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04:00 น. พบกนัท่ี “สนามบินสุวรรณภูมิ” ทีมงานตะลอนทวัร์คอยตอ้นรับ และติดแท็กกระเป๋า ก่อนเช็คอินและ

น าโหลดสัมภาระของทุกท่าน พร้อมบริการ Snack Box และน ้าด่ืม ท่ีสนามบิน 

07:00 น. ออกเดินทางสู่ “ท่าอากาศยานนานาชาติ ซานฟรานซิสโก รัฐแคลฟิอร์เนียร์ สหรัฐอเมริกา” โดยสายการ

บิน “ยไูนเตด็แอร์ไลน์” เท่ียวบินท่ี UA7968 / UA838  (07.00 - 15.15 / 17.55 - 11.25) 

**แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น ประมาณ 2.40 ชัว่โมง ใชเ้วลาเดินทางทั้งหมด 18.25 ชัว่โมง** 

เดินทางผา่นเส้นแบ่งเวลา 

 

11:25 น. เดินทางถึง “ท่าอากาศยานนานาชาติ ซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนียร์ สหรัฐอเมริกา” เขา้สู่โรงแรมท่ี

พกั “Hotel Nikko San Francisco หรือเทียบเท่า” พกัผ่อนอิสระ ตามอธัยาศยั 

 
 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั จากนั้นท่องเท่ียวในซานฟรานซิสโก 

• San Francisco – Oakland Bay Bridge หรือเรียกสั้น ๆ ว่า Bay Bridge สะพานท่ีพาดผ่านขา้มอ่าว

ซานฟรานซิสโก เช่ือมต่อระหวา่งซานฟรานซิสโก และโอ๊คแลนด ์มีความยาวประมาณ 7 กิโลเมตร 

 
 

 

 

วันท่ี 1: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ ญ่ีปุ่น – ท่าอากาศยานซานฟรานซิสโก อเมริกา   (-/-/-) 

  วัดคูหาภิมุข – เบตง                                                                                                            

วันท่ี 2: ท่องเท่ียวในเมืองซานฟรานซิสโก                    (B/-/-) 

  วัดคูหาภิมุข – เบตง                                                                                                            
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• Golden Gate Bridge สะพานโกลเดน้เกต สัญลกัษณ์ของซานฟรานซิสโกท่ีช่ือวา่เป็นสะพานท่ีสวย

ท่ีสุดในโลก เป็นสะพานแขวนท่ีมีความยาว 2.7 กิโลเมตร 

 

• Twin Peaks ตามรอยซีร่ีส์ดงัอเมริกนัสุดหลอนในต านาน และชมวิวสวยๆ บนยอดเขาแฝดทวินพีค 

ท่ีมองเห็นเมืองซานฟรานซิสโก เลยไปจนสุดขอบมหาสมุทรแปซิฟิก 

 

• Palace of Fine Arts พระราชวงัโรมนั-กรีกโบราณ ศูนยก์ลางแห่งการฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการของโลก

ยคุใหม่ ท่ีส่ือถึง “ความเส่ือมสูญของส่ิงอลงัการและความสูญเปล่าในความปรารถนาของมนุษย”์ 

 

• Lombard Street ถนนลอมบาร์ด ถนนท่ีคดเคี้ยวท่ีสุดในโลก เส้นทางลาดชนัเอียง 40 องศา 8 โคง้

หกัศอก รถทุกคนัถูกจ ากดัความเร็วท่ี 8 กม./ชม. เท่านั้น โดยกฎเหลก็ในการขบัรถผา่นเส้นทางน้ีคือ 

หา้มชะงกั หา้มจอดหรือหยดุรถระหวา่งก าลงัว่ิงอยูบ่นเส้นทางน้ี 
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• Fishman’s Wharf ท่าเรือประมงเก่าแก่ของซานฟรานซิสโก ท่ีปัจจุบนักลายเป็นสถานท่ีเท่ียวสุดฮิต 

ใครผ่านมาก็ตอ้งแวะโดยเฉพาะคนท่ีช่ืนชอบอาหารทะเล รวมถึงนัง่รถบสัแดงเปิดประทุนชมเมือง

