
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัมผสัมรดกโลกทางธรรมชาต ิฮาลองเบย์ ลิม้รสอาหารทะเล  ช้อปป้ิงไนท์บาซาร์ฮาลอง  

ชมโชว์หุ่นกระบอกนํ้า  ถนน 36 สาย  คารวะสุสานลุงโฮ วรีบุรุษชาวเวยีดนาม 

จัดเตม็!! อาหารทุกมื้อ เตม็อิม่กบัซีฟู้ดบนเรือ และบุฟเฟ่ต์อาหารนานาติ 

พกัฮาลอง 1 คืน // ฮานอย 1 คืน 

เดนิทางโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS  

 



 

 

10.00 น. นดัหมายคณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 แถว Q สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ (Qatar Airways-

QR) มีเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับ และบริการเร่ืองกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรับบตัรท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน 

12.50น. บินลดัฟ้าสู่เวียดนามเหนือ โดยเที่ยวบินที่ QR 834 นําท่านเหิรฟ้าสู่กรุงฮานอย (เสิร์ฟของว่างและเคร่ืองด่ืมบน

เคร่ืองบิน) 

14.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนอยไบ กรุงฮานอย ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระ นาํท่านเดินทางสู่ 

ฮาลอง เบย์ ดินแดนแห่งมงักรหลบัไหล ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30-4 ช.ม. ระหว่างเดินทางช่ืนชมธรรมชาติ ผา่นชนบทของ

เวียดนาม สองฝ่ังส่วนใหญ่จะเป็นนาขา้วสีสันสวยงามต่างกนัไปตามฤดูกาล แวะพกัผ่อนคลายอิริยาบท  เขา้ห้องนํ้ า   ท่าน

สามารถเลือกซ้ือสินคา้แฮนเมดท่ีทาํโดยคนพิการจากการโดนฝนเหลืองในสมยัสงคราม ช่วยอุดหนุนสินคา้ไดต้ามอธัยาศยัถึง

ฮาลอง เบย ์

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

  จากนั้นอิสระใหทุ้กท่านเลือกซ้ือสินคา้ท่ี ฮาลองไนท์บาซาร์ มีสินคา้พื้นเมืองเวยีดนามและสินคา้จากจีนใหท้่านไดเ้ลือก

หลากหลาย เหมาะสาํหรับซ้ือเป็นของฝาก เช่น กระเป๋าผา้ไหม ไมห้อมแกะสลกั เส้ือผา้ ผา้พนัคอ เส้ือยดืลายเวยีดนาม ฯลฯ 

 

 

 

 

 

   

นําท่านเข้าสู่ทีพ่กั NEW STAR HOTEL  ระดับ 3 ดาว  หรือเทยีบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  เดินทางไปท่าเรือโห่งไก ท่ีเช้าตรู่แบบน้ีจะพลุกพล่านไปดว้ยผูค้น รถบสัเล็กใหญ่ ท่ีมาส่งนกัท่องเท่ียวข้ึนเรือ 

เรือจะเป็นเรือไมโ้บราณ มีห้องนํ้ า ห้องครัว และดาดฟ้าชมวิว เรือออกจากท่ามุ่งหนา้ไปชมถํ้ า เรือจะจอดให้ลง 

วนัแรก กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง – STAFF PARTY - ตลาดฮาลองไนท์มาเกต็ 

วนัทีส่อง ฮาลอง – ล่องอ่าวฮาลอง – ถํา้สวรรค์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วดัหงอกเซิน – ถนน 36 สาย - ฮานอย 

– ระบําหุ่นกระบอกนํา้ 

 



และออกไปรอรับท่านอีกท่าหน่ึงโดยไม่วกกลบัมาที่เดิม นาํท่านชม ถํา้สวรรค์ ภายในถํ้างดงาม มีหินรูปทรง

ต่างๆ ประดบัไปดว้ยไฟหลากหลายสีสัน ทาํใหม้องเห็นเป็นรูปทรงต่างๆ กนัไปตามจินตนาการ เช่น มงักร หงส์ 

เต่า เสือ นกกระเรียน คู่รัก ฯลฯ และกลบัไปข้ึนเรือต่อ ล่องเรือไปชมความงามของเกาะน้อยใหญ่ท่ีมีรูปทรง

ประหลาดกระจดักระจายอยู่พนักว่าเกาะในอ่าว ซ่ึงยูเนสโก้ประกาศให้เป็นมรดกโลก เม่ือ 17 ธันวาคม 2537 

และไฮไลทข์องท่ีน่ีเรือจะผา่นใหท้่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบั เกาะไก่ชน สัญลกัษณ์ของอ่าวฮาลอง 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00น. รับประทานอาหารในเรือ เมนูซีฟู๊ด  

