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สมัผสัมรดกโลกทางธรรมชาต ิพรอ้มล้ิมรสอาหารทะเลทีฮ่าลองเบย ์ 

ชมการแสดงพื้ นเมืองละครหุ่นกระบอกน ้า คารวะสุสานลงุโฮ วีรบุรุษชาวเวียดนาม 

ขอพรเจา้แม่กวนอิมวดัเจดียเ์สาเดียว ชอ้ปป้ิงฮาลองไนทบ์ารซ์า และถนน36สาย” 

 

 

 

 

 

 

 

พิเศษ!!! ของสมนาคณุ (ถุงผา้รกัษโ์ลก / พดั / หมวก) 

ราคาเริม่ตน้เพียง 9,999 
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 พกัฮานอย 1 คืน//ฮาลอง 1 คืน 

เดินทางเดือน กุมภาพนัธ ์– พฤษภาคม 2560 

โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS 

 

 

วนัแรก กรุงเทพ–ฮานอย–ฮาลอง–ตลาดฮาลองไนทม์ารเ์ก็ต 

11.30 น. พรอ้มกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอรส์ายการบิน

กาตารแ์อรเ์วย ์ 

14.15 น. เหินฟ้าสู่ ฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบินที่ QR 834 

16.05 น.  เดินทางถึง สนามบินท่าอากาศยานนอยไบ หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และ ศุลกากร รับ

กระเป๋าสัมภาระ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ฮาลอง เบย ์ดินแดนแห่งมังกรหลับไหล มรดกโลกทาง

ธรรมชาติ จากองคก์รยเูนสโก ในปี พ.ศ. 2537 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30-4 ช.ม. อ่าวฮาลองตั้งอยู่

ในจงัหวดักว่างนิงห์ (Quang Ninh) ตั้งอยู่ทางเหนือของกรุงฮานอย เป็นอ่าวแห่งหน่ึงในพ้ืนท่ีของอ่าว

ตงัเก๋ียทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม ใกลช้ายแดนติดต่อกบัประเทศจีน มีพ้ืนท่ีทั้งหมด 1,500 

ตารางกิโลเมตร และมีชายฝั่งยาว 120 กิโลเมตร ระหว่างเดินทางชื่นชมธรรมชาติ ผ่านชนบทของ

เวียดนาม สองฝั่งส่วนใหญ่จะเป็นนาขา้วสีสันสวยงามต่างกันไปตามฤดูกาล น าทุกท่านแวะชม รา้น

สมุนไพร ท่ีเต็มไปดว้ยสมุนไพรนานาชนิดของเวียดนาม ใหท่้านได้เลือกชม เลือกซ้ือไดต้าม

อธัยาศยั 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัาคาร 
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 หลังอาหารค า่อิสระใหทุ้กท่านเลือกซ้ือสินคา้ท่ี ฮาลองไนทม์ารเ์ก็ต มีสินคา้พ้ืนเมืองเวียดนามและ

สินคา้จากจีนใหท่้านไดเ้ลือกหลากหลาย เหมาะส าหรับซ้ือเป็นของฝาก เช่น กระเป๋าผา้ไหม ไมห้อม

แกะสลกั เส้ือผา้ ผา้พนัคอ เส้ือยดืลายเวียดนาม ฯลฯ 

พกัที่  CITY BAY / CROWN HALONG HOTEL หรือ ระดบัเดียวกัน 

 

 

 

 

 

วันที่สอง ฮาลอง–ล่องเรืออ่าวฮาลอง–ถ ้าสวรรค-์ทะเลสาบคืนดาบ–วัดหงอกเซิน–ระบ าหุ ่น

กระบอกน ้า-ชอ้ปป้ิงถนน36สาย 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันเดินทางไปท่าเรือโห่งไก ท่ีเชา้ตรู่แบบน้ีจะพลุกพล่านไปดว้ยผูค้น รถบัสเล็กใหญ่ ท่ีมาส่ง

นักท่องเที่ยวเพื่อ ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง เรือจะเป็นเรือไมโ้บราณ หวัเรือเป็นมงักร มีหอ้งน ้า 

