รหัสทัวร์ : THZ1-DD-VN-18NOV16-1JAN17

สัมผัสมรดกโลกทางธรรมชาติ ฮาลองเบย์ ลิ้มรสอาหารทะเล
ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ า ช้อปปิ้ งไนท์บาซาร์ฮาลอง ถนน 36 สาย
คารวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษชาวเวียดนาม

เดินทางเดือน พฤศจิกายน– ธันวาคม 2559
พักฮาลอง 1 คืน//ฮานอย 1 คืน
โดยสายการบิน NOK AIR
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วันแรก

04.00 น.

06.20น.
08.20น.

เที่ยง

เย็น

ที่พกั
วันที่สอง
เช้า

สนามบินดอนเมือง– ฮานอย –วัดเจิน่ กว๊อก-วิหารวรรณกรรม-ฮาลองตลาดฮาลองไนท์มาเก็ต
พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมืองชั้น2อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ
เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอานวย
ความสะดวกในการเช็คอิน
เหิรฟ้ าสู่เมืองฮานอยประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบินที่ DD3202
เดินทางถึงท่าอากาศยานนอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมื องและศุ ลกากร รับกระเป๋าสัมภาระ จากนั้ นนาท่ านเดิ นทางชม
ทะเลสาบตะวันตก ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของเมืองฮานอย และ นา
ท่านสู่ วัดเจิ่นกว๊อก ซึ่ งเป็ นวัดที่ เก่าแก่ของชาวพุทธที่เคยรุ่งโรจน์
ในอดีต วัดนี้ ตั้งอยูบ่ ริเวณเกาะเล็กๆติดริมทะเลสาบ จากนั้ นเที่ยว
ชมวิ หารวรรณกรรม เป็ นโรงเรียนของพวกขุนนาง ตัวอาคาร
และการตกแต่งด้านในสร้างตามหลักฮวงจุย้ เช่นเดียวกับจีน
บริการอาหารกลางวัน ณภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ ฮาลอง เบย์ ดินแดนแห่งมังกรหลับไหล ใช้เวลาเดินทางประมาณ
3.30-4 ช.ม. ระหว่างเดินทางชื่นชมธรรมชาติ ผ่านชนบทของเวียดนาม สองฝั ่งส่วนใหญ่จะ
เป็ นนาข้าวสีสันสวยงามต่างกันไปตามฤดูกาล แวะพักผ่อนคลายอิริยาบท เข้าห้องน้ า
และให้ท่านได้รับชม บัวหิมะ สินค้าของเวียดนามท่านสามารถเลื อกซื้ อสิ นค้า ช่วย
อุดหนุ นสินค้าได้ตามอัธยาศัย.... ถึงฮาลอง เบย์
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้นอิสระให้ทุกท่านเลือกซื้ อสินค้าที่ฮาลองไนท์บาซาร์ มีสินค้าพื้ นเมืองเวียดนามและ
สินค้าจากจีนให้ท่านได้เลือกหลากหลาย เหมาะสาหรับซื้ อเป็ นของฝาก เช่น กระเป๋าผ้าไหม
ไม้หอมแกะสลัก เสื้ อผ้า ผ้าพันคอ เสื้ อยืดลายเวียดนาม ฯลฯ
VAN HAI HOTEL / BLUE SKY HOTEL ระดับ3ดาว หรือระดับเดียวกัน
ฮาลอง-ล่องอ่าวฮาลอง-ถ้าสวรรค์-ฮานอย-ระบาหุ่นกระบอกน้ า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดิน ท าง ไ ป ท่า เ รือ โ ห่ง ไ ก ที ่เ ช า้ ตรู ่แ บ บ นี้ จ ะ
พลุก พล่า นไปด้ว ยผู ค้ น รถบัส เล็ก ใหญ่ ที ่ม าส่ง
นั ก ท่อ งเที ่ย วขึ้ นเรือ เรือ จะเป็ นเรื อ ไม้โ บราณ มี
ห้องน้ า ห้องครัว และดาดฟ้ าชมวิว เรือออกจากท่ามุ่ง
หน้าไปชมถ้า เรือจะจอดให้ลง และออกไปรอรับท่านอีกท่าหนึ่ งโดยไม่วกกลับมาที่
เดิม นาท่า นชมถ้ า สวรรค์ ภายในถ้ างดงาม มีหินรูปทรงต่างๆ ประดับไปด้วยไฟ
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11.00น.