 กลับถึงท่าเรือ และเดินทางกลับสู่กรุงฮานอย ใช้เวลาประมาณ 3.30 ช.ม. คร่ึงทางแวะเข้าห้องนํ้า และให้ท่านได้

รับชม ร้านหยก สินคา้ของเวยีดนาม ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้ ช่วยอุดหนุนสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

ถึง ฮานอย นําท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ท่ีมีตาํนานเล่าขานว่าในสมยัท่ีเวียดนามทาํ

สงครามสู้รบกบัจีน กษตัริยแ์ห่งเวียดนามไม่เคยรบชนะจีนไดเ้ลย ทาํให้เกิดความทอ้แท ้เม่ือมาล่องเรือท่ีทะเลสาบ

แห่งน้ีไดมี้ปาฏิหารย ์เต่าขนาดใหญ่มากไดค้าบดาบวิเศษมาให้พระองค์ และเม่ือพระองค์นาํดาบไปต่อสู่กบัจีนก็ได้

ชยัชนะกลบัมาทาํให้บา้นเมืองสงบสุข เม่ือสงครามส้ินสุดพระองคก์็ไดน้าํดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งน้ี นาํท่านขา้ม

สะพานแสงอาทิตยข์า้มไปสู่เกาะหยก ชม วัดหงอกเซิน วดัโบราณ ภายในประกอบดว้ยศาลเจา้โบราณ และขา้งๆ ศาล

เจา้มีอาคารหลงัเล็กๆ ท่ีมีเต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ ซ่ึงเป็นเต่าท่ีอาศยัอยูใ่นทะเลสาบแห่งน้ี จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกซ้ือ

สินคา้บน ถนน 36 สาย ท่ีขายสินคา้หลากหลายประเภท ทั้งของท่ีระลึก ของกิน ของใช้ อาทิ เคร่ืองเขิน หมวกงอบ

ญวน เซรามิก ภาพเขียน กระเป๋าก๊อปป้ียีห่อ้ต่างๆ เช่น Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นชมการแสดงระบําตุ๊กตาหุ่นกระบอกนํ้า ศิลปกรรมประจาํชาติ เอกลกัษณ์ของประเทศเวียดนามและมี

แห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอกจากในนํ้ า แสดงเก่ียวกบัเร่ืองราวในประวติัศาสตร์ 

ชีวติประจาํวนัของชาวเวยีดนาม และตาํนานสถานท่ีสาํคญัต่างๆ ในกรุงฮานอย  

 

 

 

 



นําท่านเข้าสู่ทีพ่กั  CWD HOTEL / FIRST EDEN HOTEL  ระดับ 3 ดาว  หรือเทยีบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางไป จัตุรัสบาดิงห์ ลานกวา้งท่ีประธานาธิบดีโฮจิมินห์ไดอ่้านคาํประกาศอิสรภาพของเวียดนามพน้จาก

ฝร่ังเศสเม่ือ 2 ก.ย. 2488 หลงัจากเวียดนามตกเป็นเมืองข้ึนของฝร่ังเศสอยู่ถึง 84 ปี นาํท่านเขา้คารวะสุสานโฮจิมินห์ 

(ปิดทุกวันจันทร์และศุกร์ และปิดวันท่ี 6 ก.ย. – 6 ต.ค. 57 เพ่ือนาํร่างลุงโฮไปอาบนํ้ายาใหม่) ภายในบรรจุศพอาบ

นํ้ายาของท่านโฮจิมินห์นอนสงบอยูใ่น โลงแกว้ จากนั้นนาํท่านชม ทําเนียบประธานาธิบดี อาคารทาดว้ยสีเหลือง

ทั้งหลงั ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีรับรองแขกบา้นแขกเมือง และเดินเทา้ต่อไปผา่นสวนอนัร่มร่ืนเขียวขจีไปดว้ยตน้ไม้

ใหญ่น้อยท่ีลุงโฮปลูกไว ้ไปชม บ้านพักลุงโฮ  ที่สร้างดว้ยไมท้ั้งหลงั ยกพื้นสูงมีใตถุ้นเหมือนบา้นไทย

สมยัก่อน เป็นที่พกัผ่อนและตอ้นรับแขก ชั้นบนเป็นหอ้งทาํงานและหอ้งนอน จากนั้นเดินต่อไปชมวดัเจดีย์เสา

เดียว เป็นศาลาเก๋งจีนหลงัเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนเสาตน้เดียวปักอยู่ในสระบวั ประดิษฐานรูปเจา้แม่กวนอิมปาง

