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วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองฮวาบิงห์ (-/-/D) 
11.00 พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน VIETJET AIR โดย

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน  
14.00 น าท่านเหินฟ้าสู่ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบินที่ VJ902 (บนเครื่องไม่มีอาหารบริการ) 
15.50 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระ

เรียบร้อย  
 หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองฮวาบิงห์ อยู่ห่างจากเมืองหลวงอย่างฮานอยประมาณ 80 กิโลเมตร เมืองนี้

เป็นเมืองหลักอีกเมืองหนึ่ง เพราะเมืองนี้ได้มีเขื่อนพลังงานไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม และยังใหญ่ที่สุดในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ใช้เวล่เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (1) 
พักที ่ KHACH SAN HOA BINH HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า 
 
วันที่สอง ฮวาบิงห์ – เมืองมกโจว – น้้าตกได๋เย๋ม DAI YEM WATERFALL – ไร่ชารูปหัวใจ – สะพานแก้ว – สวนดอกไม้

แฮปปี้แลนด์ (B/L/D) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 
 จากนั้นน าทานเดินทางสู่ เมืองมกโจว เป็นเมืองในภาคเหนือของประเทศเวียดนาม เป็นเมืองที่มีอากาศ

เย็นสบายตลอดทั้งปี และด้วยเหตุนี้ท าให้ที่นี้เป็นแหล่งเพราะปลูกดอกไม้นานาชนิด จนได้รับฉายาว่า
เมืองแห่งดอกไม้นานาพันธุ์ เมืองมกโจวยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ยอดฮิดทั้งส าหรับชาวเวียดนาม และ
ชาวต่างชาติที่หลังไหลมาเยือนเมืองแห่งนี้อย่างไม่ขาดสาย (ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 

 



 

 

จากนั้นน าท่านชม น้้าตกได๋เย๋ม หรือ DAI YEM WATERFALL เป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยว
นิยมอย่างมาก ด้วยความสวยงามของน้ าตก บรรกาศท่ามกลางธรรมชาต ิให้ท่านได้สัมผัสละอองน้ าตก ท่ี
ไหลลงมาจากยอดผา ท าให้ท่านรู้สึกได้ผ่อนคลายเมื่ออยู่ที่น้ าตกแห่งนี้  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) 
 

 
  

จากนั้นน าท่านชม ไร่ชารูปหัวใจ เป็นอีกเอกลักษณ์ของเมืองมกโจวที่ไม่ควรพลาด ไร่ชาแห่งนี้นอกจาก
ท่านจะได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นแล้ว ท่านยังได้พบกับไร่ชารูปทรงแปลกตาต่างๆ และที่เป็นที่โดดเด่น
มากที่สุดก็คือรูปทรงหัวใจ ที่ไร่ชาแห่งนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมากมายมากให้ท่านได้ละลายเงินดองไม่ว่า
จะเป็น ชา ผลไม้อบแห่ง และผลไม้แปลรูปต่างๆ 
 

 



 

 

จากนั้นน าท่านชม สะพานแก้ว เป็นสถานที่ท่องเที่ยงแห่งใหม่ล่าสุดของเมอืงมกโจว และเป็นสะพานแกว้
ที่ยาวที่สุดแห่งแรกของเวียดนาม น าท่านเดินข้ามสะพานแห่งนี้ท่านจะได้พบกับวิวทิวทัศน์  และความ
หวาดเสียวเมื่อมองลงสู่พ้ืนด้านล่าง ท่านจะได้พบกับวิวของธรรมชาติท่ามกลางหุบเขา นอกจากสะพาน
กระจกแล้วยังมีสวนดอกไม้ตามฤดูกาลมากมายให้ท่านได้ถ่ายรูป เก็บภาพความประใจ 
 

 
 

 หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้แฮปปี้แลนด์ เมื่อท่านเข้ามาเยื่อนสวนดอกไม้แห่งนี้ จะท าให้
ท่านรู้สึกว่าก าลังเข้ามาอยู่ในดินแดนแห่งดอกไม้นานาพันธุ์มากหมายหลากหลายตระกาลตา เพลิดเพลิน
กับดอกไม้สุดลูกหูลูกตา  

