
 
 

 

 
 

 

รหัสโปรแกรม : 13632 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 



วนัแรก สนามบนิสวุรรณภูม ิ– สนามบนินอยไบ – เมอืงฮานอย – เมอืงฮวาบงิห ์(-/-/D) 
11.00 พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารช ัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ VIETJET AIR โดยเจา้หนา้ที่

ของบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

14.00 น าทา่นเหนิ้้าสู ่เมอองาานอย รระเทศเวยีดนาม โดยเทีย่วบนิที ่VJ902 (บนเครออ่งไมม่อีาหารบรกิาร) 
15.50 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนอยไบ เมอองาานอย ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอองและศลุกากร รับกระเร๋าสมัภาระเรยีบรอ้ย  

 หลงัจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮวาบงิห ์อยู่ห่างจากเมอองหลวงอย่างาานอยรระมาณ 80 กโิลเมตร เมอองนี้เร็นเมอองหลัก

อกีเมอองหนึง่ เพราะเมอองนี้ไดม้เีขออ่นพลังงานไ้ ้้าทีใ่หญ่ทีส่ดุในเวยีดนาม และยังใหญ่ทีส่ดุในภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้
(ระยะทางรระมาณ 80 กโิลเมตร ใชเ้วลเ่ดนิทางรระมาณ 2 ชัว่โมง) 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (1) 
พกัที ่ KHACH SAN HOA BINH HOTEL ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทีส่อง ฮวาบงิห ์– เมอืงมกโจว – น า้ตกไดเ๋ยม๋ DAI YEM WATERFALL – ไรช่ารูปหวัใจ – สะพานแกว้ – สวนดอกไมแ้ฮปป้ี

แลนด ์(B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
 จากนัน้น าทานเดนิทางสู ่เมอืงมกโจว เร็นเมอองในภาคเหนออของรระเทศเวยีดนาม เร็นเมอองทีม่อีากาศเย็นสบาย

ตลอดทัง้รี และดว้ยเหตนุี้ท าใหท้ีน่ี้เร็นแหลง่เพราะรลกูดอกไมน้านาชนดิ จนไดรั้บฉายาวา่เมอองแห่งดอกไมน้านา
พันธุ ์เมอองมกโจวยังเร็นเมอองทอ่งเทีย่วทีย่อดาดิทัง้ส าหรับชาวเวยีดนาม และชาวตา่งชาตทิีห่ลังไหลมาเยออนเมออง

แหง่นีอ้ยา่งไมข่าดสาย (ระยะทางรระมาณ 100 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางรระมาณ 2 ชัว่โมง)  

 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
  

จากนัน้น าทา่นชม น า้ตกไดเ๋ยม๋ หรอื DAI YEM WATERFALL เร็นอกีหนึ่งจุดทอ่งเทีย่ว ทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิม
อยา่งมาก ดว้ยความสวยงามของน ้าตก บรรกาศทา่มกลางธรรมชาต ิใหท้า่นไดส้มัผัสละอองน ้าตก ทีไ่หลลงมาจาก

ยอดผา ท าใหท้า่นรูส้กึไดผ้อ่นคลายเมออ่อยู่ทีน่ ้าตกแหง่นี ้ 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

 

 
  



จากนัน้น าทา่นชม ไรช่ารูปหวัใจ เร็นอกีเอกลักษณ์ของเมอองมกโจวทีไ่ม่ควรพลาด ไร่ชาแห่งนี้นอกจากทา่นจะได ้
สมัผัสอากาศหนาวเย็นแลว้ ท่านยังไดพ้บกับไร่ชารูรทรงแรลกตาตา่งๆ และทีเ่ร็นทีโ่ดดเดน่มากทีส่ดุก็คออรูรทรง

หัวใจ ทีไ่ร่ชาแหง่นีย้ังมผีลติภัณฑท์อ้งถิน่มากมายมากใหท้า่นไดล้ะลายเงนิดองไม่วา่จะเร็น ชา ผลไมอ้บแห่ง และ

ผลไมแ้รลรูรตา่งๆ 
 

 
 

  



จากนัน้น าท่านชม สะพานแกว้ เร็นสถานทีท่่องเทีย่งแห่งใหม่ล่าสดุของเมอองมกโจว และเร็นสะพานแกว้ทีย่าว
ทีส่ดุแห่งแรกของเวยีดนาม น าทา่นเดนิขา้มสะพานแห่งนี้ทา่นจะไดพ้บกับววิทวิทัศน์ และความหวาดเสยีวเมออ่มอง

ลงสูพ่อน้ดา้นลา่ง ทา่นจะไดพ้บกบัววิของธรรมชาตทิา่มกลางหบุเขา นอกจากสะพานกระจกแลว้ยังมสีวนดอกไมต้าม

ฤดกูาลมากมายใหท้า่นไดถ้า่ยรูร เก็บภาพความรระใจ 
 

 
 

 หลงัจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สวนดอกไมแ้ฮปป้ีแลนด ์เมออ่ทา่นเขา้มาเยออ่นสวนดอกไมแ้ห่งนี้ จะท าใหท้า่นรูส้กึวา่
ก าลงัเขา้มาอยูใ่นดนิแดนแหง่ดอกไมน้านาพันธุม์ากหมายหลากหลายตระกาลตา เพลดิเพลนิกับดอกไมส้ดุลกูหูลกู

