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พีเรียดเดินทาง ราคา 
เด็กอายุ 

0-18 ปี สายการบิน จ านวน 

3 เมษายน 63 2,992 2,992 DD 20 

4 เมษายน 63 3,993 3,993 DD 20 

5 เมษายน 63 3,993 3,993 DD 20 

10 เมษายน 63 2,992 2,992 DD 20 

11 เมษายน 63 3,993 3,993 DD 20 

12 เมษายน 63 3,993 3,993 DD 20 

13 เมษายน 63   (วนัสงกรานต)์ 4,994 4,994 DD 20 

14 เมษายน 63   (วนัสงกรานต)์ 4,994 4,994 DD 20 

15 เมษายน 63   (วนัสงกรานต)์ 4,994 4,994 DD 20 

18 เมษายน 63 3,993 3,993 DD 20 

19 เมษายน 63 3,993 3,993 DD 20 
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สู่สถานที่ส าคญัทางประวตัิศาสตร์เวียดนาม “อุโมงคก์ู๋จี”  สถานที่ทอ่งเที่ยวอนัดับ 1 โฮจิมนิห ์

โบสถ์ทีง่ดงามที่สุดของเวยีดนาม“โบสถ์นอร์ทเตอร์ดัม” l  ที่ท าการไปรษณยี์กลาง 

➴ CHECK IN  ถนนคนเดิน  l  คาเฟ่อพาร์ทเม้นท์  l  ช้อปปิ้งของฝาก“ตลาดเบนถัน” 

เดินทางโดยสายการบิน NOK AIR  )DD( 
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ปล. ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ // ราคาน้ีไมร่วมค่าทิปไกด์และคนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป  

วันแรก สนามบินดอนเมือง – สนามบินเตินเซินเยิด (โฮจิมินห์) – อุโมงค์กู๋จี – โบสถ์นอร์ทเทอดาม ที่ท าการ

ไปรษณีย์  ถนนคนเดิน+The Café Apartment – ตลาดเบนถัน – สนามบินเตินเซินเยิด – สนามบิน

ดอนเมือง 

05.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ ประตู 6 สายการบิน 

Nok Air (DD) โดยมีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

07.35 น. ออกเดินทางสู ่นครโฮจิมินห์ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที ่DD3210 

09.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เตินเซินเยิด (TAN SON NHAT AIRPORT) นครโฮจิมินห์ หรือชื่อเดิมคือ

ไซ่ง่อน เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ าโขง โฮจิมินห์ เป็น

ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเวียดนาม และมีการลงทุนจากต่างประเทศมากถึงร้อยละ 34.9 ของทั้งประเทศ 

เป็นเมืองหลักทางภาคใต้ที่มีท่าเรือน้ าลึกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และมีท่าอากาศยานระหว่างประเทศ โฮจิมินห์

เป็นเมืองหลวงเก่าที่เคยปกครองโดยระบบเสรีนิยม จึงเปิดกว้างด้านการค้าและการลงทุน ซ่ึงภาคธุรกิจส่วน

ใหญ่ของประเทศจะอยู่ที่นครแห่งน้ี (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้า

เมือง,ศุลกากรและรับสัมภาระเรียบร้อย.  

น าท่านเดินทางสู่  อ าเภอกู๋จี (Củ Chi) เป็นอ าเภอในนครโฮจิมินห์ (เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเวียดนาม) ในปี 

ค.ศ. 2017 อ าเภอกู๋จีมีประชากร 418,655 คนและมีเน้ือที่ 960 ตารางกิโลเมตร ในปี ค.ศ. 1967 ช่วงสงคราม

เวียดนาม ฐานทัพกู๋จีเป็นที่ตั้งของกองพันบินที่ 269 กองทัพบกสหรัฐ อ าเภอกู๋จีมีสถานที่ส าคัญคือ อุโมงค์กู๋

จี ซ่ึงสร้างข้ึนในช่วงสงครามเวียดนามและเป็นส านักงานใหญ่ของเวียดกง ปัจจุบันอ าเภอมีอุตสาหกรรมหลาย

แห่ง 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 น าท่านเข้าสู่ อุโมงค์กู๋จี (Củ Chi tunnels) เครือข่ายอุโมงค์ใต้ดินที่เชื่อม

ถึงกันในอ าเภอกู๋จีในไซ่ง่อน )โฮจิมินห์ซิตี) เป็นส่วนหน่ึงของเครือข่าย

อุโมงค์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ อุโมงค์กู๋จีเป็น

ที่ตั้งของการทัพหลายคร้ังระหวา่งสงครามเวียดนามและเป็นฐานปฏิบัตกิาร

ของเวียดกง เมื่อคร้ังการรุกเทศกาลตรุษญวนในปี ค.ศ. 1968 อุโมงค์

ดังกล่าวถูกใช้โดยกองโจรเวียดกงเป็นจุดซ่อนตัวระหว่างการปะทะ 

เช่นเดียวกับเป็นเส้นทางสื่อสารและเสบียง โรงพยาบาล สถานที่เก็บ

อาหารและอาวุธและที่พักอาศัยของนักสู้กองโจรจ านวนมาก ระบบอุโมงค์

ดังกล่าวมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อเวียดกงในการต่อสู้กับทหารสหรัฐ 

