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สัมผัสมรดกโลกทางธรรมชาติ พร้อมลิ้มรสอาหารทะเลทีฮ่ าลองเบย์
ชมการแสดงพื้นเมืองละครหุ่นกระบอกน้ า คารวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษชาวเวียดนาม
ขอพรเจ้าแม่กวนอิมวัดเจดียเ์ สาเดียว ช้อปปิ้ งฮาลองไนท์บาร์ซา และถนน36สาย”

พิเศษ!!! ของสมนาคุณ (ถุงผ้ารักษ์โลก / พัด / หมวก)

ราคาเริม่ ต้นเพียง 9,999
พักฮานอย 1 คืน//ฮาลอง 1 คืน

เดินทางเดือน กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2560
โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS
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วันที่สอง
เช้า

กรุงเทพ–ฮานอย–ฮาลอง–ตลาดฮาลองไนท์มาร์เก็ต
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศเคาน์ เตอร์สายการบิ น
กาตาร์แอร์เวย์
เหินฟ้ าสู่ ฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบินที่ QR 834
เดินทางถึง สนามบินท่าอากาศยานนอยไบ หลังผ่ านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ ศุลกากร รับ
กระเป๋าสัมภาระ จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่ ฮาลอง เบย์ ดินแดนแห่งมังกรหลับไหล มรดกโลกทาง
ธรรมชาติ จากองค์กรยูเนสโก ในปี พ.ศ. 2537 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30-4 ช.ม. อ่าวฮาลองตั้งอยู่
ในจังหวัดกว่างนิ งห์ (Quang Ninh) ตั้งอยู่ทางเหนื อของกรุ งฮานอย เป็ นอ่าวแห่งหนึ่ งในพื้ นที่ ของอ่าว
ตังเกี๋ยทางตอนเหนื อของประเทศเวียดนาม ใกล้ชายแดนติดต่อกับประเทศจีน มีพื้นที่ท้ังหมด 1,500
ตารางกิ โลเมตร และมี ชายฝั ่ งยาว 120 กิ โลเมตร ระหว่างเดิ นทางชื่ นชมธรรมชาติ ผ่ านชนบทของ
เวียดนาม สองฝั ่งส่วนใหญ่ จะเป็ นนาข้าวสี สันสวยงามต่างกันไปตามฤดูกาล นาทุ กท่ านแวะชม ร้าน
สมุ น ไพร ที่ เต็ ม ไปด้วยสมุ นไพรนานาชนิ ดของเวียดนาม ให้ท่ านได้ เลื อกชม เลื อกซื้ อได้ตาม
อัธยาศัย
บริการอาหารค ่า ณ ภัตาคาร
หลังอาหารคา่ อิสระให้ทุกท่านเลือกซื้ อสินค้าที่ ฮาลองไนท์มาร์เก็ต มีสินค้าพื้ นเมืองเวียดนามและ
สิ นค้าจากจีนให้ท่ านได้เลื อกหลากหลาย เหมาะส าหรับซื้ อเป็ นของฝาก เช่น กระเป๋าผ้าไหม ไม้หอม
แกะสลัก เสื้ อผ้า ผ้าพันคอ เสื้ อยืดลายเวียดนาม ฯลฯ
CITY BAY / CROWN HALONG HOTEL หรือ ระดับเดียวกัน

