ฮานอย - ฮาลอง 3 วัน 2 คืน
โดยสายการบิน นกแอร์
สั ม ผั ส มรดกโลกทางธรรมชาติ ล่ อ งเรื อ อ่ า วฮาลอง เบย์ พร้ อ มลิ้ ม รสอาหารทะเล ชมโชว์หุ่นกระบอก
น้้า ช้อปปิ้งไนท์บาซาร์ฮาลอง
ช้อปปิ้งถนน 36 สาย ชมวัดหงอกเซินวัดโบราณ เยือนทะเลสาบคืนดาบ
สุสานโฮจิมินห์ ชมบ้านพักลุงโฮ และคารวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษชาวเวียดนาม
บุฟเฟ่ต์อาหารเวียดนาม
พิเศษ!!! ของสมนาคุณ (ถุงผ้ารักษ์โลก / พัด / หมวก)
พักฮาลอง 1 คืน - ฮานอย 1 คืน / รับฟรี! พัด - หมวก – ถุงผ้า
สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - ฮานอย - วัดเจิ่นกว๊อก - วิหารวรรณกรรม - ฮาลอง - ตลาดฮาลองไนท์มาเก็ต
วันที่2 ฮาลอง - ล่องอ่าวฮาลอง - ถ้้าสวรรค์ - ฮานอย - ระบ้าหุ่นกระบอกน้้า
วันที่3 จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินท์ - ท้าเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว - ทะเลสาบคืนดาบ วัดหงอกเซิน - ถนน36สาย - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
วันแรก
04.00 น.
06.20น.
08.20น.

เที่ยง

สนามบินดอนเมือง - ฮานอย - วัดเจิ่นกว๊อก - วิหารวรรณกรรม - ฮาลอง ตลาดฮาลองไนท์มาเก็ต
พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 2 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์สายการบินนก
แอร์เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
เหินฟ้าสู่ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD3202
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นนา
ท่านเดินทางชม ทะเลสาบตะวันตก ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของเมืองฮานอย
นาท่านสู่ วัดเจิ่นกว๊อก ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ของชาวพุทธที่เคยรุ่งโรจน์ในอดีต วัดนี้
ตั้งอยู่บริเวณเกาะเล็กๆติดริมทะเลสาบ จากนั้นเที่ยวชม วิหารวรรณกรรม เป็น
โรงเรียนของพวกขุนนาง ตัวอาคารและการตกแต่งด้านในสร้างตามหลักฮวง
จุ้ยเช่นเดียวกับจีน
บริการอาหารกลางวัน ณภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ ฮาลอง เบย์ ดินแดนแห่งมังกรหลับไหล ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30-4 ช.ม. ระหว่างเดินทาง
ชื่นชมธรรมชาติ ผ่านชนบทของเวียดนาม สองฝั่งส่วนใหญ่จะเป็นนาข้าวสีสันสวยงามต่างกันไปตามฤดูกาล แวะพักผ่อน
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ค่้า

