ว ันแรก

04.00
07.00
08.45

ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนอยไบ - เมืองฮานอย - จ ัตุร ัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมน
ิ ห์ ทําเนียบประธานาธิบดี - บ้านพ ักลุงโฮ - ว ัดเจดียเ์ สาเดียว - เมืองซาปา - ตลาดเลิฟมาร์เก็ ต
(-/L/D)
พร ้อมกันที ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชัน 3 ประตู 2 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย โดยเจ ้าหน ้าที
ของบริษัทฯคอยให ้การต ้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
นํ าท่านเหินฟ้ าสู่ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยเทียวบินที FD642
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ผ่านพิธก
ี ารตรวจคนเข ้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋ าสัมภาระเรียบร ้อย
ิ ห์ได ้อ่านคํ าประกาศอิสรภาพของ
จากนั นนํ าท่านเดินทางไป จ ัตุร ัสบาดิงห์ ลานกว ้างทีประธานาธิบดีโฮจิมน
เวียดนามพ ้นจากฝรังเศสเมือ 2 ก.ย. 2488 หลังจากเวียดนามตกเป็ นเมืองขึนของฝรังเศสอยูถ
่ งึ 84 ปี นํ าท่านเข ้า
คารวะ สุสานโฮจิมน
ิ ห์ (ปิ ดทุกวันจันทร์และศุกร์ เพือนํ าร่างลุงโฮไปอาบนํ ายาใหม่) ภายในบรรจุศพอาบนํ ายาของ
ท่านโฮจิมน
ิ ห์นอนสงบอยูใ่ นโลงแก ้ว

จากนั นนํ าท่านชม ทําเนียบประธานาธิบดี อาคารทาด ้วยสีเหลืองทังหลัง ปั จจุบันเป็ นสถานทีรับรองแขกบ ้าน
แขกเมือง และเดินเท ้าต่อไปผ่านสวนอันร่มรืนเขียวขจีไปด ้วยต ้นไม ้ใหญ่น ้อยทีลุงโฮปลูกไว ้ ไปชม บ้านพก
ั ลุง
โฮ ทีสร ้างด ้วยไม ้ทั งหลัง ยกพืนสูง มีใ ต ้ถุนเหมือ นบ ้านไทยสมัย ก่อ น เป็ นทีพัก ผ่อ นและต ้อนรับ แขก ชันบน
เป็ นห ้องทํางานและห ้องนอน

จากนันเดินต่อไปชม ว ัดเจดียเ์ สาเดียว เป็ นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตังอยูบ
่ นเสาต ้นเดียวปั กอยูใ่ นสระบัว
ประดิษฐานรูปเจ ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินห
ิ ารมี 10 กร ถือของมงคลรวม 8 อย่าง มีตํานานเล่าว่า“พระเจ ้าหลีไทโต
ทรงพระสุบ น
ิ เห็ นเจ ้าแม่ก วนอิม ประทับ นั งอยู่บ นใบบัว และส่ง เด็ ก ชายในอ ้อมแขนให ้พระองค์ ต่อ มาไม่นาน
พระองค์ได ้อภิเษกสมรสและได ้ให ้กําเนิดทายาทเพศชายพระองค์ตามทีทรงสุบน
ิ จึงได ้โปรดให ้สร ้างวัดนีขึนมา
เพือแสดงความขอบคุณต่อเจ ้าแม่กวนอิม”

เทีย
8 ง

บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร

จากนั นนํ าท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาปา เมืองเล็ กๆ แห่งนีเริมต ้นเป็ นเมืองแห่งการพั กผ่อนเมือครั งทีฝรั งเศสซึง
ปกครองเวียดนามอยู่ในขณะนั นได ้มาสร ้างสถานีบนภูเขาขึนในปี พ.ศ.2465 จากนั นจึงเริมมีชาวต่างชาติมาพักผ่อน
ในช่วงวันหยุดเป็ นประจํ า เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเริมเป็ นทีรู ้จักกันในหมู่นักท่องเทียว จึงทํ าให ้ปั จจุบันทีนี
ได ้รับความนิยมเป็ นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศแล ้ว บรรดาชาวเขาทีอาศัยอยูบ
่ ริเวณนีก็มวี ถ
ิ ช
ี วี ต
ิ ทีน่าสนใจ พืนทีใน
ซาปาเต็มไปด ้วยนาขันบันไดท่ามกลางทีลาดไหล่เขาทีทอดตัวอย่างมีเสน่ ห ์ นอกจากนียังมีเทือกเขาฟานสีปัน ทีสูง
ทีสุดในอินโดจีนทีความสูง 3,143 เมตรจากระดับนํ าทะเล อีกเพียงประมาณ 1 ชัวโมงก็ถงึ เมืองซาปา (หิมะบนซาปา
ทังนีขึนอยูก
่ บ
ั สภาพอากาศและช่วงเวลาเดินทางในแต่ละปี ) …ใช ้เวลาเดินทางราว 5 ช.ม.

