BHT9190544 ท ัวร์เวียดนามเหนือ BEAUTY HANOI SAPA 4ว ัน3คืน

ว ันแรก
12.00
15.50
17.40

ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองซาปา (-/-/D)
พร ้อมกันที ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ อาคารผู ้โดยสารชัน 4 เคาน์เตอร์สายการบิน VIETJET AIR โดยเจ ้าหน ้าทีของ
บริษัทฯคอยให ้การต ้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
ี าหาร และเครือ
A งดืม
A บริการบนเครือ
A ง)
นํ าท่านเหินฟ้ าสู่ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยเทียวบินที VJ902 (ไม่มอ
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ผ่านพิธก
ี ารตรวจคนเข ้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋ าสัมภาระเรียบร ้อย (บริการขนมปัง
ฝรงA ั เศสสไตล์เวียดนามบนรถ)

คํา
A
พ ักทีA

ว ันทีส
A อง
เชา้

จากนั นนํ าท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาปา เมืองเล็กๆ แห่งนีเริมต ้นเป็ นเมืองแห่งการพักผ่อนเมือครังทีฝรังเศสซึงปกครองเวียดนาม
อยู่ในขณะนั นได ้มาสร ้างสถานีบนภูเขาขึนในปี พ.ศ.2465 จากนั นจึงเริมมีชาวต่างชาติมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดเป็ นประจํ า เพราะ
อากาศดีและเงียบสงบ และเริมเป็ นทีรู ้จั กกั นในหมู่ นั กท่ องเทียว จึงทํ าให ้ปั จจุ บั นทีนี ได ้รั บความนิยมเป็ นอย่ างมาก นอกจาก
บรรยากาศแล ้ว บรรดาชาวเขาทีอาศัยอยู่บริเวณนีก็มวี ถ
ิ ช
ี วี ต
ิ ทีน่าสนใจ พืนทีในซาปาเต็มไปด ้วยนาขันบันไดท่ามกลางทีลาดไหล่
เขาทีทอดตั วอย่ างมีเสน่ ห ์ นอกจากนี ยั งมีเทือกเขาฟานสีปั น ทีสูงทีสุดในอินโดจีนทีความสูง 3,143 เมตรจากระดั บนํ าทะเล
ระยะทางประมาณ 310 กิโลเมตร (ใช ้เวลาเดินทางราวๆ 4 ชัวโมงถึงเมืองลาวไก)
บริการอาหารคํา
A ณ ภ ัตตาคาร
NORTH STAR SAPA / SUNNY MOUNTAIN HOTEL หรือระด ับเทียบเท่า

เมืองซาปา – ภูเขาฮามรอง หรือ ภูเขาปากม ังกร – หมูบ
่ า้ นชาวเขาก๊าตก๊าต – นําN ตกสเี งิน – ตลาดเลิฟ มาร์เก็ ต
(B/L/D)
บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ ภูเขาฮามรอง หรือ ภูเขาปากม ังกร ซึงเป็ นภูเขาอยูก
่ ลางเมืองซาปา นั กท่องเทียวสามารถเดินเท ้าขึน
ไปเพือชมหมอกและเมฆคลุมเมืองซา
ปาในยามเช ้า ชมเทือกเขาเลียนเซิน รวมถึงยอดเขาฟานซีฟัง ทีมีความสูงถึง 3,143 เมตร ถือเป็ นยอดภูเขาทีอยูส
่ งู สุดใน
อินโดจีน จนได ้รับฉายาว่าเป็ น หลังคาแห่งอินโดจีน ในระหว่างทีเดินขึนภูเขาฮามรอง นั กท่องเทียวสามารถแวะชมสวน
ดอกไม ้ สวนกล ้วยไม ้ และสวนหินทีสวยงามตลอดทางเท ้า

