สัมผัสมรดกโลกทางธรรมชาติ ล่องเรื ออ่ าวฮาลอง เบย์ พร้อมลิ้ มรสอาหารทะเล
ชมโชว์หุ่นกระบอกนํ้า ช้อปปิ้ งไนท์บาซาร์ฮาลอง บุฟเฟ่ ต์อาหารเวี ยดนาม
ช้อปปิ้ งถนน 36 สาย ชมวัดหงอกเซิ นวัดโบราณ เยือนทะเลสาบคื นดาบ
สุสานโฮจิมินห์ ชมบ้านพักลุงโฮ และคารวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษชาวเวียดนาม

พิเศษ!!! ของสมนาคุณ (ถุงผ้ารักษ์โลก / พัด / หมวก)
ราคาเพียง 10,900 บาท พักระดับ 3 ดาว
พักฮาลอง 1 คืน//ฮานอย 1 คืน

เดินทางเดือน มกราคม – มีนาคม 2560
บินสายการบิน NOK AIR

วันแรก

04.00 น.

06.20น.
08.20น.

เที่ยง

คํา่

ที่พกั
วันที่สอง
เช้า

สนามบินดอนเมือง– ฮานอย – วัดเจิน่ กว๊อก – วิหารวรรณกรรม – ฮาลอง - ตลาดฮา
ลองไนท์มาเก็ต
พร้อ มกัน ที่ ส นามบิ น นานาชาติ ด อนเมื อ ง ชั้น 2 อาคารผู้โ ดยสารระหว่ า งประเทศ
เคาน์ เตอร์สายการบินนกแอร์เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอํานวยความ
สะดวกในการเช็คอิน
เหินฟ้ าสู่ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD3202
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋า
สัมภาระ จากนั้ นนํ าท่านเดินทางชม ทะเลสาบตะวันตก ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของเมืองฮานอย
และนํ าท่านสู่ วัดเจิ่นกว๊อก ซึ่งเป็ นวัดที่เก่ าแก่ของชาว
พุทธที่เคยรุ่งโรจน์ ในอดีต วัดนี้ ตั้งอยู่บริเวณเกาะเล็ กๆติด
ริมทะเลสาบ จากนั้ นเที่ยวชม วิ หารวรรณกรรม เป็ น
โรงเรียนของพวกขุนนาง ตัวอาคารและการตกแต่งด้าน
ในสร้างตามหลักฮวงจุย้ เช่นเดียวกับจีน
บริการอาหารกลางวัน ณภัตตาคาร
นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ ฮาลอง เบย์ ดิ น แดนแห่ ง มัง กร
หลับไหล ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30-4 ช.ม. ระหว่างเดินทางชื่นชมธรรมชาติ ผ่านชนบทของ
เวียดนาม สองฝัง่ ส่วนใหญ่ จะเป็ นนาข้าวสีสันสวยงามต่างกันไปตามฤดูกาล แวะพักผ่อนคลาย
อิริยาบท เข้าห้องนํ้า และให้ท่านได้รบั ชม บัวหิมะ สินค้าของเวียดนามท่านสามารถเลือกซื้ อ
สินค้า ช่วยอุดหนุ นสินค้าได้ตามอัธยาศัย.... ถึงฮาลอง เบย์
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
จากนั้ นอิสระให้ทุกท่านเลือกซื้ อสินค้าที่ ฮาลองไนท์บาซาร์ มีสินค้าพื้ นเมืองเวียดนามและ
สินค้าจากจีนให้ท่านได้เลือกหลากหลาย เหมาะสําหรับซื้ อเป็ นของฝาก เช่น กระเป๋าผ้าไหม ไม้
หอมแกะสลัก เสื้ อผ้า ผ้าพันคอ เสื้ อยืดลายเวียดนาม ฯลฯ
VAN HAI HOTEL / BLUE SKY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือระดับเดียวกัน
ฮาลอง – ล่องอ่าวฮาลอง – ถํ้าสวรรค์ – ฮานอย – ระบําหุน่ กระบอกนํ้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้ นนํ าท่านเดินทางไป ท่าเรือโห่งไก ที่เช้าตรู่แบบนี้ จะพลุกพล่านไปด้วยผูค้ น รถบัส
เล็ ก ใหญ่ ที่ม าส่งนั ก ท่องเที่ย วขึ้ นเรือ เรือ จะเป็ นเรือไม้โบราณ มีหอ้ งนํ้ า ห้องครัว และ
ดาดฟ้ าชมวิว เรือออกจากท่ามุง่ หน้าไปชมถํ้า เรือจะจอดให้ลง และออกไปรอรับท่านอีกท่า
หนึ่ งโดยไม่วกกลับมาที่เดิม นํ าท่านชม ถํ้า สวรรค์ ภายในถํ้างดงาม มีหิน รูปทรงต่างๆ

