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วนัแรก ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนอยไบ - เมืองฮานอย - จตัรุสับาดิงห ์- สุสานโฮจมิินห ์- 

ท าเนียบประธานาธิบดี - บา้นพกัลงุโฮ - วดัเจดียเ์สาเดียว - เมืองซาปา - ตลาด LOVE MARKET 

04.00 น. พรอ้มกนัท่ีท่าอากาศยานดอนเมืองอาคาร 1 ชั้น 3 ประต ู2 เคาน์เตอรส์ายการบินแอรเ์อเชีย โดยเจา้หน้าท่ี

ของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 
07.00น. น าท่านเหินฟ้าสู่เมืองฮานอยประเทศเวยีดนามโดยเท่ียวบินท่ีFD642 

08.45น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร รบักระเป๋าสมัภาระเรียบรอ้ย 

จากน้ันน าท่านเดินทางไปจตัรุสับาดิงห ์ลานกวา้งท่ีประธานาธิบดีโฮจิมินหไ์ดอ้่านค าประกาศอิสรภาพของ

เวียดนามพน้จากฝรัง่เศสเมื่อ 2 ก.ย. 2488 หลงัจากเวียดนามตกเป็นเมืองข้ึนของฝรัง่เศสอยูถึ่ง 84 ปี น าท่านเขา้

คารวะสุสานโฮจมิินห(์ปิดทกุวนัจนัทรแ์ละศกุร ์เพ่ือน ำรำ่งลุงโฮไปอำบน ำ้ยำใหม่) ภายในบรรจุศพอาบน ้ายาของ

ท่านโฮจิมินหน์อนสงบอยูใ่นโลงแกว้  

จากน้ันน าท่านชมท าเนียบประธานาธิบดีอาคารทาดว้ยสีเหลืองทั้งหลงั ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีรบัรองแขกบา้น

แขกเมือง และเดินเทา้ต่อไปผ่านสวนอนัร่มร่ืนเขียวขจีไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่น้อยท่ีลุงโฮปลูกไว ้ไปชมบา้นพกัลุงโฮท่ี

สรา้งดว้ยไมท้ั้งหลงั ยกพื้ นสูงมีใตถุ้นเหมือนบา้นไทยสมยัก่อน เป็นท่ีพกัผ่อนและตอ้นรบัแขก ชั้นบนเป็นหอ้ง

ท างานและหอ้งนอน  

จากน้ันเดินต่อไปชมวดัเจดียเ์สาเดยีว เป็นศาลาเก๋งจีนหลงัเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยูบ่นเสาตน้เดียวปักอยูใ่นสระบวั 

ประดิษฐานรูปเจา้แมก่วนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร ถือของมงคลรวม 8 อยา่ง มีต านานเล่าวา่“พระเจา้หลีไท

โตทรงพระสุบินเห็นเจา้แมก่วนอิมประทบันัง่อยูบ่นใบบวั และส่งเด็กชายในออ้มแขนใหพ้ระองค ์ต่อมาไมน่าน

พระองคไ์ดอ้ภิเษกสมรสและไดใ้หก้ าเนิดทายาทเพศชายพระองคต์ามท่ีทรงสุบินจึงไดโ้ปรดใหส้รา้งวดัน้ีข้ึนมา

เพ่ือแสดงความขอบคุณต่อเจา้แม่กวนอิม” 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาปาเมอืงเล็กๆ แห่งน้ีเร่ิมตน้เป็นเมืองแห่งการพกัผ่อนเมือ่ครั้งท่ีฝรัง่เศสซ่ึง

ปกครองเวยีดนามอยูใ่นขณะน้ันไดม้าสรา้งสถานีบนภูเขาข้ึนในปี พ.ศ.2465 จากน้ันจึงเร่ิมมชีาวต่างชาติมาพกัผ่อน

ในช่วงวนัหยุดเป็นประจ า เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเร่ิมเป็นท่ีรูจ้กักนัในหมูนั่กท่องเท่ียว จึงท าใหปั้จจุบนัท่ีน่ี