เย็ น
พ ักที8

ิ ค ้าให ้ท่านเลือกช ้อปปิ งมากมาย ไม่วา่ จะเป็ นสินค ้าพืนเมือง
เดินชมและช ้อปปิ งที ตลาด LOVE MARKET มีสน
ของฝาก ขนม กระเป๋ า รองเท ้า ท่านสามารถช ้อปปิ งให ้อย่างจุใจ
บริการอาหารเย็ น ณ ภ ัตตาคาร
NORTH STAR SAPA / MUONG THANH SAPA / SUNNY MOUNTAIN *หรือระด ับเทียบเท่า*

ว ันทีส
8 อง เมือ งซาปา - หมู่ บ ้า นก๊ า ตก๊ า ต หรือ CAT CAT VINLAGE - หมู่ บ ้า นตะว น
ั - นํ า
R ตกส ีเ งิน หรือ

SILVER WATER FALL (B/L/D)
เชา้

บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั นนํ าท่านสู่ หมูบ
่ า้ น CAT CAT หมูบ
่ ้านชาวเขาเผ่าม ้งดํา ชมวิถช
ี วี ต
ิ ความเป็ นอยูข
่ องชาวเขาในหมูบ
่ ้านนี และชม
แปลงนาข ้าวแบบขันบันได การเดินทางไปหมูบ
่ ้านก๊าตก๊าต สามารถเดินทางเท ้าหรือนังรถยนต์ก็ได ้ ในกรณีทนั
ี งรถยนต์
รถนํ าเทียวจะพาทุกท่านมาทีหน ้าหมูบ
่ ้านก๊าตก๊าต และจากนั นจึงเดินเท ้าเลาะตามไล่เขาซึงเป็ นถนนของหมูบ
่ ้านเพือ
สัมผัสกับวิถช
ี วี ต
ิ ความเป็ นอยูแ
่ บบมีความสุขของประชาชนชาวเขาพืนเมือง ทีพึงพาธรรมชาติในการดําเนินชีวต
ิ อันเรียบ
ง่าย ตลอดการเดินทางเท ้าจะมีบ ้านเรือนของชาวเขาทีเปิ ดร ้านวางจําหน่ายสินค ้าพืนเมือง ของทีระลึกแก่นักท่องเทียว

(ลูกค ้าสามารถนํ าสิงของไปบริจาคแก่เด็กชาวเขาได ้ อาทิเช่น เสือผ ้า ผ ้าห่ม รองเท ้า ขนม เป็ นต ้น)

เทีย
8 ง

บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร
นํ า ท่า นชม หมู่บ า้ นตะว น
ั เทียวชมทิว ทั ศน์และสะพานข ้ามแม่นําทีทาด ้วยหวาย ในระหว่า งการเดินทางไป
หมู่บ ้านตะวั น ท่ า นจะได ้ชมนาดอน นาขั นบั น ได ตลอดเส ้นทาง นั ก ท่ อ งเทียวส่ว นใหญ่จ ะเปรีย ญเปรยการ
เดินทางไปหมูบ
่ ้านตะวันนีว่า กินลม ชมวิว

นํ าท่านเดินทางสู่ SILVER WATER FALL (นําR ตกสเี งิน) เป็ นนํ าตกทีสวยทีสุดในเมืองซาปา ไหลจากยอด
เขาฟานซีปัน ซึงสามารถมองเห็นได ้อย่างชัดเจนจากระยะไกล มีความสูง 100 เมตร