ตา  

 

 
 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (4) 
พกัที ่ MUONG THANH HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 



วนัทีส่าม เมอืงมกโจว – เมอืงนงิหบ์งิห ์– ลอ่งเรอืนงิหบ์งิห ์(ฮาลองบก) – วดับายดงิห ์(B/L/D) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงนงิหบ์งิห ์เมอองเกา่แกท่ีม่คีวามโดดเดน่ทางธรรมชาต ิมพีอน้ทีชุ่ม่น ้าในอาณาเขตอัน

ไพศาลจนถกูขนานนามวา่ “าาลองบก” เร็นเมอองทีม่ภีมูทิัศน์แรลกตา ทัง้เทออกเขา เนนิเขาหนิรนู ทีร่าบต า่ และนา
ขา้วลอ้มรอบดว้ยยอดเขา99 ยอด จงึถออกันวา่เร็นเมอองศักดิส์ทิธิ ์คณะรฏวิัตขิองโาจมินิหก็์ไดเ้คยตัง้ฐานทัพขึน้ทีน่ี่

เร็นแหง่แรกในการศกึ เดยีนเบยีน้ ู(ระยะทางรระมาณ 200 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางรระมาณ 5 ชัว่โมง) 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

 

 
 

น าท่านเดนิทางสู่ท่าเรออเพอ่อน าท่าน ลอ่งเรอืนงิหบ์งิห ์หรอืฮาลองบก เร็นแหล่งท่องเทีย่ว ทีต่ัง้อยู่ทางตอนใตข้อง

สามเหลีย่มรากแมน่ ้าแดง ในจังหวดันงิบิง่ห ์เร็นพอน้ทีท่ีม่ทีัง้ภูมทิัศน์อันงดงามของยอดเขาหนิรนู แม่น ้าหลายสายไหลลัด
เลาะ บางส่วนจมอยู่ใตน้ ้า และยังถูกลอ้มรอบดว้ยผาสูงชัน จึงท าใหส้ถานทีแ่ห่งนี้งดงามน่าชม และยังมีร่องรอยทาง

โบราณคดทีีเ่ผยใหเ้ห็นการตัง้ถิน่ฐานของมนุษยส์มัย โบราณ ท าใหส้ถานทีแ่ห่งนี้ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเร็นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมและธรรมชาต ิน าท่านลงเรออล่องไรตามสายธารแห่งธาราทีไ่หลเย็น ในชว่งแรกของการเดนิทางท่านจะไดช้ม

ทัศนียภาพของภูเขาสองฝ่ังแม่น ้า ซึง่มคีวามยาวหลายกโิลเมตร  ภาพทีร่รากฏในระ หว่างการเดนิทางหลายท่านเรรียบ

เหมออน กุย้หลนิของจนี หรออ อา่วาาลองเบย ์เพลดิเพลนิกับการ น่ังเรออกระจาด ลอ่งผ่านทอ้งน ้า และถ ้าตา่งๆภายในบรเิวณ
ทา่นจะได ้ชมทศันยีภาพของภเูขานอ้ยใหญ่ สลับซับซอ้นสดุลกูหูลกูตา สองขา้งทางเร็นทุง่นาบา้งทุง่หญา้คาบา้งสลับกัน

ไร ความรระทบัใจทีไ่ดจ้ากการมาเทีย่วชมจา่งอานคออ  จา่งอานเร็นสถานทีท่อ่งเทยีวทางธรรรมชาตทิีส่วยงามมากแห่งหนึง่
ของเวยีตนาม ทวิทัศน์ความสวยงามของทีน่ี้ไดรั้บการรังสรรคจ์ากธรรมชาตลิว้นๆ และทีท่า่เรออแห่งนี้ยังมสีนิคาของทีร่ะลกึ

มากมายใหท้า่นไดซ้ออ้เร็นของฝาก 

 



 
 

จากนัน้น าท่านสักการะ วดับายดงิห ์ วัดเก่าแก่คู่บา้นคู่เมอองของนครหลวงเก่า ทีม่รีระวัตอิันยาวนานและมชีออ่เสยีงของ
รระเทศเวยีดนามเร็นอย่างมาก รวมทัง้ เร็นวัดทีใ่หญ่สดุในอาเซยีนดว้ย มคีวามสวยแรลกตา สรา้งถูกหลักาวงจุย้แท ้ๆ  คออ 

ดา้นหนา้เร็นน ้า และดา้นหลงัเร็นเขา มเีทออกเขาตัง้อยู่มากมาย มทีุง่นา ทอ้งน ้า ทีม่แีตส่เีขยีวสดใส บรเิวณดา้นขา้งๆวัด มี

ระเบยีงทางเดนิ ซึง่มพีระพุทธรูรรระดษิฐานเรยีงรายทัง้หมด 2,000 องค ์นอกจากนี ้ยังมหีอระฆัง อาคารเจา้แม่กวนอมิ วหิาร
เจา้แมก่วนอมิพันกร เร็นวดัทีเ่คารพบชูาของชาวเวยีดนามหลายชว่งอายคุน 

