
 

 

รหัสทัวร ZET1901314 
ทัวรเวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน (VZ) 
น่ังรถไฟเมืองซาปา   หมูบานกาตกาต   น้ําตกสีเงิน   ยอดเขาฟานซิปน 
วัดหงอกเซิน   ทะเลสาบคืนดาบ   วัดเจิ่นกวอก   จัตุรัสบาดิงห 
สุสานโฮจิมินห   ชอปถนน 36 สาย   และตลาดเลิฟ มารเก็ต 

 

 
 
 

 



 

 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามิบนนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองซาปา (-/-/D) 
13.00  พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารชั้น 4 เคานเตอรสายการบิน 

VIETJET AIR โดยเจาหนาที่ของบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความ
สะดวกในการเช็คอิน 

15.50  นําทานเหินฟ�าสู เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบินที่ VJ902 (ไมมี
อาหาร และเคร่ืองดื่มบริการบนเคร่ือง) 

17.40   เดินทางถึง สนามบินนอยไบ เมืองฮานอย ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร รับ
กระเป�าสมัภาระเรียบรอย  

 

 
 

จากน้ันนําทานออกเดินทางสู เมืองซาปา เมืองเล็กๆ แหงน้ีเริ่มตนเปนเมืองแหงการ
พักผอนเมื่อครั้งที่ฝรั่งเศสซึ่งปกครองเวียดนามอยูในขณะน้ันไดมาสรางสถานีบนภูเขาขึ้น
ในป พ.ศ.2465 จากน้ันจึงเริ่มมีชาวตางชาติมาพักผอนในชวงวันหยุดเปนประจํา เพราะ
อากาศดีและเงียบสงบ และเริ่มเปนที่รูจักกันในหมูนักทองเที่ยว จึงทําใหปจจุบันที่น่ีไดรับ
ความนิยมเปนอยางมาก นอกจากบรรยากาศแลว บรรดาชาวเขาที่อาศัยอยูบริเวณน้ีก็มีวิถี
ชีวิตที่นาสนใจ พื้นที่ในซาปาเต็มไปดวยนาขั้นบันไดทามกลางที่ลาดไหลเขาที่ทอดตัวอยาง
มีเสนห นอกจากน้ียังมีเทือกเขาฟานสีปน ที่สูงที่สุดในอินโดจีนที่ความสูง 3,143 เมตร
จากระดับน้ําทะเล ระยะทางประมาณ 310 กิโลเมตร (ใชเวลาเดินทางราวๆ 4 ชั่วโมงถึง
เมืองลาวไก) 



 

 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (1) 
พักที่ NORTH STAR SAPA / SUNNY MOUNTAIN HOTEL  หรือระดับเทียบเทา 
 
วันที่สอง ซาปา - นั่ งรถไฟเมืองซาปา – กระเชาไฟฟ�า – ยอดเขาฟานซิปน – หมู

บานกาตกาต – นํ้าตกสีเงิน – ตลาดเลิฟ ไนทมารเก็ต (B/L/D) 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 

จากน้ันนําทาน นั่งรถไฟเมืองซาปา ทานจะไดพบกับวิวทิวทัศนของเมืองซาปาที่เต็มไป
ดวยความสดชื่น และสูดกลิ่นอายธรรมชาติ ทานยังจะไดพบกับทุงนาขั้นบันไดที่เรียงราย
เปนขั้นสวยงาม ถึงสถานีน่ังกระเชาไฟฟ�า (รวมคาขึ้นรถรางแลว) 

 

 
 
จากน้ันนําทานสู ยอดเขาฟานซิปน โดย กระเชาไฟฟ�า ไปยังยอดเขา ซึ่งเปรียบเสมือน 
"หลังคาอินโดจีน" เปนระบบกระเชาไฟฟ�าสริงสามสาย ยาวที่สุดในเอเชีย รวมระยะทาง 
6.3 กิโลเมตร สถานีสุดทายอยูสูงจากระดับน้ําทะเลราว 3,000 เมตร ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 15 นาที ระหวางทางทานจะไดเห็น น้ําตกสีเงิน และ หมูบานกาต กาต ในมุมสูง
ชมนาขั้นบันไดที่สวยงาม เมื่อเดนิทางถึงสถานีดานบนทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศหนาว
เย็นและสวยงาม เดินขึ้นสูจุดสูงสุดของยอดเขาใหทานไดเก็บภาพความประทับใจ (รวมคา
กระเชาฟานซิปนแลว แตไมรวมคารถรางขึ้นยอดเขา) 
 



 

 

 
 