แสดงอภินิหารมี 10 กร ถือของมงคลรวม 8 อยา่ง มีตาํนานเล่าวา่ “พระเจา้หลีไทโตทรงพระสุบินเห็นเจา้แม่กวนอิม

ประทบันัง่อยูบ่นใบบวั และส่งเด็กชายในออ้มแขนใหพ้ระองค ์ต่อมาไม่นานพระองคไ์ดอ้ภิเษกสมรสและไดใ้ห้

กาํเนิดทายาทเพศชายพระองค์ตามท่ีทรงสุบินจึงไดโ้ปรดให้สร้างวดัน้ีข้ึนมาเพื่อแสดงความขอบคุณต่อเจา้แม่

กวนอิม” 

 

 

   

 

 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารในภัตตาคาร SEN (บุฟเฟ่ต์อาหารเวยีดนาม) 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนอยไบ 

16.35 น. นาํท่านเหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 835 (เสิร์ฟของว่างและเคร่ืองด่ืมบน

เคร่ืองบิน) 

18.25 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ และ ความประทบัใจ 

*** หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม *** 

วนัทีส่าม ฮานอย – สุสานโฮจิมนิท์ – ทาํเนียบประธานาธิบด ี– บ้านพกัลงุโฮ - วดัเจดีย์เสาเดียว – สนามบิน

สุวรรณภูมิ 

 



อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดนิทาง 

 

ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 

2-3 ท่าน 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ เดก็มี

เตยีง 

(เดก็อายุตํา่กว่า 11ปี) 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 

เดก็ไม่มีเตยีง 

(เดก็อายุตํา่กว่า 11ปี) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

16-18 มกราคม 2559 11,900 11,900 10,900 2,000 

23-25 มกราคม 2559 11,900 11,900 10,900 2,000 

27-29 กมุภาพนัธ์ 2559 11,900 11,900 10,900 2,000 

05-07 มนีาคม 2559 11,900 11,900 10,900 2,000 

12-14 มนีาคม 2559 11,900 11,900 10,900 2,000 

19-21 มนีาคม 2559 11,900 11,900 10,900 2,000 

26-28 มนีาคม 2559 11,900 11,900 10,900 2,000 

** ราคาเดก็อายุไม่เกนิ 2 ปี 3,500 บาท ** 

อตัราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ      

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่านํ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.      

 ค่ารถรับ-ส่ง และนาํเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก

หัวหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการ) 

 ค่านํ้าหนกัเกินกวา่ท่ีทางสายการบินกาํหนด 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 400 บาท/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

 



เง่ือนไขการสํารองทีน่ั่งและชําระค่าบริการ 

• กรุณามัดจํา 5,000 บาท / ท่าน   หลงัจากการจองภายใน 3 วนั โดยโอนเงินเข้าบัญชี 

ธนาคาร    ไทยพาณชิย์  (สาขา หน่ึงพนั) 

ช่ือบัญชี      บริษัท แกรนด์ ฮอลเิดย์ จํากดั 

เลขทีบ่ัญชี        175-231417-5 (ออมทรัพย์) 

• แฟกซ์สลปิโอนเงินมาทีบ่ริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689 

• ค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือ ชําระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วนั 

• พร้อมแจ้งช่ือเป็นภาษาอังกฤษของทุกท่านที่ต้องการเดินทางตรงตามหน้าหนังสือเดินทางเท่าน้ันหรือส่งสําเนาหน้า

หนังสือเดินทาง ทีม่ีอายุการใช้งานเหลือไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน   

 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือ

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิก

การจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 

จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อทาํเร่ืองขอรับเงิน

ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการ

ต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้าํเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษทัจะหักค่าใชจ่้ายท่ี

ไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการนาํเท่ียวให้แก่นกัท่องเท่ียว เช่น การสํารองท่ีนัง่

ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ CHARTER FLIGHT หรือ EXTRA 

FLIGHT กบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 

ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์

ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุทาํการของทางบริษทั 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เง่ือนไขและข้อกาํหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัร์น้ีสาํหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 

2. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงราคา 



3. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้

ให้กบันกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่าง

นอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพิ่มจาก

การท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทักาํหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนาํหน้าช่ือ เลขท่ี

หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้ส่งหน้าหนังสือ

เดินทางใหก้บัทางบริษทัพร้อมการชาํระเงินมดัจาํ 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษทัจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว

ส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

7. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก

ความผดิของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจบ็ป่วย ความสูญหาย

หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

8. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋

เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

9. มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอาํนาจในการให้คาํสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลง

นามโดยผูมี้อาํนาจของบริษทักาํกบัเท่านั้น  

 

ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนาํติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให้

เจา้หนา้ท่ีตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุ

ภณัฑม์ากกวา่ท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  