 



 
 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (7) 

พกัที ่ HOA LU HOTEL / ROYAL HOTEL / YEN NHI HOTEL  ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงนงิหบ์งห ์– เมอืงไฮฟอง – สนามบนิแคทบ ี– สนามบนิสวุรรณภูม ิ– กรุงเทพฯ (B/-/-) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

 หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มออง ไฮฟอง เพออ่เดนิทางกลับสู ่สนามบนิแคทบ ีเพอ่อเดนิทางกลับกรุงเทพฯ รระเทศไทย 

(ระยะทางรระมาณ 150 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางรระมาณ 2 ชัว่โมง)  
12.15 น าทา่นเหนิ้้ากลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่VJ905 (บนเครออ่งไมม่อีาหารบรกิาร) 

14.10  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความรระทับใจ 
 

************************************************* 
** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 
 

 
 

 

 
 

 
 



อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่/ เด็ก 

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ ราคาไมร่วมต ัว๋ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

** ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี3,900 บาท** 
 

คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ 
และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,200 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ
ท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจอง

ทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด 
เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิด้

ช าระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาช าระ 30 วนักอ่นการเดนิทาง 
 

หมายเหต ุ: ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 



 
 



 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครออ่งบนิไร-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเร๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรออ  3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมออ้ทีร่ะบใุนรายการ    

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่รระกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงออ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนออจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสออเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่

ซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครออ่งดอม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนออรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใช้

บรกิาร) 
คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,200 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  

คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

 
 

 

 



เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรออเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเร็นเงนิจ านวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพออ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรออเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลออทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรออเอ
เจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรออช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกรฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้ออว่า

นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรออเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรออเลออ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรออเอเจนซี(่ผูม้ชี ออ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแ้กซ ์อเีมล ์หรออเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพออ่แจง้ยกเลกิการ
จองกบัทางบรษัิทเร็นลายลกัษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรออเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคอน นักทอ่งเทีย่วหรออเอเจนซี ่(ผูม้ชี ออ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แ้กซ ์อเีมล ์หรออเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคอนทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพออ่ท าเรออ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคอน โดย
แนบหนังสออมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานรระกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชี

ธนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงออ่นไขการคอนเงนิคา่บรกิารดงันี้ 

2.1.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คอนเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คอนเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.1.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่อนเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนออ่งในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ 

การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครออ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรออซออ้ขาดแบบมเีงออ่นไข หรออเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรออ Extra Flight กับสาย

การบนิ หรออผา่นตวัแทนในรระเทศหรออตา่งรระเทศ  จะไมม่กีารคอนเงนิมัดจ าหรออคา่บรกิารทัง้หมด   

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 

 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถรุระสงคเ์พออ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวร์นี้เร็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรออใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรออทัง้หมด หรออถูก
รฏเิสธการเขา้-ออกเมอองดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่อนเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรออทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักทอ่งเทีย่วหรออเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับรระเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่น

การเดนิทางส าหรับรระเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วม

เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพออ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไร 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชออ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชออ่ เลขทีห่นังสออ

เดนิทางและออน่ๆ เพอ่อใชใ้นการจองตั๋วเครอ่องบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรออเอเจนซีม่ไิดส้่งหนา้หนังสออเดนิทางใหก้ับทาง
บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรลีย่นแรลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพออ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจริงของรระเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บริษัทจะค านึงถงึความรลอดภัยของนักท่องเทีย่วส่วนใหญ่เร็น
ส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรออค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิ่มขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ ิไดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การรฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บร่วย ความสญูหายหรออ

เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เรลีย่นแรลง หรออการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัออน่ เร็นตน้ 
7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเรลีย่นเงนิตราต่างรระเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการรรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเรลีย่นแรลงอัตราแลกเรลีย่นเงนิตราต่างรระเทศ ค่าตั๋วเครอ่องบนิ ค่า

ภาษีเชออ้เพลงิ คา่รระกนัภัยสายการบนิ การเรลีย่นแรลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรออตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผู ้

มอี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเรรย ์ทีจ่ะน าตดิตวัขึน้เครออ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุ
ชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีริล็อคริดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่าง

สะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้ออไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใส่

กระเร๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครออ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุรกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเร๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครออ่งบนิเทา่นัน้  



3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้แบตเตอรี่ส ารองสามารถน าใส่

กระเร๋าตดิตวัถออขึน้เครออ่งบนิไดใ้นจ านวนและรรมิาณทีจ่ ากดั ไดแ้ก่ 

3.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไ้้้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรออนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถน าขึน้เครออ่งไดไ้มม่กีารจ ากดัจ านวน  

3.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไ้้้า 20,000 - 32,000 mAh หรออ 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครออ่งไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 
3.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไ้้้ามากกวา่ 32,000 mAh หรออ 160 Wh หา้มน าขึน้เครออ่งในทกุกรณี 

4. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเร๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครออ่งในทกุกรณี 
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