 

 
 



 

 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (4) 
พักที ่ MUONG THANH HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 
วันที่สาม เมืองมกโจว – เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห ์(ฮาลองบก) – วัดบายดิงห์ (B/L/D) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองนิงห์บิงห์ เมืองเก่าแก่ที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติ มีพ้ืนที่ชุ่มน้ าใน

อาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนานนามวา่ “ฮาลองบก” เป็นเมืองที่มีภูมิทัศนแ์ปลกตา ทั้งเทือกเขา เนินเขา
หินปูน ที่ราบต่ า และนาข้าวล้อมรอบดว้ยยอดเขา99 ยอด จึงถือกันว่าเป็นเมืองศกัดิส์ิทธิ์ คณะปฏิวัติของ
โฮจิมินห์ก็ได้เคยตั้งฐานทัพขึ้นที่นี่ เป็นแห่งแรกในการศึ ก เดียนเบียนฟู (ระยะทางประมาณ 200 
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) 
 

 
 

น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพ่ือน าท่าน ล่องเรือนิงห์บิงห์ หรือฮาลองบก เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้
ของสามเหลี่ยมปากแม่น้ าแดง ในจังหวัดนิงบิ่งห์ เป็นพ้ืนที่ที่มีทั้งภูมิทัศน์อันงดงามของยอดเขาหินปูน แม่น้ า
หลายสายไหลลัดเลาะ บางส่วนจมอยู่ใต้น้ า และยังถูกล้อมรอบด้วยผาสูงชัน จึงท าให้สถานที่แห่งนี้งดงามน่าชม 
และยังมีร่องรอยทางโบราณคดีที่เผยให้เห็นการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์สมัย โบราณ ท าให้สถานที่แห่งนี้ได้รับการ
ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ น าท่านลงเรือล่องไปตามสายธารแห่งธาราที่ไหลเย็น 
ในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพของภูเขาสองฝั่งแม่น้ า ซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตร  ภาพที่



 

 

ปรากฏในระ หว่างการเดนิทางหลายท่านเปรียบเหมือน กุ้ยหลินของจีน หรือ อ่าวฮาลองเบย์ เพลิดเพลินกับการ 
นั่งเรือกระจาด ล่องผ่านท้องน้ า และถ้ าต่างๆภายในบริเวณท่านจะได้ ชมทัศนียภาพของภูเขาน้อยใหญ่ 
สลับซับซ้อนสุดลูกหูลูกตา สองข้างทางเป็นทุ่งนาบ้างทุ่งหญ้าคาบ้างสลับกันไป ความประทับใจที่ได้จากการมา
เที่ยวชมจ่างอานคอื  จ่างอานเป็นสถานที่ท่องเทียวทางธรรรมชาติที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของเวียตนาม ทิวทัศน์
ความสวยงามของที่นี้ไดร้ับการรังสรรคจ์ากธรรมชาติล้วนๆ และที่ท่าเรือแห่งนี้ยังมีสินคาของที่ระลึกมากมายให้
ท่านได้ซื้อเป็นของฝาก 
 

 
 
จากนั้นน าท่านสักการะ วัดบายดิงห์ วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของนครหลวงเก่า ที่มีประวัติอันยาวนานและมี
ชื่อเสียงของประเทศเวียดนามเป็นอย่างมาก รวมทั้ง เป็นวัดที่ใหญ่สุดในอาเซียนด้วย มีความสวยแปลกตา สร้าง
ถูกหลักฮวงจุ้ยแท้ๆ คือ ด้านหน้าเป็นน้ า และด้านหลังเป็นเขา มีเทือกเขาตั้งอยู่มากมาย มีทุ่งนา ท้องน้ า ที่มีแต่
สีเขียวสดใส บริเวณด้านข้างๆวัด มีระเบียงทางเดิน ซึ่งมีพระพุทธรูปประดิษฐานเรียงรายทั้งหมด 2,000 องค์ 
นอกจากนี้ ยังมีหอระฆัง อาคารเจ้าแม่กวนอิม วิหารเจ้าแม่กวนอิมพันกร เป็นวัดที่เคารพบูชาของชาวเวียดนาม
หลายช่วงอายุคน 
 