ท่ีเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียว 

 

• Pier 39 ท่าเรือ 39 แหล่งรวมความสนุกและความบนัเทิง ทั้งพิพิธภณัฑส์ัตวน์ ้าขนาดใหญ่ สวนสนุก 

รวมทั้งร้านอาหาร ร้านคา้ ร้านขายของท่ีระลึกมากมาย และไฮไลท์ส าคญัของท่าเรือ Pier 39 คือ 

การชมสิงโตทะเลท่ีมาอาบแดดท่ีบริเวณท่าเรือแห่งน้ีเป็นจ านวนมาก สร้างสีสันใหก้บัยา่นน้ีไดเ้ป็น

อยา่งดี 

 

• ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก สัมผสัความงามของอ่าวซานฟรานซิสโก เพลิดเพลินไปกบัการ

แสดงดนตรีจากนักดนตรีชาวท้องถ่ินบนเรือ ลอดใต้สะพานโกลเด้นเกต, ชมคุกอัลคาทราซ 

(Alcatraz) ท่ีโด่งดงั 
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• Coit Tower อาคารหอคอยเก่าแก่ ท่ีมีจิตรกรรมฝาผนงัชั้นน าจากทศวรรษท่ี 1930 ซ่ึงตั้งอยู่บนยอด

เขา Telegraph Hill สามารถมองเห็นแนวริมฝ่ังซานฟรานซิสโก 

 

• The Painted Ladies สถาปัตยกรรมท่ีมีรูปสัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่นท่ีสุดของซานฟรานซิสโก เป็นบา้น

สไตลว์ิคตอเรียท่ีมีสีลูกกวาดสดใสช่ือวา่ Painted Ladies หรือ "Postcard Row" 

 

เยน็  เขา้สู่โรงแรมท่ีพกั Hotel Nikko San Francisco 

 

 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรมท่ีพกั จากนั้นชอ้ปป้ิงในเมืองซานฟรานซิสโก 

• ชอ้ปป้ิงท่ี San Francisco Premium Outlets 

 
 

 

 

 

วันท่ี 3: ช้อปป้ิงในเมืองซานฟรานซิสโก                    (B/-/-) 
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• ชอ้ปป้ิงยา่น Union Square 

  

เยน็   เขา้สู่โรงแรมท่ีพกั Hotel Nikko San Francisco 

 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรมท่ีพกั จากนั้นชอ้ปป้ิงในเมืองซานฟรานซิสโก 

เท่ียวชมนาป้า วัลเลย์ (Napa Valley) เมืองท่ีเต็มไปด้วยไร่องุ่นนานาพนัธ์ อนัลือช่ือหลายๆ แห่งของ

อเมริกา ถูกยกยอ่งวา่เป็นแหล่งไวน์รสเลิศยีห่อ้ดงัของโลก เช่น Opus one, Robert Mondavi 

 

 เยน็  เขา้สู่โรงแรมท่ีพกั Hotel Indigo Napa Valley, an IHG Hotel 

 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรมท่ีพกั 

เท่ียวชมทะเลสาบทาโฮ (Lake Tahoe) เป็นทะเลสาบเทือกเขาแอลป์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในทวีปอเมริกาเหนือ 

และนอกจากน้ี ทะเลสาบทาโฮ (Lake Tahoe) ยงัใหญ่เป็นอนัดบั 6 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทะเลสาบ

แห่งน้ียงัไดรั้บขนานนามวา่อยู ่1 ใน 10 ทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดในโลก 

 

 

 

วันท่ี 4: Napa Valley                                                                                                                                              (B/-/-) 
 

วันท่ี 5: ทะเลสาบทาโฮ                                                                                                                                           (B/-/-) 
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ขึ้น Gondola หรือวา่ลิฟทท่ี์ Heavenly Ski Resort เพื่อช่ืนชมความงามของ Lake Tahoe ไดใ้นมุมสูง 

  