ฮาลอง–ล่อ งเรือ อ่า วฮาลอง–ถ้ า สวรรค์-ทะเลสาบคืน ดาบ–วัด หงอกเซิน –ระบ าหุ ่น
กระบอกน้ า-ช้อปปิ้ งถนน36สาย
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้ นเดินทางไปท่าเรือโห่งไก ที่เช้าตรู่แบบนี้ จะพลุกพล่านไปด้วยผูค้ น รถบัสเล็กใหญ่ ที่มาส่ง
นั ก ท่องเที่ยวเพื่อ ล่องเรือ ชมอ่าวฮาลอง เรือจะเป็ นเรือไม้โบราณ หัวเรือเป็ นมังกร มีหอ้ งน้ า
ห้องครัว และดาดฟ้ าชมวิว เรือออกจากท่ามุ่งหน้าไปชมถ้า เรือจะจอดให้ลง และออกไปรอรับท่ าน
อีกท่าหนึ่ งโดยไม่วกกลับมาที่เดิม
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นาท่านชม ถ้ าสวรรค์ ภายในถ้างดงาม มีหินรูปทรงต่างๆ ประดับไปด้วยไฟหลากหลายสีสนั ทา
ให้มองเห็นเป็ นรูปทรงต่างๆ กันไปตามจินตนาการ เช่น มังกร หงส์ เต่า เสือ นกกระเรียน คู่รกั
ฯลฯ และกลับไปขึ้ นเรือต่อ ล่องเรือไปชมความงามของเกาะน้อยใหญ่ที่มีรูปทรงประหลาดกระจัด
กระจายอยู่พันกว่าเกาะในอ่าว ซึ่ ง ยูเนสโก้ป ระกาศให้เป็ นมรดกโลกเมื่ อ 17 ธัน วาคม 2537
และไฮไลท์ของที่นี่เรือจะผ่านให้ท่านถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกกับ เกาะไก่ชน สัญลักษณ์ของอ่าวฮาลอง
รับประทานอาหารบนเรือ พิเศษ !! บริการท่านด้วย เมนูซีฟู๊ด
จากนั้ นนาท่านเดินทางกลับสู่กรุงฮานอย ใช้เวลาประมาณ 3.30 ช.ม. ฮานอยเคยเป็ นเมืองหลวง
เก่ า แก่ ของเวี ย ดนามตั้งแต่ ปี พ.ศ. 1553 มี อ ายุ 1,000 ปี ซึ่ ง เป็ นปี ที่ จัก รพรรดิ ลี ไทโด ทรง
สถาปนาพระราชวังทั ง ลองขึ้ น ณ ดิ น แดนแห่ งนี้ ตลอดช่ ว งเวลาหลายร้อ ยปี ที่ ผ่ า นมามี ก าร
เปลี่ยนแปลงชื่อเมืองอีกหลายครั้ง ฮานอย แปลว่า เมืองบนฝั ่งโค้งของแม่น้ า นับเป็ นเมืองหลวงที่มี
ขนาดเล็กที่มีความสวยงามมากตลอดสองฟากถนนเราสามารถเห็นตึกสไตล์โคโลเนี ยลอยูเ่ รียงราย
สองข้างทาง ระหว่างทางนาท่านแวะชม JELWERY อัญมณี ต่างๆ ที่ สวยงามสไตล์แบบเวียดนาม
และ นาท่านชมผลิตภัณฑ์ สินค้าจากเยือ่ ไผ่ ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ในชีวิตประจาวัน เช่น
หมอน ผ้าห่ม เสื้ อผ้า ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดโต๊ะ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน
เดินทางถึงกรุงฮานอย นาท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ที่มีตานานเล่า
ขานว่าในสมัยที่เวียดนามทาสงครามสูร้ บกับจีน กษัตริยแ์ ห่งเวียดนามไม่เคยรบชนะจีนได้เลย ทาให้
เกิดความท้อแท้ เมื่อมาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีปาฏิหารย์ เต่าขนาดใหญ่มากได้คาบดาบวิเศษ
มาให้พระองค์ และเมื่อพระองค์นาดาบไปต่อสู่กบั จีนก็ได้ชยั ชนะกลับมาทาให้บา้ นเมืองสงบสุข เมื่อ
สงครามสิ้ นสุดพระองค์ก็ได้นาดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ จากนั้ นนาท่านข้ามสะพานแสงอาทิตย์ข ้
สู่เกาะหยก ชม วัดหงอกเซิ น วัดโบราณ ภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณ และข้างๆ ศาลเจ้ามี
อาคารหลังเล็กๆ ที่ มีเต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ ซึ่ งเป็ นเต่าที่ อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ จากนั้ นอิสระให้
ทุกท่านเดินชมสิ้ นค้าที่ถนน 36 สายได้ตามอัธยาศัย
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้ น ท่ านชมการแสดง ระบ าตุ๊กตาหุ่ น กระบอกน้ า ศิ ลปกรรมประจ าชาติ เอกลัก ษณ์ ของ
ประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอกจากในน้ า แสดง
เกี่ยวกับเรื่องราวในประวัติศาสตร์ ชีวิตประจาวันของชาวเวียดนาม และตานานสถานที่สาคัญต่างๆ
ในกรุงฮานอย
MOON VIEW / FRIST EDEN HOTEL หรือ ระดับเดียวกัน
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17.25 น.
19.25 น.