ไดร้บัความนิยมเป็นอยา่งมาก นอกจากบรรยากาศแลว้ บรรดาชาวเขาท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณน้ีก็มีวิถีชีวิตท่ีน่าสนใจ พื้ นท่ีใน

ซาปาเต็มไปดว้ยนาขั้นบนัไดท่ามกลางท่ีลาดไหล่เขาท่ีทอดตวัอยา่งมีเสน่ห ์นอกจากน้ียงัมีเทือกเขาฟานสีปัน ท่ีสงูท่ีสุด

ในอินโดจีนท่ีความสงู 3,143 เมตรจากระดบัน ้าทะเลอีกเพียงประมาณ 1 ชัว่โมงก็ถึง เมืองซาปา(หิมะบนซำปำทัง้น้ี

ขึ้นอยูก่บัสภำพอำกำศและชว่งเวลำเดนิทำงในแตล่ะปี)…ใชเ้วลาเดินทางราว 5 ช.ม. 

เดินชมและชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดLOVE MARKETมีสินคา้ใหท่้านเลือกชอ้ปป้ิงมากมาย ไมว่า่จะเป็นสินคา้พื้ นเมือง ของ

ฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ท่านสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ยา่งจุใจ 

เยน็ บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่  NORTH STAR SAPA / MUONG THANH SAPA / SUNNY MOUNTAIN  *หรอืระดบัเทยีบเท่า*  

วนัที่สอง หมู่บา้น CAT CAT -หมู่บา้นตะวนั - SILVER WATER FALL (น ้าตกสีเงิน) 
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เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านสู่ หมู่บา้น CAT CATหมูบ่า้นชาวเขาเผ่ามง้ด า ชมวิถีชีวติความเป็นอยูข่องชาวเขาในหมูบ่า้นน้ี และชม

แปลงนาขา้วแบบขั้นบนัได การเดินทางไปหมูบ่า้นกา๊ตกา๊ต สามารถเดินทางเทา้หรือนัง่รถยนตก็์ได ้ในกรณีท่ีนัง่รถยนต ์

รถน าเท่ียวจะพาทุกท่านมาท่ีหน้าหมูบ่า้นกา๊ตกา๊ต  และจากน้ันจึงเดินเทา้เลาะตามไล่เขาซ่ึงเป็นถนนของหมูบ่า้นเพือ่

สมัผสักบัวิถีชีวิตความเป็นอยูแ่บบมีความสุขของประชาชนชาวเขาพื้ นเมอืง ท่ีพึ่งพาธรรมชาติในการด าเนินชีวติอนัเรียบ

ง่าย ตลอดการเดินทางเทา้จะมีบา้นเรือนของชาวเขาท่ีเปิดรา้นวางจ าหน่ายสินคา้พื้ นเมอืง ของท่ีระลึกแก่นักท่องเท่ียว

(ลูกคำ้สำมำรถน ำส่ิงของไปบรจิำคแก่เดก็ชำวเขำได ้อำทิเชน่ เส่ือผำ้ ผำ้หม่ รองเทำ้ ขนม เป็นตน้) 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชม หมู่บา้นตะวนั เท่ียวชมทิวทศัน์และสะพานขา้มแมน่ ้าท่ีทาดว้ยหวาย ในระหวา่งการเดินทางไป

หมูบ่า้นตะวนั ท่านจะไดช้มนาดอน นาขั้นบนัได ตลอดเสน้ทาง นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะเปรียญเปรยการ

เดินทางไปหมู่บา้นตะวนัน้ีวา่ กินลม ชมววิ 

น าท่านเดินทางสู่ SILVER WATER FALL(น ้าตกสีเงิน) เป็นน ้าตกท่ีสวยท่ีสุดในเมอืงซาปา ไหลจากยอดเขาฟาน

ซีปัน ซ่ึงสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนจากระยะไกล มีความสงู 100 เมตร 

  หรือเลือกซ้ือออ๊ฟชัน่เสริมข้ึนยอดเขาฟานซิปันโดยกระเชา้ไฟฟ้าไปยงัยอดเขา ซ่ึงเปรียบเสมือน "หลงัคาอินโด

