
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานแคทบิ – เมืองไฮฟอง – ฮาลอง – ตลาด NIGHT 

MARKET 

12.00 น. พรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารชั้น 4 เคาน์เตอรส์ายการบิน VIETJET 

AIR โดยเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

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

15.20 น. น าท่านเหินฟ้าสู่ เมืองไฮฟอง ประเทศเวียดนาม โดยเท่ียวบินท่ี VJ906 

17.15 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานแคท บิ เมืองไฮฟอง ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร รบักระเป๋า

สมัภาระเรียบรอ้ย  
ค า่ บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (เมืองไฮฟอง) 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลอง  ดินแดนแห่งมงักรหลบัไหล ระหว่างเดินทางชื่นชมธรรมชาติ ผ่าน

ชนบทของเวียดนาม สองฝั่งส่วนใหญ่จะเป็นนาขา้วสีสันสวยงามต่างกันไปตามฤดูกาล ระยะทาง

ประมาณ 90 กิโลเมตร (ใชเ้วลาราวๆ 2 ชัว่โมง) 

จากน้ันอิสระใหทุ้กท่านเลือกซ้ือสินคา้ท่ี ตลาด NIGHT MARKET มีสินคา้พ้ืนเมืองเวียดนามและ

สินคา้จากจีนใหท่้านไดเ้ลือกหลากหลาย เหมาะส าหรบัซ้ือเป็นของฝาก เช่น กระเป๋าผา้ไหม ไมห้อม

แกะสลกั เส้ือผา้ ผา้พนัคอ เส้ือยดืลายเวียดนาม ฯลฯ 

พกัที่  NEW STAR / CITYBAY / KENNY HOTEL *หรอืระดบัเทียบเท่า* 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สอง เมืองฮาลอง - ท่าเรือโห่งไก - ฮาลอง เบย ์– ถ  ้าสวรรค ์ - เกาะไก่ชน – นัง่กระเชา้2ชั้น 

นัง่ชิงชา้สวรรค ์SUNW HEEL - เมืองฮานอย - ระบ าตุก๊ตาหุ่นกระบอกน ้า - ถนน 36 สาย 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดินทางไป ท่าเรือโห่งไก ท่ีเชา้ตรู่แบบน้ีจะพลุกพล่านไปดว้ยผูค้น รถบัสเล็กใหญ่ ท่ีมาส่ง

นักท่องเท่ียวขึ้ นเรือ เรือจะเป็นเรือไมโ้บราณ มีหอ้งน ้า หอ้งครวั และดาดฟ้าชมวิว เรือออกจาก

ท่ามุ่งหน้าไปชมถ ้า เรือจะจอดใหล้ง และออกไปรอรบัท่านอีกท่าหน่ึงโดยไม่วกกลบัมาท่ีเดิม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



น าท่านล่องเรืออ่าว ฮาลอง เบย ์เชิญท่านสมัผสัความงดงามและความสมบูรณแ์บบของอ่าวฮาลอง 

จนท าใหไ้ดร้บัการขึ้ นทะเบียน เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองคก์ารยูเนสโกเ้ม่ือปี พ.ศ. 2537 

สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติท่ีไดแ้ต่งแตม้ดว้ยเกาะหินปูนรูปร่างแปลกตานับพันเกาะ 

สลบัซบัซอ้นเรียงตวักนัอยา่งสวยงาม  ผ่านเกาะต่างๆ ท่ีมีรูปร่างแปลกตา อ่าวฮาลองน้ันประกอบไป

ดว้ยเกาะเล็ก เกาะนอ้ยจ านวนกวา่ 1,000 เกาะ 

จากนั้นน าท่านชม ถ ้ าสวรรค  ์ภายในถ ้ างดงาม มีหินรูปทรงต่างๆ ประดับไปด้วยไฟ

หลากหลายสีสนั ท าใหม้องเห็นเป็นรูปทรงต่างๆ กนัไปตามจินตนาการ เช่น มงักร หงส ์เต่า 

เสือ นกกระเรียน คู่รกั ฯลฯ และกลบัไปขึ้ นเรือต่อ ล่องเรือไปชมความงามของเกาะน้อยใหญ่ท่ีมี