หอ้งครวั และดาดฟ้าชมวิว เรือออกจากท่ามุ่งหน้าไปชมถ ้า เรือจะจอดใหล้ง และออกไปรอรบัท่าน

อีกท่าหน่ึงโดยไม่วกกลบัมาท่ีเดิม  

น าท่านชม ถ ้าสวรรค ์ภายในถ ้างดงาม มีหินรูปทรงต่างๆ ประดบัไปดว้ยไฟหลากหลายสีสนั ท า

ใหม้องเห็นเป็นรูปทรงต่างๆ กนัไปตามจินตนาการ เช่น มังกร หงส ์เต่า เสือ นกกระเรียน คู่รกั 

ฯลฯ และกลบัไปขึ้ นเรือต่อ ล่องเรือไปชมความงามของเกาะน้อยใหญ่ท่ีมีรูปทรงประหลาดกระจดั

กระจายอยู่พันกว่าเกาะในอ่าว ซ่ึงยูเนสโกป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลกเม่ือ 17 ธันวาคม 2537

และไฮไลทข์องท่ีน่ีเรือจะผ่านใหท่้านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบั เกาะไก่ชน สญัลกัษณข์องอ่าวฮาลอง   

เที่ยง  รบัประทานอาหารบนเรอื พิเศษ !! บรกิารท่านดว้ย เมนูซีฟู๊ด 

จากน้ันน าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงฮานอย ใชเ้วลาประมาณ 3.30 ช.ม. ฮานอยเคยเป็นเมืองหลวง

เก่าแก่ของเวียดนามตั้งแต่ปี พ.ศ. 1553 มีอายุ 1 ,000 ปี ซ่ึงเป็นปีท่ีจักรพรรดิลีไทโด ทรง

สถาปนาพระราชวังทังลองขึ้ น ณ ดินแดนแห่งน้ี ตลอดช่วงเวลาหลายรอ้ยปีท่ีผ่านมามีก าร

เปล่ียนแปลงชื่อเมืองอีกหลายครั้ง ฮานอย แปลว่า เมืองบนฝั่งโคง้ของแม่น ้า นับเป็นเมืองหลวงท่ีมี
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 ขนาดเล็กท่ีมีความสวยงามมากตลอดสองฟากถนนเราสามารถเห็นตึกสไตลโ์คโลเนียลอยูเ่รียงราย

สองขา้งทาง ระหว่างทางน าท่านแวะชม JELWERY อัญมณีต่างๆ ท่ีสวยงามสไตลแ์บบเวียดนาม 

และ น าท่านชมผลิตภณัฑ ์สินคา้จากเยือ่ไผ่ ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑท่ี์สามารถใชใ้นชีวิตประจ าวนั เช่น 

หมอน ผา้หม่ เส้ือผา้ ผา้เช็ดมือ ผา้เช็ดโตะ๊  แปรงสีฟัน ยาสีฟัน  

เดินทางถึงกรุงฮานอย น าท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ท่ีมีต านานเล่า

ขานว่าในสมยัท่ีเวียดนามท าสงครามสูร้บกบัจีน กษัตริยแ์ห่งเวียดนามไม่เคยรบชนะจีนไดเ้ลย ท าให้

เกิดความทอ้แท ้เม่ือมาล่องเรือท่ีทะเลสาบแห่งน้ีไดมี้ปาฏิหารย ์เต่าขนาดใหญ่มากไดค้าบดาบวิเศษ

มาใหพ้ระองค ์และเม่ือพระองคน์ าดาบไปต่อสู่กบัจีนก็ไดช้ยัชนะกลบัมาท าใหบ้า้นเมืองสงบสุข เม่ือ

สงครามส้ินสุดพระองคก็์ไดน้ าดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งน้ี จากน้ันน าท่านขา้มสะพานแสงอาทิตยส์ู่

เกาะหยก ชม วัดหงอกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบดว้ยศาลเจา้โบราณ และขา้งๆ ศาลเจา้มี

อาคารหลังเล็กๆ ท่ีมีเต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ ซ่ึงเป็นเต่าท่ีอาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งน้ี จากน้ันอิสระให้