ฮานอย–สุสานโฮจิมินท์-ทาเนียบประธานาธิบดี-บ้านพักลุงโฮ-วัดเจดียเ์ สาเดียว–สนามบิน
สุวรรณภูมิ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดิ นทางไป จัตุรัสบาดิงห์ ลานกว้างที่ ประธานาธิ บดี โฮจิมินห์ได้อ่านคาประกาศอิ สรภาพของ
เวียดนามพ้นจากฝรัง่ เศสเมื่อ 2 ก.ย. 2488 หลังจากเวียดนามตกเป็ นเมืองขึ้ นของฝรัง่ เศสอยู่ถึง 84
ปี นาท่านเข้าคารวะ สุสานโฮจิมินห์ (ปิ ดทุกวันจันทร์และศุกร์)ภายในบรรจุศพอาบน้ ายาของท่านโฮ
จิมิ นห์นอนสงบอยู่ในโลงแก้ว อาคารสุ ส านสร้างด้ว ยหิ น อ่ อ น หิ น แกรนิ ต และไม้มี ค่า จากทัว่
ประเทศ ตั้งอยู่ทางฝั ่งตะวันตกของ Old Quarter สุสานนี้ สร้างขึ้ นเมื่อปี ค.ศ. 1973 หลังจากโฮจิ
มินห์เสียชีวิตเมื่อวันที่ 2 กันยายน ค.ศ. 1969
จากนั้ นนาท่านชม บ้านพักลุงโฮ ด้านหลังทาเนี ยบมีบา้ นไม้หลังเล็กๆ ซึ่งลุงโฮใช้เป็ นที่อยู่อาศัย
มาตั้ง แต่ ปี ค.ศ. 1958 จนกระทั ง่ วาระสุ ด ท้า ยของชี วิ ต ใต้ถุ น บ้า นเล็ ก ๆ หลัง นี้ เป็ นสถานที่
ประวัติศาสตร์ ที่โฮจิมินห์ใช้เป็ นที่ประชุมคณะกรรมการโปลิตบุโร กับนายทหารคนสาคัญๆ วาง
แผนการรบกับทหารสหรัฐอเมริกาในสงครามเวียดนาม ข้างบนบ้านเป็ นห้องหนังสือและห้องนอน
ของโฮจิมินห์ ซึ่งอยูอ่ ย่างสมถและเป็ นโสดมาตลอดชีวิต
จากนั้นนาท่านชม วัดเจดียเ์ สาเดียว เป็ นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยูบ่ นเสาต้นเดียวปั ก
อยู่ในสระบัว ประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร ถือของมงคลรวม 8 อย่าง มี
ตานานเล่าว่า “พระเจ้าหลี ไทโตทรงพระสุ บินเห็นเจ้าแม่กวนอิ ม ประทับนั ่งอยู่บนใบบัว และส่ง
เด็กชายในอ้อมแขนให้พระองค์ ต่อมาไม่นานพระองค์ได้อภิเษกสมรสและได้ให้กาเนิ ดทายาทเพศ
ชายพระองค์ต ามที่ ท รงสุ บิ น จึ ง ได้โปรดให้ส ร้า งวั ด นี้ ขึ้ นมาเพื่ อ แสดงความขอบคุ ณ ต่ อ เจ้า แม่
กวนอิม”

รับประทานอาหารในภัตตาคาร SEN บุฟเฟ่ ต์อาหารเวียดนาม
จากนั้ นน าท่ านเดิ นทางชม ทะเลสาบตะวันตก ทะเลสาบที่ ใหญ่ ที่ สุดของเมื องฮานอย ให้ท่ านได้
เพลิดเพลินกับ บรรยากาศในย่านเมืองเก่าและเลือกซื้ อของฝากต่างๆ ได้เวลาอันสมควร นาท่าน
เดินทางสู่ สนามบินท่าอากาศยานนอยไบ
เดินทางสูส่ นามบิน สุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ QR835
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ.......พร้อมความประทับใจ
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** หากท่านที่ตอ้ งออกตั ๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการออกตั ๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

10-12 กุมพาพันธ์ 2560
17-19 กุมพาพันธ์ 2560
24-26 กุมพาพันธ์ 2560
03-05 มีนาคม 2560
10-12 มีนาคม 2560
17-19 มีนาคม 2560
24-26 มีนาคม 2560
31 มี.ค. – 02 เม.ย.2560
07-09 เมษายน 2560
12-14 เมษายน 2560
21-23 เมษายน 2560
28-30 เมษายน 2560
29 เม.ย. – 01 พ.ค.2560
05-07 พฤษภาคม 2560
12-14 พฤษภาคม 2560
19-21 พฤษภาคม 2560
26-28 พฤษภาคม 2560