จนกระทั่งสหรัฐต้องถอนก าลังทหารออกจากเวียดนามใต้ในที่สุดเวียดกง

ได้รับชัยชนะอย่างงดงามในปี พ.ศ. 2506 เมื่อสามารถสร้างความสูญเสีย

อย่างมากต่อทหารเวียดนามใต้ เวียดกงยังมีส่วนร่วมส าคญัต่อปฏิบัตกิารรุก 

โดยเข้าโจมตีอ าเภอและเมืองต่างๆ ของเวียดนามใต้ เมื่อต้นปี พ.ศ.2511 

ในเวลาต่อมากองทัพประชาชนเวียดนามเหนือ ได้เข้ามามีบทบาท

แทนที่เวียดกง จนสิ้นสุดสงครามใน ปีพ.ศ. 2518 เวียดนามรวมตัวกันได้

เป็นหน่ึงเดียว เวียดกงจึงลดบทบาทลง โดยหลังสงคราม ทหารเวียดกงที่

เหลือได้ถูกรวมเข้ากับกองทัพประชาชนเวียดนาม  ปัจจุบันมีการเปิด

สมรภูมิเลือดแห่งน้ีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยมีเจ้าหน้าที่พาเดินไปยังจุดส าคัญและสามารถมุดลงไปถึงชั้น

สามของอุโมงค์ เส้นทางคดเคี้ยวและมืดมาก แม้ว่าจะมีการปรับปรุงให้สว่างข้ึน ส่วนบริเวณโดยรอบของอุโมงค์

แห่งน้ี ยังคงเหลือซากแห่งสงคราม อาทิ รถถัง เคร่ืองบิน วัตถุระเบิด และหลุมระเบิดขนาดใหญ่ซ่ึงกลายเป็นบ่อ

เลี้ยงปลาไปแล้ว ให้ท่านได้เก็บประสบการณ์และถ่ายภาพ จนถึงเวลาอันสมควร  

 น าท่านเดินทางกลับเข้าสู่  โฮจิมินห์ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) ให้ท่านได้พักผ่อนบนรถและ

ผ่านชมวิถีชาวบ้าน จนเดินทางถึงเมืองโฮจิมินห์ 

 น าท่านเข้าชม โบสถ์นอร์ทเทอดาม ตั้งอยู่บริเวณใจกลางกรุงโฮจิมินห์ 

ก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2420 ใช้ระยะเวลาการสร้าง 6 ปี โบสถ์น้ีไม่มีการ

ประดับด้วยกระจกสีเหมือนโบสถ์คริสต์ที่อื่น เพราะได้รับความเสียหายจาก

สงครามโลกคร้ังที่ 2 ได้รับการยกย่องว่ามีความงดงามมากที่สุดแห่งหน่ึง

ในเวียดนาม โดยในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากมาย ลักษณะของ

ตัวโบสถ์เป็นรูปแบบของสมัยอาณานิคม มีหอคอยคู่สี่เหลี่ยมอยู่ด้านบนสูง 

40 เมตร เป็นเอกลักษณ์ที่งดงามของโบสถ์แห่งน้ี ด้านหน้าโบสถ์มีรูปปั้นขนาดใหญ่สีขาวเด่นเป็นสง่าของพระ

แม่มารี 
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น าท่านชม ที่ท าการไปรษณีย์กลางโฮจิมินห์ ซ่ึงเป็นไปรษณีย์ที่ใหญ่สุดของเวียดนาม ออกแบบและก่อสร้างใน

สไตล์ฝร่ังเศสเป็นศิลปะแบบโกธิคที่ได้รับการก่อสร้างข้ึนเมื่อ ปี พ.ศ. 2439 และส าเร็จเสร็จสิ้นลงในปี พ.ศ. 

2444 ผู้ออกแบบไปรษณีย์แห่งน้ีคือ Gustave Eiffel สถาปนิกระดับโลกไปรษณีย์กลางแห่งน้ีไดรั้บการออกแบบ

ตกแต่งอย่างงดงามด้วยกระจกสี มีความโอ่โถงและอ่อนช้อยทว่ามั่นคง จนท าให้นักออกแบบมากมายต้องมา

ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งอาคารแห่งน้ี 

น าท่านสู่ ถนนคนเดิน เพื่อชม คาเฟ่อพาร์ทเมนท์ (The Café Apartment) สถานที่

ยอดนิยมส าหรับวัยรุ่นชาวเวยีดนามและนักท่องเที่ยวที่นิยมเช็คอินสถานทีสุ่ดชคิ คาเฟ่

แห่งน้ีประกอบไปด้วย ร้านต่างๆมากมาย เช่น ร้านชา,กาแฟ,ขนม,อาหาร,เค๊ก,เสื้อผ้า

และร้านเคร่ืองประดับ ที่ตกแต่งหลากหลาย เป็นสไตล์ของแต่ละร้านและมาผสมกัน

ที่อพาร์ทเมนท์แห่งน้ีได้อย่างลงตัว อิสระท่านน่ังจิบชา,กาแฟ ชมวิวหรือเลือกซื้อของ

ตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย. 