จากนั นนํ าท่านสู่ หมูบ
่ า้ น CAT CAT หมูบ
่ ้านชาวเขาเผ่าม ้งดํา ชมวิถช
ี วี ต
ิ ความเป็ นอยูข
่ องชาวเขาในหมูบ
่ ้านนี และชมแปลงนาข ้าว
แบบขันบันได การเดินทางไปหมูบ
่ ้านก๊าตก๊าต สามารถเดินทางเท ้าหรือนังรถยนต์ก็ได ้ ในกรณีทนั
ี งรถยนต์ รถนํ าเทียวจะพาทุกท่าน
มาทีหน ้าหมู่บ ้านก๊าตก๊าต และจากนั นจึงเดินเท ้าเลาะตามไล่เขาซึงเป็ นถนนของหมู่บ ้านเพือสัมผัสกับวิถช
ี วี ต
ิ ความเป็ นอยู่แบบมี
ความสุขของประชาชนชาวเขาพืนเมือง ทีพึงพาธรรมชาติในการดํ าเนินชีวต
ิ อันเรียบง่าย ตลอดการเดินทางเท ้าจะมีบ ้านเรือนของ
ชาวเขาทีเปิ ดร ้านวางจําหน่ายสินค ้าพืนเมือง ของทีระลึกแก่นักท่องเทียว (ลูกค ้าสามารถนํ าสิงของไปบริจาคแก่เด็กชาวเขาได ้ อาทิ
เทีย
A ง

เย็น
พ ักทีA

เช่น เสือผ ้า ผ ้าห่ม รองเท ้า ขนม เป็ นต ้น)
บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร

นํ าท่านเดินทางสู่ SILVER WATER FALL (นําN ตกสเี งิน) เป็ นนํ าตกทีสวยทีสุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซีปัน
ซึงสามารถมองเห็นได ้อย่างชัดเจนจากระยะไกล มีความสูง 100 เมตร
ิ ค ้าให ้ท่ านเลือ กช ้อปปิ งมากมาย ไม่ว่าจะเป็ นสิน ค ้าพืนเมือง ของฝาก ขนม
อิส ระท่ านที ตลาด LOVE MARKET มีส น
กระเป๋ า รองเท ้า ท่านสามารถช ้อปปิ งให ้อย่างจุใจ
บริการอาหารเย็น ณ ภ ัตตาคาร
NORTH STAR HOTEL / SUNNY MOUNTIAN HOTEL หรือระด ับเทียบเท่า

ว ันทีส
A าม

ิ – ถนน 36 สาย – ระบําตุก
เมืองซาปา – เมืองฮานอย – ว ัดเจิน
A กว๊อก – ทะเลสาบคืนดาบ – ว ัดหงอกเซน
๊ ตาหุน
่
กระบอกนําN (B/L/D)

เชา้

บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
บอกลาเมืองซาปาหลังจากนั นนํ าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฮานอย มีความหมายว่า “เมืองทีมีแม่นําไหลผ่าน” ซึงหมายถึง
แม่นําแดงทีไหลผ่านตัวเมืองฮานอย อันเป็ นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ตังอยูท
่ างเหนือของประเทศ มีประวัตศ
ิ าสตร์ยาวนาน
กว่า 2,000 ปี ระยะทางประมาณ 170 กิโลเมตร โดยใช ้เส ้นทางเดิม
บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร ... ทานบุฟเฟ่ต์นานาชาติทรีA า้ นอาหาร SEN

เทีย
A ง

นํ าท่านสู่ ว ัดเจิน
A กว๊อก ซึงเป็ นวัดทีเก่าแก่ของชาวพุทธทีเคยรุง่ โรจน์ในอดีต วัดนีตังอยูบ
่ ริเวณเกาะเล็กๆติดริมทะเลสาบ
จากนันนํ าท่านข ้ามสะพานแสงอาทิตย์ ซึงจะข ้าม ทะเลสาบคืนดาบ ทีมีตํานานเกียวกับเต่าทีมีอายุกว่าร ้อยปี