 

 

 
 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (7) 
พักที่ HOA LU HOTEL / ROYAL HOTEL / YEN NHI HOTEL  ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า 
 
วันที่สี่ เมืองนิงห์บงห์ – เมืองไฮฟอง – สนามบินแคทบี – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ (B/-/-) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) 
 หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง ไฮฟอง เพ่ือเดินทางกลับสู่ สนามบินแคทบี เพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

ประเทศไทย (ระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)  
12.15 น าท่านเหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ VJ905 (บนเครื่องไม่มีอาหารบริการ) 
14.10  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ 
 

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



 

 

** หากท่านท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าที่ทุกครั้งกอ่นท้าการออก
ตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไมไ่ด้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นที่ใช้บริการ *** 

อัตราค่าบรกิาร 

ก้าหนดการเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ ่/ เดก็ 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 
พักเดีย่วเพ่ิม ราคาไมร่วมตั๋ว 

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 

 
** ราคาเดก็อายุไม่เกิน 2 ปี3,900 บาท** 

 
ค่าบริการขา้งต้น ยังไมร่วมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศกท์้องถิ่น 

และหัวหน้าทัวร์ทา่นละ 1,200 บาท /ทริป/ต่อทา่น  
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่าน้ัน ไม่เช่นน้ันทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ้าไม่ว่าด้วย
กรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะว่าทางบริษัทได้ท้าการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่
ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 



 

 

 
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ้านวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผูโ้ดยสารไมค่รบจ้านวนดังกล่าว บริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือ่นการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงราคา 
 

กรุณาช้าระมัดจ้า ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจ้า
ทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษทัฯ ได้ชา้ระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเปน็ที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษี

น้้ามันท่ียังมิได้ช้าระ ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ กรุณาช้าระ 21 วันกอ่นการเดินทาง 
 

หมายเหตุ : ตั๋วเมื่อออกแลว้ ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 
 

อัตราค่าบรกิารนี้รวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.   ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 
อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจาก
หัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 
ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 1,200 บาท/ทริป/ต่อท่าน  
ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการช้าระค่าบริการ 
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองที่นั่ง  
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วัน
จันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่

(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง
เพื่อแจ้งยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัท์ไม่ว่า
กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการ
จอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือท าเรื่อง
ขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระ
เงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงิน
ค่าบริการดังนี้ 

2.1.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระแล้ว 
2.1.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ช าระแล้ว 
2.1.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช าระแล้วทั้งหมด 
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวให้แก่

นักท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 
3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 

Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการ
ทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วัน
จันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 



 

 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน 
 
เงื่อนไขและข้อก้าหนดอื่นๆ 
1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ได้รว่มเดินทางหรอืใช้บริการตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่
ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดนิทางในกรณีที่มีนกัท่องเที่ยวร่วมเดนิทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ง
ให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และ
อย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระ
ค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้  ทางเรา
ยินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่
หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนัง สือ
เดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิด
จากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย 
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น 
เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสาร
ลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น 

 
 
 



 

 

ข้อแนะน้าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น 

และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้
เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาด
บรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

3. IATA ได้ก้าหนดมาตรการเกี่ยวกับการน้าแบตเตอรี่ส้ารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังน้ี แบตเตอรี่ส ารองสามารถน า
ใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบินได้ในจ านวนและปริมาณที่จ ากัด ได้แก่ 

3.1 แบตเตอรี่ส ารองที่มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึ้นเครื่องได้ไม่มีการ
จ ากัดจ านวน  

3.2 แบตเตอรี่ส ารองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้นเครื่องได้ไม่เกินคน
ละ 2 ก้อน 

3.3 แบตเตอรี่ส ารองที่มีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามน าขึ้นเครื่องในทุกกรณี 
4. ห้ามน าแบตเตอรี่ส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี 

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

 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