จากน้ันนําทานสู หมูบานกาตกาต หมูบานชาวเขาเผามงดํา ชมวิถีชีวิตความเปนอยูของ
ชาวเขาในหมูบานน้ี และชมแปลงนาขาวแบบขั้นบันได การเดินทางไปหมูบานกาตกาต 
สามารถเดินทางเทาหรือน่ังรถยนตก็ได ในกรณีที่น่ังรถยนต รถนําเที่ยวจะพาทุกทานมาที่
หนาหมูบานกาตกาต  และจากน้ันจึงเดินเทาเลาะตามไลเขาซึ่งเปนถนนของหมูบานเพื่อ
สัมผัสกับวิถีชีวิตความเปนอยูแบบมีความสุขของประชาชนชาวเขาพ้ืนเมือง ที่พึ่งพา
ธรรมชาติในการดําเนินชีวิตอันเรียบงาย ตลอดการเดินทางเทาจะมีบานเรือนของชาวเขาที่
เปดรานวางจําหนายสินคาพื้นเมือง ของที่ระลึกแกนักทองเที่ยว (ลูกคาสามารถนําสิ่งของ
ไปบริจาคแกเด็กชาวเขาได อาทิเชน เสื่อผา ผาหม รองเทา ขนม เปนตน) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) 
 

 
 

นําทานเดินทางสู นํ้าตกสีเงิน เปนน้ําตกที่สวยที่สุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขา
ฟานซีปน ซึ่งสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนจากระยะไกล มีความสูง 100 เมตร 
อิสระทานที่ ตลาดเลิฟ มารเก็ต มีสินคาใหทานเลือกชอปปم�งมากมาย ไมวาจะเปน
สินคาพืน้เมือง ของฝาก ขนม กระเป�า รองเทา ทานสามารถชอปปم�งใหอยางจุใจ 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูสุกี้หมอไฟ (4) 



 

 

พักที่ NORTH STAR HOTEL / SUNNY MOUNTIAN HOTEL ห รื อ ร ะ ดั บ
เทียบเทา 

 

 
 

วันที่สาม เมืองซาปา – เมืองฮานอย – วัดเจ่ินกวอก – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – 
ถนน 36 สาย – ระบําตุกตาหุนกระบอกน้ํา (B/L/D) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 
บอกลาเมืองซาปาหลังจากน้ันนําทานเดินทางกลับสู เมืองฮานอย มีความหมายวา 
“เมืองที่มีแมน้ําไหลผาน” ซึ่งหมายถึงแมน้ําแดงที่ไหลผานตัวเมืองฮานอย อันเปนเมือง
หลวงของประเทศเวียดนาม ตั้งอยูทางเหนือของประเทศ มีประวัติศาสตรยาวนานกวา 
2,000 ป ระยะทางประมาณ 170 กิโลเมตร โดยใชเสนทางเดิม  

 

 
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) 
นําทานสู วัดเจิ่นกวอก ซึ่งเปนวัดที่เกาแกของชาวพุทธที่เคยรุงโรจนในอดีต วัดนี้ตั้งอยู
บริเวณเกาะเล็กๆติดริมทะเลสาบ 



 

 

จากน้ันนําทานขามสะพานแสงอาทิตย ซึ่งจะขาม ทะเลสาบคืนดาบ ที่มีตํานานเกี่ยวกับ
เตาที่มีอายุกวารอยป  

 
 
นําทานชม วัดหงอกเซิน วัดโบราณภายในประกอบดวยศาลเจาโบราณ และขางๆ ศาล
เจามีอาคารหลังเล็กๆ ที่มีเตาสตาฟขนาดใหญที่กลาว ซึ่งเปนเตาท่ีอาศัยอยูในทะเลสาบ
แหงน้ี 

  หลังจากน้ันนําทานสู ถนน 36 สาย ที่ขายสินคาหลากหลายประเภท ทั้งของที่ระลึก 
ของกิน ของใช อาทิ เครื่องเขิน หมวกงอบญวน เซรามิค ภาพเขียน กระเป�ากอปปم�
ยี่หอตางๆ เชน Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong  

 

 
 
จากน้ันนําทานเขาชมการแสดง ระบําตุกตาหุนกระบอกนํ้า ศิลปกรรมประจําชาติ 
เอกลักษณของประเทศเวียดนามและมีแหงเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิด



 

 

หุนกระบอกจากในน้ํา แสดงเกี่ยวกับเรื่องราวในประวัติศาสตร ชีวิตประจําวันของชาว
เวียดนาม และตํานานสถานที่สําคัญตางๆ ในกรุงฮานอย 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (7) 
พักที่ CWD HOTEL / DELIGHT HOTEL / MOON VIEW HOTEL หรือระดับเทียบเทา 
 
วันที่สี่ เมืองฮานอย– จัตุรัสบาดิงห – สุสานโฮจิมินห – สนามบินนอยไบ –สนามบิน

สุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ (B/-/-) 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (8) 

จากน้ันนําทานเดินทางไป จัตุรัสบาดิงห (ถายรูปดานนอก) ดานหนาเปนลานกวางที่
ประธานาธิบดีโฮจิมินหไดอานคําประกาศอิสรภาพของเวียดนามพนจากฝรั่งเศสเมื่อ 2 
ก.ย. 2488 หลังจากเวียดนามตกเปนเมืองขึ้นของฝร่ังเศสอยูถึง 84 ป นําทานถายรูป
ดานหนาของ สุสานโฮจิมินห ซึ่งดานในเปนที่บรรจุศพของทานโฮจิมินหอาบน้ํายานอน
สงบอยูในโลงแกว (ปดใหเขาชมทุกวันจันทรและศุกร) 
 