เย็ น
พ ักที8
ว ันทีส
8 าม
เชา้

เทีย
8 ง

เย็ น
20.50
22.45

ิ น
หรือเลือกซืออ๊อฟชันเสริมขึน ยอดเขาฟานซป
ั โดยกระเช ้าไฟฟ้ าไปยังยอดเขา ซึงเปรียบเสมือน "หลังคาอิน
โดจีน" เป็ นระบบกระเช ้าไฟฟ้ าสริงสามสาย ยาวทีสุดในเอเชีย รวมระยะทาง 6.3 กิโลเมตร สถานีสด
ุ ท ้ายอยูส
่ งู
้เวลา
จากระดับนํ าทะเลราว 3,000 เมตร ใช
เดินทางประมาณ 15 นาที ระหว่างทางท่านจะได ้เห็น นํ าตกสีเงิน
และ หมู่บ ้านก๊า ต ก๊า ต ในมุม สูง ชมนาขันบันไดทีสวยงาม เมือเดินทางถึง สถานีด ้านบนท่า นจะได ้สัม ผั ส กั บ
่ ุดสูงสุดของยอดเขาให ้ท่านได ้เก็บภาพความประทับใจ (ไม่รวมค่า
บรรยากาศหนาวเย็นและสวยงาม เดินขึนสูจ
้า
กระเช รถรางและค่าเดินทาง)
Rี ม้อไฟ...
บริการอาหารเย็ น ณ ภ ัตตาคา… เมนูพเิ ศษ สุกห
MUONG THANH SAPA / SAPA HOLIDAY / NORTH STAR SAPA *หรือระด ับเทียบเท่า*
ิ - ถนน 36 สาย – ท่า
เมืองซาปา - ด่านชายแดนเวียดนามจีน - เมืองฮานอย - ว ัดหงอกเซน
อากาศยานนอยไบ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ (B/L/D)
บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านสู่ เมืองลาวไก ใกล ้กับด่านชายแดนเวียดนาม-จีน ให ้ท่านได ้ถ่ายรูปเป็ นทีระลึก สถานทีนีเป็ นย่านที
ชาวเวียดนามและชาวจีนเข ้าออก เพือค ้าขาย ส่งสินค ้านํ าเข ้า และส่งออก นํ าท่านกลับสู่ เมืองฮานอย ผ่านทาง
เส ้นทางเดิม ระยะทางประมาณ 320 กิโลเมตร ใช ้เวลาราว 5 ชัวโมง เมืองฮานอย มีความหมายว่า “เมืองทีมีแม่นําไหล
ผ่าน” ซึงหมายถึงแม่นําแดงทีไหลผ่านตัวเมืองฮานอย อันเป็ นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ตังอยู่ทางเหนือของ
ประเทศ มีประวัตศ
ิ าสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี
บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร
ิ วัดโบราณ ภายในประกอบด ้วยศาลเจ ้าโบราณ และข ้างๆ ศาลเจ ้ามีอาคารหลังเล็กๆ
จากนันนํ าท่านชม ว ัดหงอกเซน
ทีมีเต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ ซึงเป็ นเต่าทีอาศัยอยูใ่ นทะเลสาบแห่งนี

หลั ง จากนั นนํ า ท่านสู่ ถนน 36 สาย ทีขายสินค ้าหลากหลายประเภท ทั งของทีระลึก ของกิน ของใช ้ อาทิ
เครืองเขิน หมวกงอบญวน เซรามิก ภาพเขีย น กระเป๋ าก๊ อ ปปี ยีห ้อต่ า งๆ เช่น Samsonite, Kipling, Roxy,
Billabong
บริการอาหารเย็ นด้วยขนมปัง BANH MI (ขนมปังสไตล์เวียดนามบริการบนรถ)
่ ระเทศไทย
ได ้เวลาอันสมควรนํ าท่านเดินสู่ ท่าอากาศยานนอยไบ เพือเดินทางกลับสูป
่ รุงเทพฯ โดยเทียวบินที FD645
นํ าท่านเหินฟ้ ากลับสูก
ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร ้อมความประทับใจ
*************************************************

** หากท่านทีต
8 อ
้ งออกตวY ั ภายใน (เครือ
8 งบิน, รถท ัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ8 จ้าหน้าทีท
8 ก
ุ ครงก่
ัR อนทําการออก
ตวY ั เนือ
8 งจากสายการบินอาจมีการปร ับเปลีย
8 นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
้ ริการ ***
*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใ8 ชบ

อ ัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง
07 – 09 มิถน
ุ ายน 2562
14 – 16 มิถน
ุ ายน 2562
21 – 23 มิถน
ุ ายน 2562
28 – 30 มิถน
ุ ายน 2562
06 – 08 กรกฎาคม 2562
13 – 15 กรกฎาคม 2562
15 – 17 กรกฎาคม 2562
26 – 28 กรกฎาคม 2562
02 – 04 สงิ หาคม 2562
10 – 12 สงิ หาคม 2562

ผูใ้ หญ่/เด็ก
พ ักห้องละ 2-3 ท่าน

พ ักเดีย
8 วเพิม
8

ราคาไม่รวมตวY ั

9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
10,999
11,999
10,999
9,999
11,999