จีน"เป็นระบบกระเชา้ไฟฟ้าสริงสามสาย ยาวท่ีสุดในเอเชีย รวมระยะทาง 6.3 กิโลเมตร สถานีสุดทา้ยอยูสู่งจาก

ระดบัน ้าทะเลราว 3,000 เมตรใชเ้วลาเดินทางประมาณ 15 นาทีระหวา่งทางท่านจะไดเ้ห็น น ้าตกสีเงิน และ 

หมูบ่า้นกา๊ต กา๊ตในมุมสูงชมนาขั้นบนัไดท่ีสวยงามเมื่อเดินทางถึงสถานีดา้นบนท่านจะไดส้มัผสักบับรรยากาศ

หนาวเยน็และสวยงาม เดินข้ึนสู่จุดสูงสุดของยอดเขาใหท่้านไดเ้ก็บภาพความประทบัใจ (ไมร่วมค่ากระเชา้ 

รถรางและค่าเดินทาง) 

เยน็ บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคา… เมนูพิเศษ สุก้ีหมอ้ไฟ... 

พกัที ่ MUONG THANH SAPA / SAPA HOLIDAY / NORTH STAR SAPA *หรอืระดบัเทยีบเท่า* 

 
 
 
 
 
 
วนัที่สาม เมืองซาปา –ดา่นชายแดนเวียดนามจนี- เมืองฮานอย–วดัหงอกเซิน - ถนน 36 สาย ท่าอากาศยานนอย

ไบ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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 น าท่านสูเ่มืองลาวไก ใกลก้บัดา่นชายแดนเวียดนาม-จนีใหท่้านไดถ่้ายรูปเป็นท่ีระลึก สถานท่ีน้ีเป็นยา่นท่ีชาว

เวียดนามและชาวจีนเขา้ออก เพ่ือคา้ขาย ส่งสินคา้น าเขา้ และส่งออก  

น าท่านกลบัสู่ เมืองฮานอยผ่านทางเสน้ทางเดิม ระยะทางประมาณ 320 กิโลเมตร ใชเ้วลาราว 5 ชัว่โมง เมืองฮานอยมี

ความหมายวา่ “เมืองท่ีมแีมน่ ้าไหลผ่าน” ซ่ึงหมายถึงแมน่ ้าแดงท่ีไหลผ่านตวัเมืองฮานอย อนัเป็นเมืองหลวงของ

ประเทศเวยีดนาม ตั้งอยูท่างเหนือของประเทศ มีประวติัศาสตรย์าวนานกวา่ 2,000 ปี 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านชมวดัหงอกเซินวดัโบราณ ภายในประกอบดว้ยศาล

เจา้โบราณ และขา้งๆ ศาลเจา้มีอาคารหลงัเล็กๆ ท่ีมีเต่าสต๊าฟขนาด

ใหญ่ ซ่ึงเป็นเต่าท่ีอาศยัอยูใ่นทะเลสาบแห่งน้ี 

หลงัจากน้ันน าท่านสู่ ถนน 36 สายท่ีขายสินคา้หลากหลาย

ประเภท ทั้งของท่ีระลึก ของกิน ของใช ้อาทิ เคร่ืองเขิน หมวกงอบ

ญวน เซรามิก ภาพเขียน กระเป๋ากอ๊ปป้ียีห่อ้ต่างๆ เช่น 

Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong 

เยน็ บรกิารอาหารเยน็ดว้ยขนมปัง BANH MI (ขนมปังสไตลเ์วียดนาม

บรกิารบนรถ) 

  ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินสู ่ท่าอากาศยานนอยไบ เพ่ือ

เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

20.50 น. น าท่านเหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี FD645 

22.45 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ...พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 

** หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบิน,รถทวัร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจาก

สายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

 
อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายุต  า่กว่า11

ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายุต  า่กว่า11

ปี) 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคาไม่

รวมตัว๋ 

08 – 10 มิถุนายน 2561 8,888 8,888 8,888 2,500 6,888 

15 – 17 มิถุนายน 2561 8,888 8,888 8,888 2,500 6,888 

22 – 24 มิถุนายน 2561 8,888 8,888 8,888 2,500 6,888 

29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561 8,888 8,888 8,888 2,500 6,888 

 

ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิ่น 

ท่านละ 1,200 บาท /ทริป/ตอ่ทา่น**ส่วนของหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพึงพอใจ** 
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ในกรณียกเลกิการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วนัก่อนการเดินทางเทา่นั้น ไม่เช่นนั้นทางบรษิทัจะไม่คืนมดัจ  าไม่ว่าดว้ย

กรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบรษิทัไดท้  าการจา่ยคา่ตัว๋ไปใหก้บัการสายการบินเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความให้

ถ่ีถว้นก่อนการจองทวัรทุ์กครั้ง เพื่อประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง 

 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

หมายเหต ุ: ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรีฟันดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ    

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต 

ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใช้

บรกิาร) 

ค่าทิปคนขบัรถและไกดท์อ้งถิ่น ท่านละ 1,200บาท/ทริป/ตอ่ทา่น *หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพอใจ* 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. ตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่ภายใน 2 วนัหลงัท าการจอง 

 ช าระเงินโดยโอนเงินเขา้บญัชีกรรมการบรษิทัรกัยิ้ มทวัรช่ื์อบญัชี : อรนิทรช์ยาบรรเจดิศิริ 

 ธนาคารกสิกรไทย เลขที ่ 760-2-60427–0 สาขาเดอะพาซิโอลาดกระบงั  

ธนาคารไทยพาณิชย ์ เลขที ่ 405-0-14046-4 สาขาเดอะพาซิโอ(ลาดกระบงั) 

ธนาคารกรุงเทพ เลขที ่ 138-4-46003–4 สาขาอินทามระ 

ธนาคารกรุงไทย เลขที ่ 845-0-11221-4 สาขาเดอะพาซิโอ(ลาดกระบงั) 

ธนาคารทหารไทย เลขที ่ 262-2-02142-2 สาขาเดอะพาซิโอลาดกระบงั 
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หลงัจากท าการโอนเงินแลว้รบกวนสง่หนา้หนงัสือเดินทาง(พาสปอรต์)พรอ้มระบุหมายเลขโทรศพัทต์ดิตอ่กลบัระบุ

โปรแกรมวนัเดินทางมาทีไ่ลนอ์อฟฟิคLine ID: @rakyimtour  /rakyimtour1  

/rakyimtour2 
0613934433 / 0818171514/0936952758E-Mail: rakyimtour@gmail.com 
2. ตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีไมช่ าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายใน

ก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดนิทาง 

เง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

1.ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไมน่้อยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไมน่้อยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

3.ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมคื่นเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว 

เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

4.การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการ

บิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

5.ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไมถึ่ง 15 คน 

 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูก

ปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคื่นเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีไมม่ีวซ่ีา  และอยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวี

ซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยนิดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษัท

ก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหนา้ช่ือ เลขท่ีหนังสือ

เดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีมิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่

เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือ

เสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิยัอื่น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่า

ภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดย

ผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน 
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ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนั

ทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ยา่ง

สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมขีนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเก่ียวกบัการน าแบตเตอรีส่  ารองข้ึนไปบนเครือ่งบินดงัน้ีแบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใส่กระเป๋า

ติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากดัไดแ้ก่ 

3.1 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมคีวามจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000mAhหรือน้อยกวา่ 100Whสามารถน าขึ้ นเคร่ืองไดไ้มม่ีการจ ากดั

จ านวน 

3.2 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมคีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000mAhหรือ 100-160Whสามารถน าขึ้ นเคร่ืองไดไ้มเ่กินคนละ 2 

กอ้น 

3.3 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมคีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000mAhหรือ 160Whหา้มน าข้ึนเคร่ืองในทุกกรณี 

4.หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

 

 
 

 
 
 
 