 
   
  ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินสู ทาอากาศยานนอยไบ เพื่อเดินทางกลับสูประเทศ

ไทย 
12.15 นําทานเหินฟ�ากลับสูกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินที่ VJ901 
14.05 ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พรอมความประทับใจ 
 



 

 

************************************************* 
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุก

ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ 
เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ *** 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง ราคาผูใหญ / เด็ก 
พักหองละ 2-3 ทาน พักเด่ียวเพ่ิม ราคาไมรวมตั๋ว 

22 – 25 สิงหาคม 2562 10,999 3,000 7,999 
05 – 08 กนัยายน 2562 11,999 3,000 7,999 
19 – 22 กันยายน 2562 11,999 3,000 7,999 
03 – 06 ตุลาคม 2562 11,999 3,000 7,999 
04 – 07 ตุลาคม 2562 11,999 3,000 7,999 
10 – 13 ตุลาคม 2562 13,999 3,000 9,999 
11 – 14 ตุลาคม 2562 13,999 3,000 9,999 
12 – 15 ตุลาคม 2562 14,999 3,000 10,999 
13 – 16 ตุลาคม 2562 13,999 3,000 9,999 
17 – 20 ตุลาคม 2562 13,999 3,000 9,999 
18 – 21 ตุลาคม 2562 13,999 3,000 9,999 

24 – 27 ตุลาคม 2562 13,999 3,000 9,999 
25 – 28 ตุลาคม 2562 13,999 3,000 9,999 

31 ต.ค. – 03 พ.ย. 2562 13,999 3,000 9,999 
07 – 10 พฤศจิกายน 2562 12,999 3,000 8,999 
08 – 11 พฤศจิกายน 2562 12,999 3,000 8,999 
14 – 17 พฤศจิกายน 2562 12,999 3,000 8,999 



 

 

21 – 24 พฤศจิกายน 2562 12,999 3,000 8,999 
28 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 12,999 3,000 8,999 
05 – 08 ธันวาคม 2562 13,999 3,000 9,999 
07 – 10 ธันวาคม 2562 14,999 3,000 10,999 
12 – 15 ธันวาคม 2562 13,999 3,000 9,999 
19 – 22 ธันวาคม 2562 13,999 3,000 9,999 
26 – 29 ธันวาคม 2562 15,999 4,000 11,999 
27 – 30 ธันวาคม 2562 15,999 4,000 11,999 
28 – 31 ธันวาคม 2562 17,999 4,000 12,999 

 
** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป3,900 บาท** 

คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น 
และหัวหนาทัวรทานละ 1,000 บาท /ทริป/ตอทาน  

 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทางบริษัทจะ
ไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกับการสาย
การบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง เพื่อประโยชนแกตัว
ทานเอง 

 
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนมัดจําทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาตั๋วเคร่ืองบินเต็มใบใหกับ

สายการบินเปนที่เรียบรอย ยกเวนคาภาษีนํ้ามันที่ยังมิไดชําระ คาทัวรสวนที่เหลือ กรุณา
ชําระ 21 วันกอนการเดินทาง 

หมายเหตุ : ตั๋วเม่ือออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.   คารถรับ-สง และนําเที่ยวตาม
รายการ 
 คาท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มท่ี
สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

คาทิปคนขับรถและไกดทองถิ่น ทานละ 1,000 บาท/ทริป/ตอทาน *หัวหนาทัวรแลวแต
ความพอใจ* 

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 
เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพื่อสํารองที่

น่ัง  
2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 

21 วัน กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึง
กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการ
เดินทางในทัวรนั้นๆ 

 
 



 

 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวา
เปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปน
ลายลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมี
ชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่
บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
พรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนา
สมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการ
ดังน้ี 

2.1.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

2.1.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

2.1.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการ

จัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 
3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 

Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะ
ไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

 
 



 

 

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวา
เปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน 
 
เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไม

วาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืน
เงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอย
กวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอน
การเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศ
ที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเท่ียว
รวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการ
ตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล 
คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ีบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเท่ียวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

 



 

 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 

100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่ง
มีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย 
อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนด
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

3. IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้ 
แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใสกระเป�าติดตัวถือขึ้นเครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณที่จํากัด 
ไดแก 

3.1 แบตเตอร่ีสํารองที่มีความจุไฟฟ�านอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh สามารถ
นําขึ้นเครื่องไดไมมีการจํากัดจํานวน  

3.2 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ�า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh 
สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมเกินคนละ 2 กอน 

3.3 แบตเตอร่ีสํารองที่มีความจุไฟฟ�ามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําขึ้นเครื่อง
ในทุกกรณี 

4. หามนําแบตเตอร่ีสํารองใสกระเป�าเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี 
 

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