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
11,999
13,999
10,999
10,999
13,999
11,999
9,999
9,999
9,999

1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่ เด็กมี
เตียง
(เด็กอายุต ่ากว่า
11ปี )

9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
11,999
13,999
10,999
10,999
13,999
11,999
9,999
9,999
9,999

1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่
พักเดี่ยว
เด็กไม่มีเตียง เพิ่ม

ราคาไม่
รวมตั ๋ว

(เด็กอายุต ่ากว่า
11ปี )

9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
11,999
13,999
10,999
10,999
13,999
11,999
9,999
9,999
9,999
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2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
3,500
2,500
2,500
3,500
2,500
2,500
2,500
2,500

6,900
6,900
6,900
6,900
6,900
6,900
6,900
6,900
7,900
8,900
6,900
6,900
8,900
6,900
6,900
6,900
6,900
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** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
ท่านละ 500 บาท /ทริป/ต่อท่าน***
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทาง
บริษทั จะไม่คืนมัดจาไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้ น เพราะว่าทางบริษทั ได้ทาการจ่ายค่า
ตั ๋วไปให้กบั การสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถว้ นก่อนการจอง
ทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมี ผูโ้ ดยสารจานวน 15 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ ครบจานวนดังกล่าว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
หมายเหตุ 1. ตั ๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ ระบุ เช่น ค่าทาหนั งสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอิ นเตอร์เน็ ต ค่าซักรี ด มิ นิบาร์ในห้อง รวมถึ งค่าอาหารและเครื่ องดื่ มที่ สัง่ เพิ่ ม นอกเหนื อ รายการ (กรุณ า
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 500บาท/ทริป/ต่อท่าน
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
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เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่
2. นั กท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่ เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้
วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่ รฐั บาลประกาศ
ในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจน
ซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่ บริษัทอย่างใดอย่าง
หนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์
ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการ
จอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็ นเอกสารการขอรับเงินคืนที่ บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อทาเรื่อง
ขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนั งสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระ
เงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุ ดบัญ ชีธนาคารที่ ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมี เงื่อนไขการคื นเงิน
ค่าบริการดังนี้
2.1.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.1.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.1.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนาเที่ยวให้แก่
นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดิ นทางที่ ตอ้ งการันตี มัดจาหรือซื้ อขาดแบบมี เ งื่อนไข หรือเที่ ยวบิ นเหมาลา Charter Flight หรือ Extra
Flight กับ สายการบิ น หรื อผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ จะไม่มี ก ารคื นเงิน มัดจาหรือ ค่าบริก าร
ทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้
วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศ
ในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
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เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า -ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดย
จะแจ้งให้กบั นั กท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า
และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนั กท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระ
ค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรา
ยินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิ ดชอบค่าเสียหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้าชื่อ
เลขที่ หนั งสื อเดิ นทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิ น ในกรณี ที่นักท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ มิได้ส่งหน้า
หนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษั ทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงรายการการเดิ นทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภู มิ อ ากาศ และเวลา ณ วัน ที่ เดิ น ทางจริ งของประเทศที่ เดิ น ทาง ทั้งนี้ บริ ษั ท จะคานึ งถึ งความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จา่ ยใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนักท่องเที่ยวที่มิได้
เกิ ดจากความผิ ดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุ ดงาน การปฏิ วตั ิ อุ บัติเหตุ ความ
เจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุ
สุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทาง
บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าภาษี เชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ ยวบินฯลฯ
8. มัคคุ เทศก์ พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มี
เอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ
ชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่ งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนา
ออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าว
มีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
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ท ัวร์เกาหลี-ญีป
่ ่น
ุ ราคาถูกสุด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ วเลขที่ 21/00618
ติดต่อที่ FACEBOOK http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถก
ู ) LINE ไลน์ @tourtook

2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3.IATA ได้กาหนดมาตรการเกี่ยวกับการนาแบตเตอรี่สารองขึ้ นไปบนเครือ่ งบินดังนี้
แบตเตอรี่สารองสามารถนาใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้ นเครื่องบินได้ในจานวนและปริมาณที่จากัด ได้แก่
3.1 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนาขึ้ นเครื่อง
ได้ไม่มีการจากัดจานวน
3.2 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนาขึ้ นเครื่อง
ได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน
3.3 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนาขึ้ นเครื่องในทุกกรณี
4. ห้ามนาแบตเตอรี่สารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี
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