เที่ยง

คํา่

ที่พกั

ประดับไปด้วยไฟหลากหลายสีสัน ทําให้มองเห็นเป็ นรูปทรงต่างๆ กันไปตามจินตนาการ
เช่น มังกร หงส์ เต่า เสือ นกกระเรียน คู่รกั ฯลฯ และกลับไปขึ้ นเรือต่อ ล่องเรือไปชมความ
งามของเกาะน้อยใหญ่ที่มรี ปู ทรงประหลาดกระจัดกระจายอยู่พนั กว่าเกาะในอ่าว ซึ่งยูเนสโก้
ประกาศให้เป็ นมรดกโลกเมื่อ 17 ธัน วาคม 2537และไฮไลท์ของที่นี่เรือจะผ่านให้ท่าน
ถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกกับ เกาะไก่ชน สัญลักษณ์ของอ่าวฮาลอง
รับประทานอาหารในเรือ เมนูซีฟู๊ด
จากนั้ นนํ าท่ า นชมผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ น ค้า จากเยื่ อ ไผ่ ซึ่ ง เป็ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ส ามารถใช้ใ น
ชีวติ ประจําวัน เช่น หมอน ผ้าห่ม เสื้ อผ้า ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดโต๊ะ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน เป็ นต้น
กลับถึงท่าเรือ และเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย ใช้เวลาประมาณ 3.30 ช.ม. ครึ่งทางแวะเข้า
ห้องนํ้า และให้ท่านได้รับชมหยก สิน ค้าของเวีย ดนามท่านสามารถเลื อกซื้ อสิ นค้า ช่วย
อุดหนุ นสินค้าได้ตามอัธยาศัย...ถึงฮานอย

บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
จากนั้ นชมการแสดง ระบํา ตุก๊ ตาหุ่นกระบอกนํ้า ศิล ปกรรมประจําชาติ เอกลักษณ์ของ
ประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอกจากในนํ้ า
แสดงเกี่ยวกับเรื่องราวในประวัติศาสตร์ ชีวิตประจําวันของชาวเวียดนาม และตํานานสถานที่
สําคัญต่างๆ ในกรุงฮานอย
CWD HOTEL / FIRST EDEN HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม

ฮานอย – สุสานโฮจิมินท์ – ทําเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดียเ์ สา
เดียว - ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน - ถนน36สาย - สนามบินดอนเมือง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางไป จัตุรสั บาดิงห์ ลานกว้างที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ได้อ่านคําประกาศอิสรภาพ
ของเวียดนามพ้นจากฝรัง่ เศสเมือ่ 2 ก.ย. 2488 หลังจากเวียดนามตกเป็ นเมืองขึ้ นของฝรัง่ เศส
อยู่ถึง 84 ปี นํ าท่านเข้าคารวะ สุสานโฮจิมินห์ (ปิ ดทุกวันจันทร์และศุกร์ และปิ ดวันที่ 5 ก.ย.
– 5 ธ.ค. 59 เพื่ อนาร่างลุงโฮไปอาบน้ายาใหม่) ภายในบรรจุศพอาบนํ้ ายาของท่านโฮจิมินห์
นอนสงบอยู่ในโลงแก้ว
จากนั้ นนํ าท่านชม ทํา เนียบประธานาธิบดี อาคารทาด้วยสีเหลื องทั้งหลัง ปั จจุบันเป็ น
สถานที่รบั รองแขกบ้านแขกเมือง และเดินเท้าต่อไปผ่านสวนอันร่มรื่นเขียวขจีไปด้วยต้นไม้
ใหญ่ น้อยที่ลุงโฮปลูกไว้ ไปชม บ้า นพัก ลุง โฮ ที่ส ร้า งด้ว ยไม้ทั้ง หลัง ยกพื้ นสูง มีใ ต้ถ ุน
เหมือ นบ้า นไทยสมัย ก่อ น เป็ นที่พ ัก ผ่อ นและต้อ นรับ แขก ชั้น บนเป็ นห้องทํา งานและ
ห้องนอน จากนั้ นเดินต่อไปชม วัดเจดียเ์ สาเดียว เป็ นศาลาเก๋งจีน หลังเดีย วขนาดเล็ ก
ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวปั กอยู่ในสระบัว ประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร
ถือของมงคลรวม 8 อย่าง มีตํานานเล่าว่า“พระเจ้าหลีไทโตทรงพระสุบินเห็นเจ้าแม่กวนอิม
ประทับนั ่งอยู่บนใบบัว และส่งเด็ กชายในอ้อมแขนให้พระองค์ ต่ อมาไม่น านพระองค์ได้
อภิเษกสมรสและได้ให้กาํ เนิ ดทายาทเพศชายพระองค์ตามที่ทรงสุบินจึงได้โปรดให้สร้างวัด
นี้ ขึ้ นมาเพื่อแสดงความขอบคุณต่อเจ้าแม่กวนอิม”

