอ่อนไขการคอนเงินค่าบริการดังนี้ 

2.1.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คอนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว 

2.1.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คอนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว 
2.1.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คอนเงินค่าบริการท่ีช าระแล้วท้ังหมด 

ท้ังนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเนอ่องในการเตรียมการจัดการน าเท่ียวให้แก่นักท่องเท่ียว เช่น 
การส ารองท่ีนั่งตั๋วเครอ่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีต้องการันตีมัดจ าหรออซอ้อขาดแบบมีเงอ่อนไข หรออเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรออ Extra Flight กับสาย

การบิน หรออผ่านตัวแทนในรระเทศหรออต่างรระเทศ  จะไม่มีการคอนเงินมัดจ าหรออค่าบริการท้ังหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แ้กซ์ อีเมล์ หรออจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึง

ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ี

รัฐบาลรระกาศในรีนั้นๆถออว่าเร็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน 
 

 

 
 



 

เงื่อนไขและข้อก้าหนดอื่นๆ 

1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุรระสงค์เพอ่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้เร็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรออใช้บริการตามท่ีระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรออท้ังหมด หรออถูก

รฏิเสธการเข้า-ออกเมอองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คอนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรออท้ังหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ
นักท่องเท่ียวหรออเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับรระเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อน

การเดินทางส าหรับรระเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วม
เดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพอ่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีท่ีจะให้บริการต่อไร 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชอ่อ นามสกุล ค าน าหน้าชอ่อ เลขท่ีหนังสออ

เดินทางและออ่นๆ เพอ่อใช้ในการจองตั๋วเครอ่องบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรออเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสออเดินทางให้กับทาง
บริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรลี่ยนแรลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพอ่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ 
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของรระเทศท่ีเดินทาง ท้ังนี้บริษัทจะค านึงถึงความรลอดภัยของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เร็น

ส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรออค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึ้นของนักท่องเท่ียวท่ีมิได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การรฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บร่วย ความสูญหายหรออ

เสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เรลี่ยนแรลง หรออการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยออ่น เร็นต้น 
7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเรลี่ยนเงินตราต่างรระเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์ในการรรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีท่ีมีการเรลี่ยนแรลงอัตราแลกเรลี่ยนเงินตราต่างรระเทศ ค่าตั๋วเครอ่องบิน ค่า
ภาษีเชอ้อเพลิง ค่ารระกันภัยสายการบิน การเรลี่ยนแรลงเท่ียวบิน ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรออตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้

มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น 
 

ข้อแนะน้าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเรรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้นเครอ่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุก

ชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิรล็อคริดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าท่ีตรวจได้อย่าง

สะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถออได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะต้องใส่
กระเร๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเครอ่องบินเท่านั้น  

2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุรกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเร๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเครอ่องบินเท่านั้น  

3. IATA ได้ก้าหนดมาตรการเก่ียวกับการน้าแบตเตอรี่ส้ารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังน้ี  แบตเตอรี่ส ารองสามารถน าใส่
กระเร๋าติดตัวถออขึ้นเครอ่องบินได้ในจ านวนและรริมาณท่ีจ ากัด ได้แก่ 

3.1 แบตเตอรี่ส ารองท่ีมีความจุไ้้าาน้อยกว่า 20,000 mAh หรออน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึ้นเครอ่องได้ไม่มีการจ ากัดจ านวน  

3.2 แบตเตอรี่ส ารองท่ีมีความจุไ้้าา 20,000 - 32,000 mAh หรออ 100-160 Wh สามารถน าขึ้นเครอ่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน 
3.3 แบตเตอรี่ส ารองท่ีมีความจุไ้้าามากกว่า 32,000 mAh หรออ 160 Wh ห้ามน าขึ้นเครอ่องในทุกกรณี 

4. ห้ามน าแบตเตอรี่ส ารองใส่กระเร๋าเดินทางโหลดใต้เครอ่องในทุกกรณี 
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