ิ วัดโบราณภายในประกอบด ้วยศาลเจ ้าโบราณ และข ้างๆ ศาลเจ ้ามีอาคารหลังเล็กๆ ทีมีเต่าสต๊าฟขนาด
นํ าท่านชม ว ัดหงอกเซน
ใหญ่ทกล่
ี าว ซึงเป็ นเต่าทีอาศัยอยูใ่ นทะเลสาบแห่งนี
หลังจากนั นนํ าท่านสู่ ถนน 36 สาย ทีขายสินค ้าหลากหลายประเภท ทั งของทีระลึก ของกิน ของใช ้ อาทิ เครืองเขิน
หมวกงอบญวน เซรามิค ภาพเขียน กระเป๋ าก๊อปปี ยีห ้อต่างๆ เช่น Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong

เย็น
พ ักทีA
ว ันทีส
A ีA
เชา้

จากนั นนํ าท่านเข ้าชมการแสดง ระบําตุก
๊ ตาหุน
่ กระบอกนําN ศิลปกรรมประจํ าชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมี
แห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุน
่ กระบอกจากในนํ า แสดงเกียวกับเรืองราวในประวัตศ
ิ าสตร์ ชีวต
ิ ประจําวันของ
ชาวเวียดนาม และตํานานสถานทีสําคัญต่างๆ ในกรุงฮานอย
บริการอาหารเย็น ณ ภ ัตตาคาร
CWD HOTEL / DELIGHT HOTEL / MOON VIEW HOTEL หรือระด ับเทียบเท่า
เมืองฮานอย– จ ัตุร ัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมน
ิ ห์ – ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ – กรุงเทพฯ
(B/-/-)
บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั นนํ าท่านเดินทางไป จ ัตุร ัสบาดิงห์ (ถ่ายรูปด้านนอก) ด ้านหน ้าเป็ นลานกว ้างทีประธานาธิบดีโฮจิมน
ิ ห์ได ้อ่านคํ า
ประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ ้นจากฝรังเศสเมือ 2 ก.ย. 2488 หลังจากเวียดนามตกเป็ นเมืองขึนของฝรังเศสอยูถ
่ งึ 84 ปี นํ า
ท่านถ่ายรูปด ้านหน ้าของ สุสานโฮจิมน
ิ ห์ ซึงด ้านในเป็ นทีบรรจุศพของท่านโฮจิมน
ิ ห์อาบนํ ายานอนสงบอยูใ่ นโลงแก ้ว (ปิ ดให ้
เข ้าชมทุกวันจันทร์และศุกร์)

12.15
14.05

่ ระเทศไทย
ได ้เวลาอันสมควรนํ าท่านเดินสู่ ท่าอากาศยานนอยไบ เพือเดินทางกลับสูป
่ รุงเทพฯ โดยเทียวบินที VJ901
นํ าท่านเหินฟ้ ากลับสูก
ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร ้อมความประทับใจ

*************************************************
** หากท่านทีต
A อ
้ งออกตว[ ั ภายใน (เครือ
A งบิน, รถท ัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเA จ้าหน้าทีท
A ก
ุ ครงก่
ัN อนทําการออกตว[ ั เนือ
A งจาก
สายการบินอาจมีการปร ับเปลีย
A นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
้ ริการ ***
*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใA ชบ

อ ัตราค่าบริการ

กําหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ เด็ก
มีเตียง
(เด็กอายุตา
ํA กว่า11
ปี )

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กไม่มเี ตียง
(เด็กอายุตา
ํA กว่า11
ปี )