ทุกท่านเดินชมส้ินคา้ท่ีถนน 36 สายไดต้ามอธัยาศยั 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันท่านชมการแสดง ระบ าตุ๊กตาหุ่นกระบอกน ้า ศิลปกรรมประจ าชาติ เอกลักษณ์ของ

ประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอกจากในน ้า แสดง

เก่ียวกบัเร่ืองราวในประวติัศาสตร ์ชีวิตประจ าวนัของชาวเวียดนาม และต านานสถานท่ีส าคญัต่างๆ 

ในกรุงฮานอย  

พกัที่  MOON VIEW / FRIST EDEN HOTEL หรอื ระดบัเดียวกนั 
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 วนัที่สาม ฮานอย–สุสานโฮจิมินท-์ท าเนียบประธานาธิบดี-บา้นพกัลุงโฮ-วดัเจดียเ์สาเดียว–สนามบิน

สุวรรณภูมิ 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดินทางไป จัตุรัสบาดิงห์ ลานกวา้งท่ีประธานาธิบดีโฮจิมินห์ไดอ้่านค าประกาศอิสรภาพของ

เวียดนามพน้จากฝรัง่เศสเม่ือ 2 ก.ย. 2488 หลงัจากเวียดนามตกเป็นเมืองขึ้ นของฝรัง่เศสอยู่ถึง 84 

ปี น าท่านเขา้คารวะ สุสานโฮจิมินห ์(ปิดทุกวนัจนัทรแ์ละศกุร)์ภายในบรรจุศพอาบน ้ายาของท่านโฮ

จิมินห์นอนสงบอยู่ในโลงแกว้ อาคารสุสานสรา้งดว้ยหินอ่อน หินแกรนิต และไมมี้ค่าจากทัว่

ประเทศ ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวนัตกของ Old Quarter สุสานน้ีสรา้งขึ้ นเม่ือปี ค.ศ. 1973 หลงัจากโฮจิ

มินหเ์สียชีวิตเม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน ค.ศ. 1969  

จากน้ันน าท่านชม บา้นพกัลุงโฮ ดา้นหลงัท าเนียบมีบา้นไมห้ลงัเล็กๆ ซ่ึงลุงโฮใชเ้ป็นท่ีอยู่อาศยั

มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1958 จนกระทัง่วาระสุดท้ายของชีวิต ใต้ถุนบ้านเล็กๆ หลังน้ีเป็นสถานท่ี

ประวติัศาสตร ์ท่ีโฮจิมินหใ์ชเ้ป็นท่ีประชุมคณะกรรมการโปลิตบุโร กบันายทหารคนส าคญัๆ วาง

แผนการรบกบัทหารสหรฐัอเมริกาในสงครามเวียดนาม ขา้งบนบา้นเป็นหอ้งหนังสือและหอ้งนอน

ของโฮจิมินห ์ซ่ึงอยูอ่ยา่งสมถและเป็นโสดมาตลอดชีวิต 
จากน้ันน าท่านชม วดัเจดียเ์สาเดียว เป็นศาลาเก๋งจีนหลงัเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยูบ่นเสาตน้เดียวปัก

อยู่ในสระบัว ประดิษฐานรูปเจา้แม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร ถือของมงคลรวม 8 อย่าง มี

ต านานเล่าว่า“พระเจา้หลีไทโตทรงพระสุบินเห็นเจา้แม่กวนอิมประทับนั่งอยู่บนใบบัว และส่ง

เด็กชายในออ้มแขนใหพ้ระองค ์ต่อมาไม่นานพระองคไ์ดอ้ภิเษกสมรสและไดใ้หก้ าเนิดทายาทเพศ

ชายพระองค์ตามท่ีทรงสุบินจึงไดโ้ปรดใหส้รา้งวัดน้ีขึ้ นมาเพ่ือแสดงความขอบคุณต่อเจา้แม่

กวนอิม”   

 

 

 

 

 
เที่ยง  รบัประทานอาหารในภตัตาคาร SEN บุฟเฟ่ตอ์าหารเวียดนาม 
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 จากน้ันน าท่านเดินทางชม ทะเลสาบตะวันตก ทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองฮานอย ใหท่้านได้

