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วนัแรก ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ– ทา่อากาศยานนอยไบ – เมอืงฮานอย – เมอืงซาปา (-/-/D) 
12.00  พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารชัน้ 4 เคาน์เตอรส์ายการบนิ VIETJET AIR โดยเจา้หนา้ที่

ของบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

15.50  น าท่านเหนิฟ้าสู ่เมอืงฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดยเที่ยวบนิที ่VJ902 (ไม่มอีาหาร และเครือ่งดืม่บรกิารบน
เครือ่ง) 

17.40   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนอยไบ เมอืงฮานอย ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระเรยีบรอ้ย (บรกิาร

ขนมปังฝร ัง่เศสสไตลเ์วยีดนามบนรถ) 
 

 
 

จากนั้นน าท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงซาปา เมอืงเล็กๆ แห่งนี้เร ิม่ตน้เป็นเมืองแห่งการพักผ่อนเมือ่ครัง้ทีฝ่ร่ังเศสซึง่ปกครอง
เวยีดนามอยู่ในขณะนั้นไดม้าสรา้งสถานีบนภูเขาขึน้ในปี พ.ศ.2465 จากนั้นจงึเริม่มชีาวต่างชาตมิาพักผ่อนในชว่งวันหยุดเป็น
ประจ า เพราะอากาศดแีละเงียบสงบ และเริม่เป็นที่รูจั้กกันในหมู่นักท่องเทีย่ว จงึท าใหปั้จจุบันที่นี่ไดรั้บความนิยมเป็นอย่าง

มาก นอกจากบรรยากาศแลว้ บรรดาชาวเขาที่อาศัยอยู่บรเิวณนี้ก็มีวถิีชวีติที่น่าสนใจ พื้นที่ในซาปาเต็มไปดว้ยนาขัน้บันได
ทา่มกลางทีล่าดไหลเ่ขาทีท่อดตัวอยา่งมเีสน่ห ์นอกจากนี้ยังมเีทอืกเขาฟานสปัีน ทีส่งูทีส่ดุในอนิโดจีนทีค่วามสงู 3,143 เมตร
จากระดับน ้าทะเล ระยะทางประมาณ 310 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางราว  ๆ4 ชัว่โมงถงึเมอืงลาวไก) 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
พกัที ่ NORTH STAR SAPA / SUNNY MOUNTAIN HOTEL  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่อง เมอืงซาปา – ภูเขาฮามรอง หรอื ภูเขาปากมงักร – หมูบ่า้นชาวเขากา๊ตกา๊ต – น า้ตกสเีงนิ – ตลาดเลฟิ มาร์
เก็ต (B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่ภูเขาฮามรอง หรอื ภูเขาปากมงักร ซึง่เป็นภูเขาอยู่กลางเมอืงซาปา นักท่องเทีย่วสามารถเดนิ
เทา้ขึน้ไปเพือ่ชมหมอกและเมฆคลมุเมอืงซา 
ปาในยามเชา้ ชมเทือกเขาเลียนเซนิ รวมถงึยอดเขาฟานซฟัีง ที่มคีวามสงูถงึ 3,143 เมตร ถอืเป็นยอดภูเขาที่อยู่

สงูสดุในอนิโดจนี จนไดรั้บฉายาว่าเป็น หลังคาแห่งอนิโดจนี ในระหวา่งทีเ่ดนิขึน้ภูเขาฮามรอง นักท่องเทีย่วสามารถ
แวะชมสวนดอกไม ้สวนกลว้ยไม ้และสวนหนิทีส่วยงามตลอดทางเทา้ 
 

 
 
จากนั้นน าท่านสู ่หมู่บา้น CAT CAT หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ด า ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บา้นนี้ และชมแปลง

นาขา้วแบบขัน้บันได การเดนิทางไปหมู่บา้นก๊าตก๊าต สามารถเดนิทางเทา้หรอืน่ังรถยนตก์็ได ้ในกรณีทีน่ั่งรถยนต ์รถน าเทีย่ว
จะพาทุกท่านมาทีห่นา้หมู่บา้นก๊าตก๊าต  และจากนั้นจงึเดนิเทา้เลาะตามไล่เขาซึง่เป็นถนนของหมู่บา้นเพือ่สัมผัสกับวถิีชวีติ
ความเป็นอยู่แบบมคีวามสขุของประชาชนชาวเขาพืน้เมอืง ทีพ่ ึง่พาธรรมชาตใินการด าเนินชวีติอันเรยีบง่าย ตลอดการเดนิทาง