พ ักเดีย
A ว
เพิม
A

ราคาไม่รวม
ตว[ ั

14 – 17 กุมภาพ ันธ์ 2562

9,999

9,999

9,999

3,500

7,999

21 – 24 กุมภาพ ันธ์ 2562

10,999

10,999

10,999

3,500

8,999

28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2562

10,999

10,999

10,999

3,500

8,999

07 – 10 มีนาคม 2562

9,999

9,999

9,999

3,500

7,999

14 – 17 มีนาคม 2562

10,999

10,999

10,999

3,500

8,999

21 – 24 มีนาคม 2562

10,999

10,999

10,999

3,500

8,999

28 – 31 มีนาคม 2562

10,999

10,999

10,999

3,500

8,999

04 – 07 เมษายน 2562

10,999

10,999

10,999

3,500

8,999

12 – 15 เมษายน 2562

16,999

16,999

16,999

4,000

11,999

13 – 16 เมษายน 2562

16,999

16,999

16,999

4,000

11,999

14 – 17 เมษายน 2562

15,999

15,999

15,999

4,000

11,999

25 – 28 เมษายน 2562

9,999

9,999

9,999

3,500

7,999

09 – 12 พฤษภาคม 2562

9,999

9,999

9,999

3,500

7,999

16 – 19 พฤษภาคม 2562
22 – 25 สงิ หาคม 2562

*พีเรียดนีไN ม่สามารถต ัดกรุป
๊ เหมาได้*

10,999

10,999

10,999

3,500

8,999

8,999

8,999

8,999

3,500

6,999

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**
ค่าบริการข้างต้น ย ังไม่รวมค่าทิปคนข ับรถ ม ัคคุเทศก์ทอ
้ งถิน
A
และห ัวหน้าท ัวร์ทา
่ นละ 1,000 บาท /ทริป/ต่อท่าน
่ นนทางบริ
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 ว ันก่อนการเดินทางเท่านน
ัN ไม่เชน
ัN
ษ ัทจะไม่คน
ื ม ัดจําไม่วา
่ ด้วยกรณีใดๆ
N
ิ
ทงส
ัN น เพราะว่าทางบริษ ัทได้ทา
ํ การจ่ายค่าตว[ ั ไปให้ก ับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถถ
ีA ว้ นก่อนการจอง
ท ัวร์ทก
ุ ครงัN เพือ
A ประโยชน์แก่ต ัวท่านเอง
ิ ธิf
N ไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนด ังกล่าว บริษ ัทฯ ขอสงวนสท
การเดินทางในแต่ละครงจะต้
ัN
องมีผโู ้ ดยสารจํานวน 15 ท่านขึน
ในการเลือ
A นการเดินทาง หรือเปลีย
A นแปลงราคา
ิ ธิใf นการคืนม ัดจําทงหมด
กรุณาชําระม ัดจํา ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหล ัง ทางบริษ ัทขอสงวนสท
ัN
เนือ
A งจาก
ทางบริษ ัทฯ ได้ชําระค่าตว[ ั เครือ
A งบินเต็มใบให้ก ับสายการบินเป็นทีเA รียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีนําN ม ันทีย
A ังมิได้ชําระ ค่าท ัวร์สว่ นทีA
เหลือ กรุณาชําระ 21 ว ันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ : ตว[ ั เมือ
A ออกแล้ว ไม่สามารถรีฟน
ั ด์ได้ อ ันเนือ
A งจากเงือ
A นไขของสายการบิน
อ ัตราค่าบริการนีรN วม
ค่าตัว` เครืองบินไป-กลับ พร ้อมคณะ
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งทีมี
ค่านํ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ-ส่ง และนํ าเทียวตามรายการ
ค่าทีพักตามทีระบุในรายการ พักห ้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
ค่าเข ้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมือทีระบุในรายการ
ค่าจ ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบต
ั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)
อ ัตราค่าบริการนีไN ม่รวม
ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าทํ าหนั งสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด
้ ริการ)
มินบ
ิ าร์ในห ้อง รวมถึงค่าอาหารและเครืองดืมทีสังเพิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากห ัวหน้าท ัวร์กอ
่ นการใชบ
ค่าทิปคนข ับรถและไกด์ทอ
้ งถิน
A ท่านละ 1,000 บาท/ทริป/ต่อท่าน *ห ัวหน้าท ัวร์แล้วแต่ความพอใจ*
ค่าภาษีมล
ู ค่าเพิม
A 7% และภาษีห ัก ณ ทีจ
A า่ ย 3%
เงือ
A นไขการชําระค่าบริการ
1.
นักท่องเทียวหรือเอเจนซีต ้องชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 5,000 บาทต่อท่านเพือสํารองทีนัง

2.