เที่ยง

รับประทานอาหารในภัตตาคาร SEN บุฟเฟ่ ต์อาหารเวียดนาม
นํ าท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ที่มีตํานานเล่าขานว่าในสมัยที่
เวียดนามทําสงครามสูร้ บกับจีน กษัตริยแ์ ห่งเวียดนามไม่เคยรบชนะจีนได้เลย ทําให้เกิดความ
ท้อแท้ เมือ่ มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มปี าฏิหารย์ เต่าขนาดใหญ่มากได้คาบดาบวิเศษมา
ให้พระองค์ และเมื่อพระองค์นําดาบไปต่อสู่กับจีนก็ได้ชัยชนะกลับมาทําให้บา้ นเมืองสงบสุข

เมื่อสงครามสิ้ นสุ ดพระองค์ ก็ ได้นํ าดาบมาคื น ณ ทะเลสาบแห่ ง นี้ นํ า ท่ านข้ามสะพาน
แสงอาทิตย์ขา้ มไปสู่เกาะหยก ชม วัดหงอกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณ
และข้างๆ ศาลเจ้ามีอาคารหลั งเล็ กๆ ที่ มีเต่ าสต๊ าฟขนาดใหญ่ ซึ่ งเป็ นเต่ าที่ อาศัยอยู่ใน
ทะเลสาบแห่ งนี้ จากนั้ นอิ สระให้ท่ านเลื อ กซื้ อสิ น ค้า บน ถนน 36 สาย ที่ ข ายสิ น ค้า
หลากหลายประเภท ทั้งของที่ระลึก ของกิน ของใช้ อาทิ เครื่องเขิน หมวกงอบญวน เซรา
มิก ภาพเขียน กระเป๋าก๊อปปี้ ยี่หอ้ ต่างๆ เช่น Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong
17.30น. ได้เวลาอันสมควรนํ าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนอยไบ
20.50น. เดินทางสู่สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย เที่ยงบินที่ DD3207
22.30น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

** หากท่านที่ตอ้ งออกตั ๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
ก่อนทําการออกตั ๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ ช้บริการ ***

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน

24-26 กุมพาพันธ์ 2560
03-05 มีนาคม 2560
17-19 มีนาคม 2560
24-26 มีนาคม 2560

10,900
10,900
10,900
10,900

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ พักเดี่ยว
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
เพิ่ม
(เด็กอายุตากว่
ํ ่ า11
ปี )

(เด็กอายุตากว่
ํ ่ า11
ปี )

10,900
10,900
10,900
10,900

10,900
10,900
10,900
10,900

2,500
2,500
2,500
2,500

ราคาไม่
รวมตั ๋ว

5,500
5,500
5,500
5,500

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
ท่านละ 400 บาท /ทริป/ต่อท่าน***
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น
ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจําไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้ น เพราะว่าทาง
บริษัทได้ทาํ การจ่ายค่าตั ๋วไปให้กบั การสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่าน
ข้อความให้ถี่ถว้ นก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผูโ้ ดยสารจํานวน 15 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
มัดจําทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ชาํ ระค่า ตั ๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็ นที่เรียบร้อย
ยกเว้นค่าภาษีน้าํ มันที่ยงั มิได้ชาํ ระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชําระ 21 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ 1. ตั ๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน

อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่านํ้ าหนั กกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนํ าเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนั งสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สัง่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ(กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 400บาท/ทริป/ต่อท่าน
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
เงื่อนไขการชําระค่าบริการ
1. นั กท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสํารองที่นัง่
2. นั กท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชําระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้ อย 21 วัน กรณี
นั กท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาํ ระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ
การจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆให้ถือว่านั กท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ั นๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้
วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้ นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นั กท่องเที่ยวหรือเอ
เจนซี่(ผูม้ ชี ื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทาง
โทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นั กท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อในเอกสาร

การจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อทํา
เรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนั งสือมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการ
ชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นําเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืน
เงินค่าบริการดังนี้
2.1.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาํ ระแล้ว
2.1.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาํ ระแล้ว
2.1.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาํ ระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชําระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนํ าเที่ยว
ให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสํารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จําหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra
Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการ
ทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้
วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้ นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมน
ี ั กท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สําหรับผูม้ วี ตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้ น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วน
หรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
โดยจะแจ้งให้กบั นั กท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไม่
มีวซี ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่มวี ซี ่า แต่หากทางนั กท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่
จะชําระค่าบริการเพิ่มจากการที่มนี ั กท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้
ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานํ าหน้าชื่อ
เลขที่หนั งสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้า
หนั งสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดิน ทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึ งถึงความ
ปลอดภัยของนั กท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนั กท่องเที่ยวที่
มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบัติเหตุ
ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการ
บิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้ น
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ ย นแปลงอัตราแลกเปลี่ ย น
เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าภาษี เชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
ฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการให้คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มี
เอกสารลงนามโดยผูม้ อี าํ นาจของบริษัทกํากับเท่านั้ น
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนํ าติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร
ต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็ อคปิ ดสนิ ท และสามารถ
นํ าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้ น ถ้าสิ่งของ
ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาํ หนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้ าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบิน
เท่านั้ น
2. สิ่งของที่มลี ักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้ น