เทา้จะมบีา้นเรอืนของชาวเขาที่เปิดรา้นวางจ าหน่ายสนิคา้พืน้เมอืง ของที่ระลกึแก่นักท่องเทีย่ว (ลูกคา้สามารถน าส ิง่ของไป
บรจิาคแกเ่ด็กชาวเขาได ้อาทเิชน่ เสือ่ผา้ ผา้หม่ รองเทา้ ขนม เป็นตน้) 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่SILVER WATER FALL (น า้ตกสเีงนิ) เป็นน ้าตกทีส่วยทีส่ดุในเมอืงซาปา ไหลจากยอดเขาฟาน
ซปัีน ซึง่สามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนจากระยะไกล มคีวามสงู 100 เมตร 
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อสิระทา่นที ่ตลาด LOVE MARKET มสีนิคา้ใหท้า่นเลอืกชอ้ปป้ิงมากมาย ไมว่า่จะเป็นสนิคา้พืน้เมอืง ของฝาก ขนม 
กระเป๋า รองเทา้ ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ยา่งจุใจ 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ NORTH STAR HOTEL / SUNNY MOUNTIAN HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
วนัทีส่าม เมอืงซาปา – เมอืงฮานอย – วดัเจ ิน่กวอ๊ก – ทะเลสาบคนืดาบ – วดัหงอกเซนิ – ถนน 36 สาย – ระบ าตุก๊ตา

หุน่กระบอกน า้ (B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
บอกลาเมอืงซาปาหลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงฮานอย มคีวามหมายวา่ “เมอืงทีม่แีมน่ ้าไหลผ่าน” ซึง่หมายถงึ
แม่น ้าแดงที่ไหลผ่านตัวเมืองฮานอย อันเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ตัง้อยู่ทางเหนือของประเทศ มปีระวัตศิาสตร์

ยาวนานกวา่ 2,000 ปี ระยะทางประมาณ 170 กโิลเมตร โดยใชเ้สน้ทางเดมิ  
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ... ทานบุฟเฟ่ตน์านาชาตทิีร่า้นอาหาร SEN 
 

 
 
น าทา่นสู ่วดัเจ ิน่กวอ๊ก ซึง่เป็นวัดทีเ่กา่แกข่องชาวพทุธทีเ่คยรุง่โรจน์ในอดตี วัดนี้ตัง้อยูบ่รเิวณเกาะเล็กๆตดิรมิทะเลสาบ 
จากนัน้น าทา่นขา้มสะพานแสงอาทติย ์ซึง่จะขา้ม ทะเลสาบคนืดาบ ทีม่ตี านานเกีย่วกับเตา่ทีม่อีายกุวา่รอ้ยปี  

 

 
น าทา่นชม วดัหงอกเซนิ วัดโบราณภายในประกอบดว้ยศาลเจา้โบราณ และขา้งๆ ศาลเจา้มอีาคารหลังเล็กๆ ทีม่เีตา่สต๊าฟ

ขนาดใหญ่ทีก่ลา่ว ซึง่เป็นเตา่ทีอ่าศัยอยูใ่นทะเลสาบแหง่นี้ 
  หลังจากนัน้น าทา่นสู ่ถนน 36 สาย ทีข่ายสนิคา้หลากหลายประเภท ทัง้ของทีร่ะลกึ ของกนิ ของใช ้อาท ิเครือ่งเขนิ 

หมวกงอบญวน เซรามคิ ภาพเขยีน กระเป๋าก๊อปป้ียีห่อ้ตา่งๆ เชน่ Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong  
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จากนัน้น าทา่นเขา้ชมการแสดง ระบ าตุก๊ตาหุน่กระบอกน า้ ศลิปกรรมประจ าชาต ิเอกลักษณ์ของประเทศเวยีดนาม
และมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชดิหุ่นกระบอกจากในน ้ า แสดงเกี่ยวกับเรือ่งราวในประวัตศิาสตร ์
ชวีติประจ าวันของชาวเวยีดนาม และต านานสถานทีส่ าคัญตา่งๆ ในกรงุฮานอย 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
พกัที ่ CWD HOTEL / DELIGHT HOTEL / MOON VIEW HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
วนัทีส่ ี ่ เมอืงฮานอย– จตัุรสับาดงิห ์– สุสานโฮจมินิห  ์– ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ– 

กรุงเทพฯ (B/-/-) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางไป จตัรุสับาดงิห ์(ถา่ยรูปดา้นนอก) ดา้นหนา้เป็นลานกวา้งทีป่ระธานาธบิดโีฮจมินิหไ์ดอ้า่น