ที่พัก
วันที่สอง
เช้า

เที่ยง

ค่้า

ที่พัก
วันที่สาม

คลายอิริยาบท เข้าห้องน้้า และให้ท่านได้รับชม บัวหิมะ สินค้าของเวียดนามท่านสามารถเลือกซื้อสินค้า ช่วย
อุดหนุนสินค้าได้ตามอัธยาศัย.... ถึงฮาลอง เบย์
บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นอิสระให้ทุกท่านเลือกซื้อสินค้าที่ ฮาลองไนท์บาซาร์ มีสินค้าพื้นเมืองเวียดนามและสินค้าจากจีนให้ท่านได้
เลือกหลากหลาย เหมาะสาหรับซื้อเป็นของฝาก เช่น กระเป๋าผ้าไหม ไม้หอมแกะสลัก เสื้อผ้า ผ้าพันคอ เสื้อยืดลาย
เวียดนาม ฯลฯ
VAN HAI HOTEL / BLUE SKY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือระดับเดียวกัน
ฮาลอง - ล่องอ่าวฮาลอง - ถ้้าสวรรค์ - ฮานอย - ระบ้าหุ่นกระบอกน้้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางไป ท่าเรือโห่งไก ที่เช้าตรู่แบบนี้จะพลุกพล่านไปด้วยผู้คน รถบัสเล็กใหญ่ ที่มาส่ง
นักท่องเที่ยวขึ้นเรือ เรือ จะเป็นเรือไม้โบราณ มีห้องน้า ห้องครัว และดาดฟ้าชมวิว เรือออกจากท่ามุ่งหน้าไป
ชมถ้า เรือจะจอดให้ลง และออกไปรอรับท่านอีกท่าหนึ่งโดยไม่วกกลับมาที่เดิม
นาท่านชม ถ้้าสวรรค์ ภายในถ้างดงาม มีหินรูปทรงต่างๆ ประดับไปด้วยไฟหลากหลายสีสัน ทาให้มองเห็น
เป็นรูปทรงต่างๆ กันไปตามจินตนาการ เช่น มังกร หงส์ เต่า เสือ นกกระเรียน คู่รัก ฯลฯ และกลั บไปขึ้นเรือ
ต่อ ล่องเรือไปชมความงามของเกาะน้อยใหญ่ที่มีรูปทรงประหลาดกระจัดกระจายอยู่พันกว่าเกาะในอ่าว ซึ่ง
ยูเนสโก้ประกาศให้เป็นมรดกโลกเมื่อ 17 ธันวาคม 2537และไฮไลท์ของที่นี่เรือจะผ่านให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่
ระลึกกับ เกาะไก่ชน สัญลักษณ์ของอ่าวฮาลอง
รับประทานอาหารในเรือ เมนูซีฟู๊ด
จากนั้นนาท่านชมผลิตภัณฑ์ สินค้าจากเยื่อไผ่ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ในชีวิตประจาวัน เช่น หมอน ผ้า
ห่ม เสื้อผ้า ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดโต๊ะ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน เป็นต้น กลับถึงท่าเรือ
เดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย ใช้เวลาประมาณ 3.30 ช.ม. ครึ่งทางแวะเข้าห้องน้้า และให้ท่านได้รับชมหยก สินค้า
ของเวียดนามท่านสามารถเลือกซื้อสินค้า ช่วยอุดหนุนสินค้าได้ตามอัธยาศัย...ถึงฮานอย
บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นชมการแสดง ระบ้าตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้้า ศิลปกรรมประจาชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและ
มีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอกจากในน้า แสดงเกี่ยวกับ เรื่องราวในประวัติศาสตร์
ชีวิตประจาวันของชาวเวียดนาม และตานานสถานที่สาคัญต่างๆ ในกรุงฮานอย

CWD HOTEL / FIRST EDEN HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือระดับเดียวกัน
ฮานอย - สุสานโฮจิมินท์ - ท้าเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว - ทะเลสาบคืนดาบ
วัดหงอกเซิน - ถนน36สาย - สนามบินดอนเมือง
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เช้า

เที่ยง

17.30น.
20.50น.
22.30น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางไป จัตุรัสบาดิงห์ ลานกว้างที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ได้อ่านคาประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจาก
ฝรั่งเศสเมื่อ 2 ก.ย. 2488 หลังจากเวียดนามตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอยู่ถึง 84 ปี นาท่านเข้าคารวะ สุสานโฮจิ
มินห์ (ปิดทุกวันจันทร์และศุกร์ และปิดวันที่ 5 ก.ย.-5 ธ.ค. 59 เพื่อนาร่างลุงโฮไปอาบน้ายาใหม่) ภายในบรรจุศพ
อาบน้ายาของท่านโฮจิมินห์นอนสงบอยู่ในโลงแก้ว
จากนั้นนาท่านชม ท้าเนียบประธานาธิบดี อาคารทาด้วยสีเหลืองทั้งหลัง ปัจจุบันเป็นสถานที่รับรองแขกบ้าน
แขกเมือง และเดินเท้าต่อไปผ่านสวนอันร่มรื่นเขียวขจีไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยที่ลุงโฮปลูกไว้ ไปชม บ้านพักลุง
โฮ ที่สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ยกพื้นสูงมีใต้ถุนเหมือนบ้านไทยสมัยก่อน เป็นที่พักผ่อนและต้อนรับแขก ชั้นบน
เป็นห้องทางานและห้องนอน
จากนั้นเดินต่อไปชม วัดเจดีย์เสาเดียว เป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวปักอยู่ในสระ
บัว ประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร ถือของมงคลรวม 8 อย่าง มีตานานเล่าว่า“พระเจ้า
หลีไทโตทรงพระสุบินเห็นเจ้าแม่กวนอิมประทับนั่งอยู่บนใบบัว และส่งเด็กชายในอ้อมแขนให้พระองค์ ต่อมา
ไม่นานพระองค์ได้อภิเษกสมรสและได้ให้กาเนิดทายาทเพศชายพระองค์ตามที่ทรงสุบินจึงได้โปรดให้สร้างวัด
นี้ขึ้นมาเพื่อแสดงความขอบคุณต่อเจ้าแม่กวนอิม”
รับประทานอาหารในภัตตาคาร SEN บุฟเฟ่ต์อาหารเวียดนาม
นาท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ที่มีตานานเล่าขานว่าในสมัยที่เวียดนามทาสงครามสู้
รบกับจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามไม่เคยรบชนะจีนได้เลย ทาให้เกิดความท้อแท้ เมื่อมาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ได้มี
ปาฏิหารย์ เต่าขนาดใหญ่มากได้คาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ และเมื่อพระองค์นาดาบไปต่ อสู่กับจีนก็ได้ชัยชนะ
กลับมาทาให้บ้านเมืองสงบสุข เมื่อสงครามสิ้นสุดพระองค์ก็ได้นาดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้