นั กท่องเทียวหรือเอเจนซีต ้องชําระเงินค่าบริการส่วนทีเหลือทังหมดก่อนวันเดินทางอย่างน ้อย 21 วัน กรณีนักท่องเทียวหรือเอ
เจนซีไม่ ชํ า ระเงิน หรือ ชํ า ระเงิน ไม่ ค รบภายในกํ า หนด รวมถึง กรณี เช็ ค ของท่ า นถู ก ปฏิเสธการจ่ า ยเงิน ไม่ ว่ า กรณี ใ ดๆให ้ถือ ว่ า
นักท่องเทียวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นันๆ

3.

การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต ้องทํ าในวันเวลาทํ าการของทางบริษัท ดังนี วันจันทร์ ถึงศุกร์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ ทรัี ฐบาลประกาศ
ในปี นันๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท

เงือ
A นไขการยกเลิกการเดินทาง

1.

ื
กรณี ท ีนั กท่ อ งเทียวหรือ เอเจนซีต ้องการขอยกเลิกการเดิน ทาง หรือ เลือนการเดิน ทาง นั ก ท่ อ งเทียวหรือเอเจนซี(ผู ้มีช อใน
เอกสารการจอง) จะต ้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกทีบริษัทอย่างใดอย่างหนึงเพือแจ ้งยกเลิกการจองกับ
ทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ

ื
กรณีนักท่องเทียวหรือเอเจนซีต ้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเทียวหรือเอเจนซี (ผู ้มีชอในเอกสารการจอง)
จะต ้องแฟกซ์
อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนทีบริษัทอย่างใดอย่างหนึงเพือทํ าเรืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนั งสือ
มอบอํานาจพร ้อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน ้าสมุดบัญชีธนาคารทีต ้องการให ้
นํ าเงินเข ้าให ้ครบถ ้วน โดยมีเงือนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี
2.1.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น ้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร ้อยละ 100 ของค่าบริการทีชําระแล ้ว
2.1.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น ้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร ้อยละ 50 ของค่าบริการทีชําระแล ้ว

2.

2.1.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน ้อยกว่า 15 วัน ไม่คน
ื เงินค่าบริการทีชําระแล ้วทังหมด
ทังนี ทางบริษัทจะหักค่าใช ้จ่ายทีได ้จ่ายจริงจากค่าบริการทีชําระแล ้วเนืองในการเตรียมการจัดการนํ าเทียวให ้แก่นักท่องเทียว เช่น การ
สํารองทีนังตัว` เครืองบิน การจองทีพักฯลฯ

3.

การเดินทางทีต ้องการันตีมัดจํ าหรือซือขาดแบบมีเงือนไข หรือเทียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มก
ี ารคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการทังหมด

4.

การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต ้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ ทรัี ฐบาลประกาศในปี
นันๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใl นการยกเลิกการเดินทางกรณีมนี ักท่องเทียวเดินทางไม่ถงึ 15 คน
เงือ
A นไขและข้อกําหนดอืน
A ๆ
1. ทัวร์นสํ
ี าหรับผู ้มีวต
ั ถุประสงค์เพือการท่องเทียวเท่านัน
2. ทัวร์นเป็
ี นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได ้ร่วมเดินทางหรือใช ้บริการตามทีระบุไว ้ในรายการไม่วา่ บางส่วนหรือทังหมด หรือถูกปฏิเสธการ
เข ้า-ออกเมืองด ้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คน
ื เงินค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทังหมดให ้แก่ทา่ น
3. ทางบริษั ทขอสงวนสิท ธิlใ นการยกเลิก การเดิน ทางในกรณี ท ี มี นั ก ท่ อ งเที ยวร่ ว มเดิน ทางน อ
้ ยกว่ า 15 ท่ า น โดยจะแจ ง้ ให ้กั บ
นั กท่องเทียวหรือเอเจนซีทราบล่วงหน ้าอย่างน ้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศทีไม่มวี ซ
ี า่ และอย่างน ้อย 10 วันก่อนการ
เดินทางสําหรับประเทศทีมีวซ
ี า่ แต่หากทางนั กท่องเทียวทุกท่านยินดีทจะชํ
ี
าระค่าบริการเพิมจากการทีมีนักท่องเทียวร่วมเดินทาง
น ้อยกว่าทีทางบริษัทกําหนดเพือให ้คณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีทจะให
ี
้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไl ม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ นามสกุล คํานํ าหน ้าชือ เลขทีหนังสือเดินทางและ
อืนๆ เพือใช ้ในการจองตัว` เครืองบิน ในกรณีทนั
ี กท่องเทียวหรือเอเจนซีมิได ้ส่งหน ้าหนังสือเดินทางให ้กับทางบริษัทพร ้อมการชําระเงิน
มัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใl นการเปลียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพือให ้สอดคล ้องกับสถานการณ์ ภูมอ
ิ ากาศ และ
เวลา ณ วันทีเดินทางจริงของประเทศทีเดินทาง ทังนีบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเทียวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไl ม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช ้จ่ายใดๆ ทีเพิมขึนของนั กท่องเทียวทีมิได ้เกิดจากความผิดของ
ทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวต
ั ิ อุบต
ั เิ หตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ
ั อืน เป็ นต ้น
ความล่าช ้า เปลียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสด
ุ วิสย
7. อัตราค่าบริการนีคํานวณจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีทางบริษัทเสนอราคา ดังนัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใl นการ
ปรับราคาค่าบริการเพิมขึน ในกรณี ทมี
ี การเปลียนแปลงอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั`วเครืองบิน ค่าภาษี เชือเพลิง ค่า
ประกันภัยสายการบิน การเปลียนแปลงเทียวบิน ฯลฯ
8. มัค คุเทศก์ พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษั ท ไม่มอ
ี ํ านาจในการให ้คํ าสัญ ญาใดๆ แทนบริษัท เว ้นแต่มเี อกสารลงนามโดยผู ้มี
อํานาจของบริษัทกํากับเท่านัน
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
1.
กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจะนํ าติดตัวขึนเครืองบิน ต ้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลต
ิ รต่อชิน และ
ิ ล็ อคปิ ดสนิท และสามารถนํ าออกมาให ้เจ ้าหน ้าทีตรวจได ้
รวมกันทุกชินไม่เกิน 1,000 มิลลิลต
ิ ร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึงมีซป
อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให ้ถือได ้ท่านละ 1 ใบเท่านั น ถ ้าสิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าทีกําหนดจะต ้องใส่
กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ ้าหน ้าทีโหลดใต ้ท ้องเครืองบินเท่านัน
2.

สิงของทีมีลักษณะคล ้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬ
ี าฯ จะต ้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝาก
เจ ้าหน ้าทีโหลดใต ้ท ้องเครืองบินเท่านัน

3.

N ไปบนเครือ
IATA ได้กําหนดมาตรการเกีย
A วก ับการนําแบตเตอรีส
A ํารองขึน
A งบินด ังนีN แบตเตอรีสํารองสามารถนํ าใส่กระเป๋ าติด
ตัวถือขึนเครืองบินได ้ในจํานวนและปริมาณทีจํากัด ได ้แก่

3.1 แบตเตอรีสํารองทีมีความจุไฟฟ้ าน ้อยกว่า 20,000 mAh หรือน ้อยกว่า 100 Wh สามารถนํ าขึนเครืองได ้ไม่มก
ี ารจํากัดจํานวน
3.2 แบตเตอรีสํารองทีมีความจุไฟฟ้ า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนํ าขึนเครืองได ้ไม่เกินคนละ 2 ก ้อน
3.3 แบตเตอรีสํารองทีมีความจุไฟฟ้ ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห ้ามนํ าขึนเครืองในทุกกรณี
4. ห ้ามนํ าแบตเตอรีสํารองใส่กระเป๋ าเดินทางโหลดใต ้เครืองในทุกกรณี
*****************************************