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

6,999
6,999
6,999
6,999
6,999
7,999
8,999
7,999
6,999
8,999

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี : 3,900 บาท**
ค่าบริการข้างต้น ย ังไม่รวมค่าทิปคนข ับรถ ม ัคคุเทศก์ทอ
้ งถิน
8
และห ัวหน้าท ัวร์ทา่ นละ 1,200 บาท /ทริป/ต่อท่าน
่ นนทางบริ
ในกรณี ยกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 ว ันก่อนการเดินทางเท่านน
ัR ไม่เชน
ัR
ษท
ั จะไม่คน
ื ม ัดจําไม่วา
่
ิR เพราะว่าทางบริษ ท
ด้ว ยกรณี ใ ดๆทงส
ัR น
ั ได้ทําการจ่ายค่า ตวY ั ไปให้ก ับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว
โปรดอ่านข้อความให้ถถ
ี8 ว้ นก่อนการจองท ัวร์ทก
ุ ครงัR เพือ
8 ประโยชน์แก่ต ัวท่านเอง
R ไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนด ังกล่าว บริษ ัทฯ ขอ
การเดินทางในแต่ละครงจะต้
ัR
องมีผโู ้ ดยสารจํานวน 15 ท่านขึน
ิ ธิใf นการเลือ
สงวนสท
8 นการเดินทาง หรือเปลีย
8 นแปลงราคา
ิ ธิใf นการคืนม ัดจํา
กรุณาชําระม ัดจํา ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหล ัง ทางบริษ ัทขอสงวนสท
ทงหมด
ัR
เนือ
8 งจากทางบริษ ัทฯ ได้ชําระค่าตวY ั เครือ
8 งบินเต็มใบให้ก ับสายการบินเป็นทีเ8 รียบร้อย ยกเว้น
ค่าภาษีนําR ม ันทีย
8 ังมิได้ชําระ ค่าท ัวร์สว่ นทีเ8 หลือ กรุณาชําระ 21 ว ันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ : ตวY ั เมือ
8 ออกแล้ว ไม่สามารถรีฟน
ั ด์ได้ อ ันเนือ
8 งจากเงือ
8 นไขของสายการบิน
อ ัตราค่าบริการนีรR วม
ค่าตั`วเครืองบินไป-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 ัตราค่าบริการนีไR ม่รวม
ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต
ค่าซักรีด มินบ
ิ าร์ในห ้อง รวมถึงค่าอาหารและเครืองดืมทีสังเพิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากห ัวหน้าท ัวร์กอ
่ น
้ ริการ)
การใชบ
ค่าทิปคนข ับรถและไกด์ทอ
้ งถิน
8 ท่านละ 1,200 บาท/ทริป/ต่อท่าน
ค่าภาษีมล
ู ค่าเพิม
8 7% และภาษีห ัก ณ ทีจ
8 า่ ย 3%
เงือ
8 นไขการชําระค่าบริการ
1. นักท่องเทียวหรือเอเจนซีต ้องชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 5,000 บาทต่อท่านเพือสํารองทีนัง
2. นักท่องเทียวหรือเอเจนซีต ้องชําระเงินค่าบริการส่วนทีเหลือทังหมดก่อนวันเดินทางอย่างน ้อย 21 วัน กรณีนักท่องเทียว
หรือเอเจนซีไม่ชําระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ
ให ้ถือว่านักท่องเทียวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต ้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี วันจันทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ท ี
รัฐบาลประกาศในปี นันๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
เงือ
8 นไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีทนัี กท่องเทียวหรือเอเจนซีต ้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลือนการเดินทาง นักท่องเทียวหรือเอเจนซี(ผู ้มี
ชือในเอกสารการจอง) จะต ้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกทีบริษัทอย่างใดอย่างหนึงเพือแจ ้ง
ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
ื
2. กรณีนักท่องเทียวหรือเอเจนซีต ้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นั กท่องเทียวหรือเอเจนซี (ผู ้มีชอในเอกสารการจอง)
จะต ้องแฟกซ์ อีเ มล์ หรือ เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรั บ เงินคืนทีบริษัท อย่างใดอย่างหนึงเพือทํ าเรืองขอรั บเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพร ้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
2.1.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน ้อยกว่า 15 วัน ไม่คน
ื เงินค่าบริการทีชําระแล ้วทังหมด
ทั งนี ทางบริษัท จะหั ก ค่าใช ้จ่ายทีได ้จ่า ยจริง จากค่าบริก ารทีชํา ระแล ้วเนืองในการเตรีย มการจั ดการนํ า เทียวให ้แก่
นักท่องเทียว เช่น การสํารองทีนังตั`วเครืองบิน การจองทีพักฯลฯ
3. การเดินทางทีต ้องการันตีมดั จําหรือซือขาดแบบมีเงือนไข หรือเทียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับ
สายการบิน 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. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ ทรัี ฐบาลประกาศในปี นันๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใk นการยกเลิกการเดินทางกรณีมนี ักท่องเทียวเดินทางไม่ถงึ 15 คน