นาท่านข้ามสะพานแสงอาทิตย์ข้ามไปสู่เกาะหยก
ชม วั ดหงอกเซิน วั ดโบราณ ภายในประกอบด้วยศาลเจ้ าโบราณ และข้างๆ ศาลเจ้ ามีอาคารหลั งเล็ กๆ ที่ มี
เต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นเต่าที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้
จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าบน ถนน 36 สาย ที่ขายสินค้าหลากหลายประเภท ทั้งของที่ระลึก ของกิน
ของใช้ อาทิ เครื่องเขิน หมวกงอบญวน เซรามิก ภาพเขียน กระเป๋าก๊อปปี้ยี่ห้ อต่างๆ เช่น Samsonite,
Kipling, Roxy, Billabong
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนอยไบ
เดินทางสู่สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย เที่ยงบินที่ DD3207
ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
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** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท้าการออกตั๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
พักเดี่ยวจ่าย ราคาไม่
ต่อท่าน
ห้องละ
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
เพิ่ม
รวมตั๋ว
งดแถมกระเป๋า
2-3 ท่าน
(เด็กอายุต่้ากว่า11ปี)
(เด็กอายุต่้ากว่า11ปี)
20-22 ม.ค. 60
10,900
10,900
10,900
2,500
5,500
3-5 ก.พ. 60
10,900
10,900
10,900
2,500
5,500
24-26 ก.พ. 60
10,900
10,900
10,900
2,500
5,500
3-5 มี.ค. 60
10,900
10,900
10,900
2,500
5,500
17-19 มี.ค. 60
10,900
10,900
10,900
2,500
5,500
24-26 มี.ค. 60
10,900
10,900
10,900
2,500
5,500
** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ท่านละ 400 บาท /ทริป/ต่อท่าน***
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันท้าการก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนัน้ ทางบริษัทจะไม่คืน
มัดจ้าไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะว่าทางบริษัทได้ท้าการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อย
แล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ้านวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ้านวนดังกล่าว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
หมายเหตุ ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน
อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซัก
รีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
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ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 400บาท/ทริป/ต่อท่าน
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการช้าระเงิน
1. กรุณาชาระค่ามัดจาทัวร์ 5,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทาการ นับจากที่ได้รับการยืนยันที่นั่งแน่นอน พร้อมส่งสาเนา
หน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน6เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย)
และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2748 6246-7
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วันทาการ (ในช่วงปกติ) หรือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า
31 วันทาการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร กรณี
นักท่องเที่ยวไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ
ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์
อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรทาง
บริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยว (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้อ งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารการขอรั บเงิน คืน ที่บ ริษัทอย่ างใดอย่ างหนึ่งเพื่อทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสื อมอบอานาจพร้อม
หลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นาเงินเข้าให้
ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันทาการ คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.1.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันทาการ คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.1.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วันทาการ ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนาเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่ น
การสารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจาหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าบริการทั้งหมด
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อก้าหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิ กการเดิน ทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ กับ
นักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วั นก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทาง
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สาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า
ที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง
และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวมิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะคานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการปรั บราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว เครื่องบิน ค่าภาษี
เชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะน้าก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุก
ชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ
จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่
โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
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