น าท่านช้อปปิ้ง ตลาดเบนถัน หรือ ตลาดเบนแถ่งห์ เป็นตลาดที่ตั้งอยู่ใจ

กลางนครโฮจินมินห์ สร้างข้ึนเมื่อปี พศ2457 บนพื้นที่ประมาณ1ตรกม ซึ่ง

มีหอนาฬิกาอยู่ด้านหน้าเป็นสัญลักษณ์ ตลาดแห่งน้ีได้รับความนิยมอย่าง

มากทั้งจากนักท่องเที่ยวต่างชาติและคนท้องถิ่นที่มาจับจ่ายใช้สอย เพราะ

มีของสด อาหาร กับข้าว รวมถึงร้านเฝอมากมายด้วย ที่น่ี มีสินค้านานา

ชนิด เช่น กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า เคร่ืองประดับ นาฬิกา ของที่ระลึก 

อาหาร เคร่ืองเทศ ไปจนถึงอาหารสด และดอกไม้ ราคาไม่แพง แม้กระทั้งของเลียนแบบก็มีให้เลือกมากมาย 

(อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)  จนถึงเวลานัดหมาย  น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

หมายเหตุ คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพื่อท าการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่องประมาณ 2-3 ชม.เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจ

เกิดขึ้น เช่น สภาพการจราจรท่ีคับคั่ง,สภาพอากาศและอ่ืนๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถ)เป็นผู้

พิจารณาและบริหารเวลาอย่างเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณีหากลูกค้าไม่สามารถขึ้นเครื่องกลับตามวันและ

เวลาเท่ียวบินที่ระบุในรายการทัวร์. 

20.45 น.  เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์  เที่ยวบินที่ DD3219 

22.25 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ........ 
 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวร์ท่องเท่ียวสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมือง,สายการบิน,ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศหรือกรณีอ่ืนๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทน

บริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละประเทศ)เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร

,การตรวจคนเข้าเมืองหรือสาเหตุอ่ืนท่ีไม่ได้มาจากทางบริษัท โดยทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

ส าคัญ...กรุณาอ่านรายการและเงื่อนไขข้อตกลงอย่างละเอียดก่อนท าการจองทัวร์หรือช าระเงิน จากนั้นจะถือว่าลูกค้ารับทราบตาม

ข้อก าหนดของบริษัทหากเกิดความเสียหายใดๆขึ้น และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบกรณีมีตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเนื่องจากเหตุไฟลท์

บินตามรายการถูกยกเลิกหรือสาเหตุอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมืองจากสายการบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี. 
 

อัตราค่าบริการรวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามัน  
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ  

 ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   
 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

 ค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกันท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 
 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะ

ต่างๆ ท่ีมิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน้ าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 
× ค่าภาษีน้ ามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป 
× ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน (ช าระท่ีสนามบินก่อนเดินทาง) 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 

เดินทางขึ้นต่ า 20 ท่าน หากต่ ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะ
เดินทางได้ ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อน

การเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  
 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน: 

 ช าระเต็มจ านวน กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน  

 ช าระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

 หากไม่ช าระตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตัดท่ีนั่งให้ลูกค้าท่านอ่ืนท่ีรออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 
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 เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะท้ังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ท้ังหมดนี้แล้ว 

 หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ ………. 

 ส่งรายชื่อส ารองท่ีน่ัง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทาง

ท่องเท่ียวทริปใด, วันท่ีใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋ว

เครื่องบินท้ังส้ิน 
 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปและเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ า 2 หน้า หากไม่
มั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอ

คืนเงินได้ทุกกรณี  และกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ีระบุไว้ ใน

รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการ

ใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 

ท้ังส้ิน 

เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 
1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการ
เข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเท่ียว

หรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับ
ประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัท

ก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีท่ีจะให้บริการต่อไป 
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และ

อ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระมัดจ า 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และ

เวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังนี้ บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึ้นของนักท่องเท่ียวท่ีมิได้เกิดจากความผิดของ
ทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ 

ความล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 
7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัย

สายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจ

ของบริษัทก ากับเท่านั้น 
 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1.กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 

1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าท่ีตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ 
อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ี

โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

2.ส่ิงของท่ีมีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้
ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

 