เงือ
8 นไขและข้อกําหนดอืน
8 ๆ
1. ทัวร์นสํ
ี าหรับผู ้มีวัตถุประสงค์เพือการท่องเทียวเท่านัน
2. ทัวร์นีเป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได ้ร่วมเดินทางหรือใช ้บริการตามทีระบุไว ้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทังหมด หรือ
ถูกปฏิเสธการเข ้า-ออกเมืองด ้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คน
ื เงินค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทังหมดให ้แก่ทา่ น
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใk นการยกเลิกการเดินทางในกรณีทมี
ี นักท่องเทียวร่วมเดินทางน ้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ ้งให ้กับ
นักท่องเทียวหรือเอเจนซีทราบล่วงหน ้าอย่างน ้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศทีไม่มวี ซ
ี า่ และอย่างน ้อย 10 วัน
ก่อ นการเดินทางสํ า หรั บ ประเทศทีมีว ีซ่า แต่ ห ากทางนั ก ท่ อ งเทียวทุ ก ท่ า นยิน ดีท ีจะชํ า ระค่ า บริก ารเพิมจากการทีมี
นักท่องเทียวร่วมเดินทางน ้อยกว่าทีทางบริษัทกําหนดเพือให ้คณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีทจะให
ี
้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไk ม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ นามสกุล คํานํ าหน ้าชือ เลขทีหนังสือ
เดินทางและอืนๆ เพือใช ้ในการจองตั`วเครืองบิน ในกรณีทนั
ี กท่องเทียวหรือเอเจนซีมิได ้ส่งหน ้าหนังสือเดินทางให ้กับทาง
บริษัทพร ้อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิใk นการเปลียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพือให ้สอดคล ้องกับ สถานการณ์
ภูมอ
ิ ากาศ และเวลา ณ วันทีเดินทางจริงของประเทศทีเดินทาง ทังนีบริษัทจะคํ านึงถึงความปลอดภัยของนั กท่องเทียว
ส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไk ม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช ้จ่ายใดๆ ทีเพิมขึนของนั กท่องเทียวทีมิได ้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบต
ั เิ หตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหาย
้า
ั อืน เป็ นต ้น
หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช เปลียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสด
ุ วิสย
7. อัตราค่าบริการนีคํ านวณจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั น ทางบริษัทขอ
สงวนสิท ธิใk นการปรั บ ราคาค่าบริก ารเพิมขึน ในกรณี ท ีมีก ารเปลียนแปลงอัต ราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ค่า ตั`ว
เครืองบิน ค่าภาษี เชือเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลียนแปลงเทียวบิน ฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มอ
ี ํานาจในการให ้คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว ้นแต่มเี อกสารลงนาม
โดยผู ้มีอํานาจของบริษัทกํากับเท่านัน
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจะนํ า ติด ตัวขึนเครืองบิน ต ้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไ ม่เกิน 100 มิล ลิล ต
ิ รต่อชิน และ
ิ ล็อคปิ ดสนิท และสามารถนํ าออกมาให ้เจ ้าหน ้าที
รวมกันทุกชินไม่เกิน 1,000 มิลลิลต
ิ ร โดยแยกใส่ถงุ พลาสติกใสซึงมีซป
ตรวจได ้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให ้ถือได ้ท่านละ 1 ใบเท่านั น ถ ้าสิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่า
ทีกําหนดจะต ้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ ้าหน ้าทีโหลดใต ้ท ้องเครืองบินเท่านัน
2. สิงของทีมีลักษณะคล ้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็ บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬ
ี าฯ จะต ้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝาก
เจ ้าหน ้าทีโหลดใต ้ท ้องเครืองบินเท่านัน
R ไปบนเครือ
3. IATA ได้กําหนดมาตรการเกีย
8 วก ับการนําแบตเตอรีส
8 ํารองขึน
8 งบินด ังนีR แบตเตอรีสํารองสามารถนํ าใส่
กระเป๋ าติดตัวถือขึนเครืองบินได ้ในจํานวนและปริมาณทีจํากัด ได ้แก่
3.1 แบตเตอรีสํารองทีมีความจุไฟฟ้ าน ้อยกว่า 20,000 mAh หรือน ้อยกว่า 100 Wh สามารถนํ าขึนเครืองได ้ไม่มก
ี ารจํากัด
จํานวน
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
*****************************************