เยน็  เขา้สู่โรงแรมท่ีพกั The Landing Tahoe Resort & Spa Hotel 

 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรมท่ีพกั 

ชม อุทยานแห่งชาติโยเซมิตี (Yosemite Park) ชมความงามทางธรรมชาติท่ีสวยงามและสมบูรณ์ท่ีสุด

แห่งหน่ึงของโลก สัมผสัธรรมชาติ ชมไมแ้ปลกตา สายน ้ า ธารน ้ าแข็ง ชมความงามโดยรอบอุทยานท่ี

กวา้งใหญ่ มีพื้นท่ีทั้งหมด 7 แสนกวา่เอเคอร์ ช่ืนชมความงามของภูเขาหินแกรนิตขนาดใหญ่ El Capital 

ท่ีสูงถึง 2,900 ฟุต ท่ีตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางของอุทยาน ชมความงามของน ้าตกโยชิเมติสูงถึง 2,425 ฟุต 

ไหลลงมาจากยอดของภูเขาเซียร่า เนวาดา้ ชม ฮาล์ฟโดม Half Dome ภูเขาหินแกรนิตรูปโดมผ่าคร่ึง 

เรียกไดว้า่เป็นสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัท่ีสุดของโยเซมิตีเลยทีเดียว ความสูงจากฐานถึงยอด ทั้งหมด 8,842 ฟุต 

 

 

เยน็  เขา้สู่โรงแรมท่ีพกั Yosemite View Lodge 

 

วันท่ี 6: อุทยานแห่งชาติโยเซมิต ี                                                                                                                           (B/-/-) 
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เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรมท่ีพกั   
เดินทางกลบัซานฟรานซิสโก เมืองท่ีไดช่ื้อว่าโรแมนติกซิต้ี หน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวอนัดบัตน้ๆ ท่ีมี

นกัท่องเท่ียวมากท่ีสุดในโลก นอกจากน้ียงัไดช่ื้อวา่เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก 

 

 เยน็  เขา้สู่โรงแรมท่ีพกั Hotel Nikko San Francisco 

 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรมท่ีพกั   

  เดินทางไปยงัท่าอากาศยานนานาชาติซานฟรานซิสโก 

12:45 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร ประเทศไทยโดยสายการบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์ United Airlines 

เท่ียวบินท่ี UA837 / UA7971 (13.05 - 15.30+1 / 18. 35 – 23.20) 

 **แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น ประมาณ 3.05 ชัว่โมง ใชเ้วลาเดินทางทั้งหมด 20.15 ชัว่โมง** 

เดินทางผา่นเส้นแบ่งเวลา 

 

 
23:20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ 

**หมายเหตุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า โดยจะ

ค านึงถึงผลประโยชน์ของนักท่องเท่ียวเป็นหลกั” 

 

 

วันท่ี 7: ซานฟรานซิสโก                                                                                                                                        (B/-/-) 

วันท่ี 8: ท่าอากาศยานนานาชาติซานฟรานซิสโก                                                                                                  (B/-/-) 

วันท่ี 9: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย 

อตัราค่าบริการ จ านวน 
110,000 บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่ท่านละ 42,000 บาท 
6-8 ท่าน 

มีหัวหน้าทัวร์คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
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ค่าบริการรวม 
1. ค่าโรงแรมท่ีพกัระดับ 3-4 ดาวตามระบุหรือเทียบเท่าพกัห้องละ 2 ท่านรวม 7 คืน 

2. ค่ารถปรับอากาศพร้อมคนขับท้องถิ่นท่ีช านาญเส้นทางท่องเท่ียวตามระบุ 

3. ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์น าเท่ียวคอยดูและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

4. ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

5. ค่าอาหารเช้ารวม 6 มื้อ 

6. ค่าประกนัภัยอุบัติเหตุการเดินทางไปต่างประเทศ ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและสุขภาพวงเงิน 5,000,000. - 

7. ค่าด าเนินการท า Certificate of Entry (COE) ส าหรับการเดินทางกลบัประเทศไทย 

8. ค่า PCR Test ส าหรับการเดินทางกลบัประเทศไทย 

ค่าบริการไม่รวม 
1. ค่าตั๋วเคร่ืองบนไป-กลบัเส้นทางกรุงเทพฯ–ซานฟรานซิสโก / ลอสแองเจลสิ– กรุงเทพฯ 