ค าประกาศอสิรภาพของเวยีดนามพน้จากฝร่ังเศสเมือ่ 2 ก.ย. 2488 หลังจากเวยีดนามตกเป็นเมอืงขึน้ของฝร่ังเศสอยู่ถงึ 
84 ปี น าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ของ สุสานโฮจมินิห  ์ซ ึง่ดา้นในเป็นที่บรรจุศพของท่านโฮจมินิหอ์าบน ้ายานอนสงบอยู่ใน
โลงแกว้ (ปิดใหเ้ขา้ชมทกุวันจันทรแ์ละศกุร)์ 

 

 
  ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิสู ่ทา่อากาศยานนอยไบ เพือ่เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 
12.15  น าทา่นเหนิฟ้ากลับสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่VJ901 
14.05  ถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 

 
 ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋
เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่
หอ้งละ  
2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่เด็กมี
เตยีง 

(เด็กอายตุ า่กวา่11ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายตุ า่กวา่11ปี) 
พกัเดีย่วเพิม่ 

14 – 17 กุมภาพนัธ ์2562 9,999 9,999 9,999 3,500 

21 – 24 กุมภาพนัธ ์2562 10,999 10,999 10,999 3,500 

28 ก.พ. – 03 ม.ีค. 2562 10,999 10,999 10,999 3,500 

07 – 10 มนีาคม 2562 9,999 9,999 9,999 3,500 

14 – 17 มนีาคม 2562 10,999 10,999 10,999 3,500 

21 – 24 มนีาคม 2562 10,999 10,999 10,999 3,500 

28 – 31 มนีาคม 2562 10,999 10,999 10,999 3,500 

04 – 07 เมษายน 2562 10,999 10,999 10,999 3,500 

12 – 15 เมษายน 2562 16,999 16,999 16,999 4,000 

13 – 16 เมษายน 2562 16,999 16,999 16,999 4,000 

14 – 17 เมษายน 2562 15,999 15,999 15,999 4,000 

25 – 28 เมษายน 2562 9,999 9,999 9,999 3,500 

09 – 12 พฤษภาคม 2562 9,999 9,999 9,999 3,500 

16 – 19 พฤษภาคม 2562 10,999 10,999 10,999 3,500 

22 – 25 สงิหาคม 2562 
*พเีรยีดนีไ้มส่ามารถตดักรุ๊ปเหมาได*้ 

8,999 8,999 8,999 3,500 

คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 

และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  
 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ
ท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจอง
ทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 

การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
เลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด 

เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ 
คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 

หมายเหต ุ: ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกั

รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์่อนการใช้

บรกิาร) 
คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น *หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพอใจ* 

คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. ช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

ช ำระเงินโดยโอนเงินเขำ้บญัชีกรรมกำรบรษิัท รกัยิ้ มทวัร ์ชื่อบญัชี : อรนิทรช์ยำ  บรรเจดิศริ ิ

 ธนำคำรกสิกรไทย  เลขที ่ 760-2-60427–0 สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั  

   ธนำคำรไทยพำณิชย ์ เลขที ่ 405-0-14046-4 สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั) 

    ธนำคำร กรุงเทพ  เลขที ่ 919-0-20407–4 สำขำสุขุมวิท 77 (ประเวศ)  

 ธนำคำรกรุงไทย เลขที ่ 845-0-11221-4 สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั) 

         ธนำคำรทหำรไทย เลขที ่ 262-2-02142-2 สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั 

หลงัจำกท ำกำรโอนเงินแลว้รบกวนส่งหนำ้หนังสือเดินทำง(พำสปอรต์)พรอ้มระบุหมำยเลขโทรศพัทต์ดิตอ่กลบั

ระบุโปรแกรม วนัเดินทำงมำทีไ่ลนอ์อฟฟิค Line ID: @rakyimtour / rakyimtour / rakyimtour2 

/0613934433 / 0818171514 / 0936952758  E-Mail:rakyimtour@gmail.com 
 

2. ช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่มช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิ

ไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางใน

ทัวรนั์น้ๆ 
 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1.ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
3.ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ 
การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

4.การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ

บนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   
5.ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 

 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อน
การเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผิดชอบค่าเสยีหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่หนังสอื
เดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิท
พรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
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7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนั้น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์
ในการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษี
เชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทุก

ชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่าง

สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี้ แบตเตอรี่ส ารองสามารถน าใส่

กระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากัด ไดแ้ก่ 

3.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มม่กีารจ ากัดจ านวน  
3.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 
3.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทกุกรณี 

4. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 
***************************************** 

 
 

 

 