เพลิดเพลินกบับรรยากาศในย่านเมืองเก่าและเลือกซ้ือของฝากต่างๆ ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่าน

เดินทางสู่ สนามบินท่าอากาศยานนอยไบ 

17.25 น. เดินทางสูส่นามบิน สุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ QR835 

19.25 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวสัดิภาพ.......พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

** หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ *** 

 

 อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ เด็กมี

เตยีง 

(เด็กอายตุ  า่กว่า

11ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายตุ  า่กว่า

11ปี) 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคาไม่

รวมตัว๋ 

10-12 กุมภาพนัธ ์2560 9,999 9,999 9,999 2,500 6,900 

17-19 กุมภาพนัธ ์2560 9,999 9,999 9,999 2,500 6,900 

24-26 กุมภาพนัธ ์2560 9,999 9,999 9,999 2,500 6,900 

03-05 มีนาคม 2560 9,999 9,999 9,999 2,500 6,900 

10-12 มีนาคม 2560 9,999 9,999 9,999 2,500 6,900 

17-19 มีนาคม 2560 9,999 9,999 9,999 2,500 6,900 

24-26 มีนาคม 2560 9,999 9,999 9,999 2,500 6,900 

31 มี.ค. – 02 เม.ย.2560 9,999 9,999 9,999 2,500 6,900 
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 07-09 เมษายน 2560 11,999 11,999 11,999 2,500 7,900 

12-14 เมษายน 2560 13,999 13,999 13,999 3,500 8,900 

21-23 เมษายน 2560 10,999 10,999 10,999 2,500 6,900 

28-30 เมษายน 2560 10,999 10,999 10,999 2,500 6,900 

29 เม.ย. – 01 พ.ค.2560 13,999 13,999 13,999 3,500 8,900 

05-07 พฤษภาคม 2560 11,999 11,999 11,999 2,500 6,900 

12-14 พฤษภาคม 2560 9,999 9,999 9,999 2,500 6,900 

19-21 พฤษภาคม 2560 9,999 9,999 9,999 2,500 6,900 

26-28 พฤษภาคม 2560 9,999 9,999 9,999 2,500 6,900 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท** 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน 

ทา่นละ 500 บาท /ทริป/ตอ่ท่าน*** 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วนัก่อนการเดินทางเทา่นั้น ไม่เช่นนั้นทาง

บริษทัจะไม่คืนมดัจ  าไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษทัไดท้  าการจา่ยค่า

ตัว๋ไปใหก้บัการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อนการจอง

ทวัรทุ์กครั้ง เพ่ือประโยชนแ์ก่ตวัทา่นเอง 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

 

หมายเหต ุ1. ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรฟัีนดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
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  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล 

ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 500บาท/ทรปิ/ตอ่ท่าน 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 

เงื่อนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ

จา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี 

วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว

และวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
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 1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจน

ซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่าง

หน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัท์

ไม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ือง

ขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระ

เงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงิน

ค่าบริการดงัน้ี 

2.1.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.1.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.1.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวใหแ้ก่

นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 

Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการ

ทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี 

วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว

และวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน 

 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 
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 2. ทวัรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ 15 ท่าน โดย

จะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  

และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระ

ค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรา

ยนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ 

เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส้่งหน้า

หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะค านึงถึงความ

ปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีมิได้

เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบัติเหตุ ความ

เจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุ

สุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน 

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 
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 1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ

ชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน า

ออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าว

มีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน 

3.IATA ไดก้ าหนดมาตรการเก่ียวกบัการน าแบตเตอรีส่  ารองข้ึนไปบนเครือ่งบินดงัน้ี 

 แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากดั ไดแ้ก่ 

3.1 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึ้ นเคร่ือง

ไดไ้ม่มีการจ ากดัจ านวน  

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

ไดไ้ม่เกินคนละ 2 กอ้น 

3.3 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าข้ึนเคร่ืองในทุกกรณี 

4. หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

 

 