** ราคาโดยประมาณช้ันประหยัด 30,000 - 40,000 บาท ** 

** ราคาโดยประมาณช้ันธุรกิจ120,000 - 150,000บาท** 

** ท่านสามารถเลือกสายการบินท่ีท่านต้องการได้โดยให้มีตารางบินใกล้เคียงกบัในโปรแกรม 

2. ค่า VISA เข้าประเทศสหรัฐอเมริกา 

** ทางบริษัทฯมีบริการท าVISA เข้าประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 8,000 บาท 

3. ค่าอาหารกลางวันและอาหารค ่าในแต่ละวันทางทัวร์จะประสานงานจองหรือพาไปรานอาหารตามท่ีท่านตองการ 

4. ค่าทิปพนักงานขับรถ, พนักงานยกกระเป๋า, พนักงานร้านอาหาร 

5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกัและค่าอาหารท่ีส่ังมาในห้องพกั 

6. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % 

7. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % 

8. ค่า ASQ Alternative State Quarantine สถานท่ีกกักันเพีอ่การเฝ้าระวังป้องกนัและควบคุมโรค โควิด-19 เป็น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันหรือตามหลกัเกณฑ์แนวทางท่ีรัฐก าหนด 

** ท่านสามารถเลือกสถานท่ีตามงบประมาณและความพงึพอใจ** 
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เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 50,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนั่ง  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือท้ังหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ

การจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัท เช่น อเีมลล์ หรือจดหมาย ฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี ้วันจันทร์ 

ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่า

เป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องการยกเลิกการเดินทาง/เล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผู้มีช่ือ

ในเอกสารการจอง) จะต้องส่งอีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือแจ้ง

ยกเลกิการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผู้มีช่ือในเอกสารการ

จอง) จะต้องอเีมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัท เพ่ือท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดย

แนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้า

สมุดบัญชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

2.1.1 ยกเลกิก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว 

2.1.2 ยกเลกิก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว 

2.1.3 ยกเลกิก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแล้วท้ังหมด 

ท้ังนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจัดการน าเท่ียว

ให้แก่นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนั่งตั๋วเคร่ืองบิน การจองที่พกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีต้องการันตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 

Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการท้ังหมด 
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4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ 

ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่า

เป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลกิการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน 

เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
1. ทัวร์นีส้ าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใด ๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ท้ังหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 6 ท่าน โดย

จะแจ้งให้กบันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  

และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระ

ค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้  ทางเรา

ยินดีท่ีจะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ 

เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้ส่งหน้า

หนังสือเดินทางให้กบัทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังนี้บริษัทจะค านึงถึงความ

ปลอดภัยของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึน้ของนักท่องเท่ียวท่ีมิได้

เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความ

เจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุ

สุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 

 



 
 

  

 

   
 

189/282 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงท่าขา้ม เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 
Tel: 088 6356399, 082 5639144, 02 4963820 Email: talontours@hotmail.com TAT. License: 12/01405 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลงิ ค่าประกนัภัยสายการบิน การเปลีย่นแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสาร

ลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึน้เคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น 

และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมา

ให้เจ้าหน้าท่ีตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าส่ิงของดังกล่าวมีขนาด

บรรจุภัณฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านั้น  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเลบ็ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านั้น  

3. IATA ได้ก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการน าแบตเตอร่ีส ารองขึน้ไปบนเคร่ืองบินดังนี้ แบตเตอร่ีส ารองสามารถน า

ใส่กระเป๋าติดตัวถือขึน้เคร่ืองบินได้ในจ านวนและปริมาณที่จ ากดั ได้แก่ 

3.1 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึน้เคร่ืองได้

ไม่มีการจ ากดัจ านวน  

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

เกนิท่านละ 2 ก้อน 

3.3 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามน าขึน้เคร่ืองในทุกกรณี 

4. ห้ามน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เคร่ืองในทุกกรณี 

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

 