บ่าย

เย็น

ที่พกั
วันที่สาม

เช้า

หลากหลายสีสนั ทาให้มองเห็นเป็ นรูปทรงต่างๆ กันไปตามจินตนาการ เช่น มังกร
หงส์ เต่า เสือ นกกระเรียน คู่รกั ฯลฯ และกลับไปขึ้ นเรือต่อ ล่องเรือไปชมความงาม
ของเกาะน้อยใหญ่ที่มีรูปทรงประหลาดกระจัดกระจายอยูพ่ นั กว่าเกาะในอ่าว ซึ่งยูเนส
โก้ประกาศให้เป็ นมรดกโลกเมื่อ 17 ธันวาคม 2537และไฮไลท์ของที่นี่เรือจะผ่านให้
ท่านถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกกับเกาะไก่ชน สัญลักษณ์ของอ่าวฮาลอง
รับประทานอาหารในเรือ เมนูซีฟู๊ด
จากนั้ นน าท่ านชมผลิ ตภัณฑ์ สินค้าจากเยื่อไผ่ ซึ่ ง เป็ นผลิ ตภัณ ฑ์ที่ สามารถใช้ใ น
ชีวิตประจาวัน เช่น หมอน ผ้าห่ม เสื้ อผ้า ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดโต๊ะ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน
เป็ นต้น
กลับถึงท่าเรือ และเดินทางกลับสู่กรุงฮานอย ใช้เวลาประมาณ 3.30 ช.ม.
ครึ่งทางแวะเข้าห้องน้ าและให้ท่านได้รับชมหยก สินค้าของเวียดนามท่านสามารถ
เลือกซื้ อสินค้า ช่วยอุดหนุ นสินค้าได้ตามอัธยาศัย...ถึงฮานอย
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้ นชมการแสดงระบ าตุ๊ ก ตาหุ่ น กระบอกน้ า
ศิลปกรรมประจาชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนาม
และมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่น
กระ บ อก จ าก ใ นน้ า แส ดง เ กี่ ยวกั บ เรื่ องราวใน
ประวัติ ศาสตร์ ชี วิ ตประจ าวันของชาวเวี ยดนาม และ
ตานานสถานที่สาคัญต่างๆ ในกรุงฮานอย
CWD HOTEL / FIRST EDEN HOTEL ระดับ3ดาว หรือระดับเดียวกัน
ฮานอย–สุสานโฮจิมินท์-ทาเนียบประธานาธิบดี-บ้านพักลุงโฮ-วัดเจดียเ์ สาเดียว
ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-ถนน36สาย-สนามบินดอนเมือง

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดิ นทางไปจัตุรัสบาดิ ง ห์ ลานกว้า งที่ ป ระธานาธิ บ ดี โฮจิ มิ น ห์ไ ด้อ่ า นคาประกาศ
อิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝรัง่ เศสเมื่อ 2 ก.ย. 2488 หลังจากเวียดนามตกเป็ น
เมืองขึ้ นของฝรัง่ เศสอยูถ่ ึง 84 ปี นาท่านเข้าคารวะสุสานโฮจิมินห์(ปิ ดทุกวันจันทร์และ
ศุกร์ และปิ ดวันที่ 5 ก.ย. – 5 ธ.ค. 59 เพื่ อนำร่ำงลุงโฮไปอำบนำ้ ยำใหม่) ภายในบรรจุ
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ศพอาบน้ ายาของท่ านโฮจิมินห์นอนสงบอยู่ในโลงแก้ว จากนั้ นนาท่ านชมทาเนี ยบ
ประธานาธิบดี อาคารทาด้วยสีเหลืองทั้งหลัง ปั จจุบันเป็ นสถานที่ รับรองแขกบ้าน
แขกเมือง และเดินเท้าต่อไปผ่านสวนอันร่มรื่นเขียวขจีไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยที่ ลุงโฮ
ปลูกไว้ ไปชมบ้านพักลุงโฮที่สร้างด้วยไม้ท้ังหลัง ยกพื้ นสูงมีใต้ถุนเหมือนบ้านไทย
สมัย ก่อ น เป็ นที ่พ กั ผ่อ นและต้อ นรับ แขก ชั้น บนเป็ นห้อ งท างานและห้อ งนอน
จากนั้นเดินต่อไปชมวัดเจดียเ์ สาเดียว เป็ นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยูบ่ น
เสาต้นเดียวปั กอยูใ่ นสระบัว ประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร ถือ
ของมงคลรวม 8 อย่าง มี ตานานเล่าว่า “พระเจ้าหลีไทโตทรงพระสุ บินเห็นเจ้าแม่
กวนอิมประทับนั ง่ อยู่บนใบบัว และส่งเด็กชายในอ้อมแขนให้พระองค์ ต่อมาไม่นาน
พระองค์ได้อภิเษกสมรสและได้ให้กาเนิ ดทายาทเพศชายพระองค์ตามที่ทรงสุบินจึงได้
โปรดให้สร้างวัดนี้ ขึ้ นมาเพื่อแสดงความขอบคุณต่อเจ้าแม่กวนอิม”
เที่ยง
รับประทานอาหารในภัตตาคาร(6)SEN บุฟเฟ่ ต์อาหารเวียดนาม
บ่าย
นาท่านชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ที่มีตานานเล่าขานว่าใน
สมัยที่เวียดนามทาสงครามสูร้ บกับจีน กษัตริยแ์ ห่งเวียดนามไม่เคยรบชนะจีนได้เลย ทา
ให้เกิดความท้อแท้ เมื่อมาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีปาฏิหารย์ เต่าขนาดใหญ่มาก
ได้คาบดาบวิ เศษมาให้พระองค์ และเมื่ อพระองค์นาดาบไปต่ อสู่ กับจี นก็ ได้ชัยชนะ
กลับมาท าให้บ ้านเมื องสงบสุ ข เมื่ อสงครามสิ้ นสุ ดพระองค์ก็ ได้น าดาบมาคื น ณ
ทะเลสาบแห่งนี้ นาท่านข้ามสะพานแสงอาทิตย์ขา้ มไปสู่เกาะหยก ชมวัดหงอกเซิน วัด
โบราณ ภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณ และข้างๆ ศาลเจ้ามีอาคารหลังเล็กๆ ที่ มี
เต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ ซึ่งเป็ นเต่าที่อาศัยอยูใ่ นทะเลสาบแห่งนี้ จากนั้นอิสระให้ท่านเลือก
ซื้ อสินค้าบนถนน 36 สาย ที่ขายสินค้าหลากหลายประเภท ทั้งของที่ระลึก ของกิน
ของใช้ อาทิ เครื่องเขิน หมวกงอบญวน เซรามิก ภาพเขียน กระเป๋าก๊อปปี้ ยี่หอ้ ต่างๆ
เช่น Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong
17.30น. ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนอยไบ
20.50น. เดินทางสูส่ นามบินดอนเมือง ประเทศไทย เที่ยงบินที่ DD3207
22.30น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
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อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
18-20 พฤศจิกายน 59
9-11 ธันวาคม 59
16-18 ธันวาคม 59
26-28 ธันวาคม 59
30 ธ.ค.59-1 ม.ค. 60

ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ พักเดี่ยว ราคาไม่
เด็กมีเตียง
ห้องละ
เด็กไม่มีเตียง
เพิ่ม
รวมตั ๋ว
2-3 ท่าน (เด็กอายุต ่ากว่า11 (เด็กอายุต ่ากว่า11
9,900
10,900
9,900
10,900
13,900

ปี )

ปี )

9,900
10,900
9,900
10,900
13,900

9,900
10,900
9,900
10,900
13,900

2,500
2,500
2,500
2,500
4,000

5,500
6,500
5,500
6,500
8,500

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
ท่านละ 400 บาท /ทริป/ต่อท่าน***
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 15 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบ
จานวนดังกล่าว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยว
ตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตาม
รายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอด
การเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่ า ใช้จ่า ยส่ ว นตัว นอกเหนื อ จากรายการที่ ร ะบุ เช่ น ค่ า ทาหนั ง สื อ เดิ น ทาง ค่ า โทรศัพ ท์ ค่ า
โทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่ าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่
เพิ่มนอกเหนื อรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 400บาท/ทริป/ต่อท่าน
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
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เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1.
2.

3.

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่
นั กท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่ เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย
21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึง
กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทาง
ในทัวร์น้ันๆ
การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00
น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุด
ทาการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณี ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วหรื อ เอเจนซี่ ต ้อ งการขอยกเลิ ก การเดิ น ทาง หรื อ เลื่ อ นการเดิ น ทาง
นั กท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็ น
เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์
อักษรทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณี นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นั กท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อ
ในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท
อย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐาน
ประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่
ต้องการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระ
แล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะ
หักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนาเที่ ยวให้แก่
นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight
หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืน
เงินมัดจาหรือค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00
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น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุด
ทาการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไ ว้ในรายการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า -ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน
ค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า
15 ท่ า น โดยจะแจ้ง ให้กับนั กท่ อ งเที่ ยวหรื อเอเจนซี่ ทราบล่ วงหน้า อย่า งน้อย 7 วันก่ อนการ
เดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวี
ซ่า แต่หากทางนั กท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วม
เดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คา
นาหน้าชื่อ เลขที่หนั งสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยว
หรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงรายการการเดิ นทางตามความเหมาะสมเพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้
บริษัทจะคานึ งถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษัท ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิ ดชอบใดๆ ต่อความเสี ย หายหรื อค่ าใช้จ่ายใดๆ ที่ เ พิ่มขึ้ นของ
นั กท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิ ดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุด
งาน การปฏิวตั ิ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า
เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา
ดังนั้ น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าภาษี เชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน
การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท
เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
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ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100
มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อค
ปิ ดสนิ ท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือ
ได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋า
ใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่ มีลักษณะคล้ายกับ อาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น