รูปทรงประหลาดกระจดักระจายอยูพ่นักวา่เกาะในอ่าว ซ่ึงยูเนสโกป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลกเม่ือ 

17 ธันวาคม 2537และไฮไลท์ของท่ีน่ีเรือจะผ่านใหท่้านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบั เกาะไก่ชน 

สญัลกัษณข์องอ่าวฮาลอง 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนับนเรอื (เมนูซีฟู๊ดสดๆ) 

 จากน้ัน น าทุกท่าน นัง่กระเชา้ QUEEN CABLE CAR ซ่ึงเป็นกระเชา้ 2 ชั้นท่ีบรรจุคนไดก้ว่า 180 คน 

ขา้มทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ชมทิวทศัน์ท่ีแสนสวยงามของอ่าวฮาลองเบย ์จากฮาลองเมืองเก่า ไปสู่ฮา

ลองเมืองใหม่ จากน้ันใหทุ้กท่านไดเ้ปล่ียนบรรยากาศการชมทิวทศัน์ความสวยงามของอาวฮาลองเบย์

โดยการ นัง่ชิงชา้สวรรค ์SUN WHEEL ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงประสบการณ์ดีๆ ของการเก็บภาพความ

ประทบัใจจากมุมสูง จากน้ันน าท่านชมส้ินคา้ OTOP รา้นเยือ่ไผ่ 

 

 

 

 

 

 



หลงัจากน้ันน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองฮานอย มีความหมายว่า “เมืองท่ีมีแม่น ้าไหลผ่าน” ซ่ึง

หมายถึงแม่น ้ าแดงท่ีไหลผ่านตัวเมืองฮานอย อันเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ทาง

เหนือของประเทศ มีประวติัศาสตรย์าวนานกว่า 2,000 ปี ระยะทางประมาณ 170 กิโลเมตร (ใช้
เวลาราวๆ 4 ชัว่โมง) ระหวา่งทางน าท่านแวะจุดพกัรถท่ีรา้นสินคา้คนพิการ และหยก   

เยน็  บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเขา้ชมการแสดง ระบ าตุก๊ตาหุ่นกระบอกน ้า ศิลปกรรมประจ าชาติ เอกลักษณ์ของ

ประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอกจากในน ้ า 

แสดงเก่ียวกบัเร่ืองราวในประวติัศาสตร ์ชีวิตประจ าวนัของชาวเวียดนาม และต านานสถานท่ีส าคญั

ต่างๆ ในกรุงฮานอย 
หลงัจากน้ันน าท่านสู่ ถนน 36 สาย ท่ีขายสินคา้หลากหลายประเภท ทั้งของท่ีระลึก ของกิน 

ของใช ้อาทิ เคร่ืองเขิน หมวกงอบญวน เซรามิก ภาพเขียน กระเป๋าก๊อปป้ียี่หอ้ต่างๆ เช่น 

Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
พกัที่  MOON VIEW / FIRST EDEN / ROYAL GATE / CWD HOTEL *หรอืระดบัเทียบเท่า* 

วนัที่สาม เมืองฮานอย – จตัุรสับาดิงห ์– สุสานโฮจิมินห ์ - ท่าอากาศยานนอยไบ - ท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านเดินทางไป จตัรุสับาดิงห ์ลานกวา้งท่ีประธานาธิบดีโฮจิมินหไ์ดอ้่านค าประกาศ

อิสรภาพของเวียดนามพน้จากฝรัง่เศสเม่ือ 2 ก.ย. 2488 หลงัจากเวียดนามตกเป็นเมืองขึ้ นของ

ฝรัง่เศสอยูถึ่ง 84 ปี น าท่านสู่ สุสานโฮจิมินห ์(ภายดา้นในท่ีบรรจศุพของท่านโฮจิมินห ์จะปิดให้

เขา้ชมทุกวนัจนัทรแ์ละศุกร)์ ภายในบรรจุศพอาบน ้ายาของท่านโฮจิมินหน์อนสงบอยู่ในโลงแกว้ 

(ถ่ายรูปดา้นนอกเท่าน้ัน) 
เที่ยง  บรกิารอาหารดว้ยเป็นขนมปัง BANH MI (ขนมปังสไตลเ์วียดนามบรกิารบนรถ) 

  ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินสู่ ท่าอากาศยานนอยไบ เพื่อเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

12.15 น. น าท่านเหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี VJ901 

14.05 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...พรอ้มความประทบัใจ 

 

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

 

** หากทา่นท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนท าการ

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทุกทา่นที่ใชบ้ริการ *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อตัราค่าบรกิาร 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายตุ  า่กว่า11ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายตุ  า่กว่า11ปี) 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคาไม่

รวมตัว๋ 

12 – 14 ตลุาคม 2561 12,999 12,999 12,999 2,500 8,999 

19 - 21 ตลุาคม 2561 11,999 11,999 11,999 2,500 8,599 

21 – 23 ตลุาคม 2561 9,888 9,888 9,888 2,500 7,588 

26 – 28 ตลุาคม 2561 11,999 11,999 11,999 2,500 8,599 

02 – 04 พฤศจกิายน 2561 9,999 9,999 9,999 2,500 6,999 

09 – 11 พฤศจกิายน 2561 10,999 10,999 10,999 2,500 7,999 

16 – 18 พฤศจกิายน 2561 11,999 11,999 11,999 2,500 8,599 

23 – 25 พฤศจกิายน 2561 11,999 11,999 11,999 2,500 8,599 

30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561 11,999 11,999 11,999 2,500 8,599 

07 – 09 ธนัวาคม 2561 12,999 12,999 12,999 2,500 8,999 

14 – 16 ธนัวาคม 2561 12,999 12,999 12,999 2,500 8,999 

21 – 23 ธนัวาคม 2561 12,999 12,999 12,999 2,500 8,999 

28 – 30 ธนัวาคม 2561 13,999 13,999 13,999 3,000 9,999 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี3,900 บาท** 

ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน 

ทา่นละ 1,200 บาท /ทริป/ตอ่ท่าน **ส่วนของหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพึงพอใจ** 

 

 



ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้น

ทางบริษทัจะไม่คืนมดัจ  าไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษัทไดท้  าการจา่ย

ค่าตัว๋ไปใหก้ับการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อนการ

จองทวัรทุ์กครั้ง เพ่ือประโยชนแ์ก่ตวัทา่นเอง 

 

การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

 

กรุณาช าระมดัจ  า ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ์ิในการคืน

มดัจ  าทั้งหมด เน่ืองจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระค่าตัว๋เครือ่งบินเตม็ใบใหก้บัสายการบินเป็นที่เรียบรอ้ย 

ยกเวน้ค่าภาษีน ้ามนัท่ียงัมิไดช้  าระ ค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลือ กรุณาช าระ 30 วนัก่อนการเดินทาง 

 

หมายเหต ุ: ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรฟัีนดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 
 

 



อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 

ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

ค่าทิปคนขับรถและไกดท์อ้งถ่ิน ท่านละ 1,200 บาท/ทริป/ต่อท่าน *หัวหนา้ทัวรแ์ลว้แต่ความ

พอใจ* 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ

การจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 



 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใด

อย่างหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทาง

โทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึง

เพ่ือท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ 

หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมี

เง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.1.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.1.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียว

ใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 

Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการ

ทั้งหมด   

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน 



เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีไม่

มีวีซ่า  และอยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ี

จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ 

ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ 

เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส้่งหน้า

หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะค านึงถึงความ

ปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ี

มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบัติเหตุ 

ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการ

บิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกนัภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน 

ฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน 

 

 

 



ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตร

ต่อช้ิน และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถ

น าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของ

ดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน

เท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเก่ียวกบัการน าแบตเตอรี่ส  ารองข้ึนไปบนเครื่องบินดงัน้ี แบตเตอร่ีส ารอง

สามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากดั ไดแ้ก่ 

3.1 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึ้ น

เคร่ืองไดไ้ม่มีการจ ากดัจ านวน  

3.2 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้ น

เคร่ืองไดไ้ม่เกินคนละ 2 กอ้น 

3.3 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าขึ้ นเคร่ืองในทุกกรณี 

4. หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

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

 

 


