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สมัผัสมรดกโลกทางธรรมชาติ ฮาลองเบย ์ล้ิมรสอาหารทะเล 

ชมโชวห์ุน่กระบอกน ้า ชอ้ปป้ิงไนทบ์าซารฮ์าลอง ถนน 36 สาย 

คารวะสุสานลงุโฮ วีรบรุุษชาวเวียดนาม 

เดินทางเดือน ตุลาคม– ธนัวาคม 2559 

พกัฮาลอง 1 คืน//ฮานอย 1 คืน 

โดยสายการบิน NOK AIR 
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วันแรก สนามบินดอนเมือง– ฮานอย –วดัเจิน่กวอ๊ก-วิหารวรรณกรรม-ฮาลอง- 

ตลาดฮาลองไนท์มาเก็ต 

04.00 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินนานาชาติดอนเมืองชั้น2อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ

เคานเ์ตอรส์ายการบินนกแอร์เจา้หน้าท่ีของบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย

ความสะดวกในการเช็คอิน 
06.20น. เหิรฟ้าสู่เมืองฮานอยประเทศเวียดนาม โดยเท่ียวบินท่ี DD3202 

08.20น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข ้า

เมืองและศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระ จากน้ันน าท่านเดินทางชม

ทะเลสาบตะวนัตก ทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองฮานอย  และ น า

ท่านสู่ วดัเจิน่กวอ๊ก ซ่ึงเป็นวดัท่ีเก่าแก่ของชาวพุทธท่ีเคยรุ่งโรจน์ใน

อดีต วดัน้ีตั้งอยู่บริเวณเกาะเล็กๆติดริมทะเลสาบ จากน้ันเท่ียวชม

วิหารวรรณกรรม เป็นโรงเรียนของพวกขุนนาง ตวัอาคารและ

การตกแต่งดา้นในสรา้งตามหลักฮวงจุย้เช่นเดียวกบัจีน 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั  ณภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ฮาลอง เบย์ ดินแดนแห่งมังกรหลับไหล ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

3.30-4 ช.ม. ระหว่างเดินทางช่ืนชมธรรมชาติ ผ่านชนบทของเวียดนาม สองฝั่งส่วนใหญ่จะ

เป็นนาขา้วสีสันสวยงามต่างกันไปตามฤดูกาล แวะพกัผ่อนคลายอิริยาบท เขา้ห้องน ้ า 

และให้ท่านได้รับชม บัวหิมะ สินค้าของเวียดนามท่านสามารถเลือกซ้ือสินค้า ช่วย

อุดหนุนสินคา้ไดต้ามอัธยาศยั.... ถึงฮาลอง เบย์ 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

 จากน้ันอิสระใหทุ้กท่านเลือกซ้ือสินคา้ท่ีฮาลองไนท์บาซาร ์ มีสินคา้พ้ืนเมืองเวียดนามและ

สินคา้จากจีนใหท่้านได้เลือกหลากหลาย เหมาะส าหรบัซ้ือเป็นของฝาก เช่น กระเป๋าผ้าไหม 

ไม้หอมแกะสลัก เส้ือผ้า ผ้าพนัคอ เส้ือยืดลายเวียดนาม ฯลฯ 

ท่ีพกั  VAN HAI HOTEL / BLUE SKY HOTEL  ระดบั3ดาว  หรือระดบัเดียวกนั 
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วันท่ีสอง ฮาลอง-ล่องอ่าวฮาลอง-ถ ้าสวรรค-์ฮานอย-ระบ าหุ่นกระบอกน ้า 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางไปท่าเรือโห่งไก ท่ีเชา้ตรู่แบบน้ีจะพลุกพล่านไปด้วย

ผู้คน รถบัสเล็กใหญ่ ท่ีมาส่งนักท่องเท่ียวขึ้ นเรือ เรือจะเป็นเรือ

ไม้โบราณ มีหอ้งน ้า หอ้งครวั และดาดฟ้าชมวิว เรือออกจากท่า

มุ่งหน้าไปชมถ ้า เรือจะจอดใหล้ง และออกไปรอรบัท่านอีกท่าหน่ึงโดยไม่วกกลับมา

ท่ีเดิม น าท่านชมถ ้ าสวรรค ์ ภายในถ ้างดงาม มีหินรูปทรงต่างๆ ประดบัไปดว้ยไฟ

หลากหลายสีสัน ท าใหม้องเห็นเป็นรูปทรงต่างๆ กนัไปตามจินตนาการ เช่น มังกร 

หงส์ เต่า เสือ นกกระเรียน คู่รกั ฯลฯ และกลับไปขึ้ นเรือต่อ ล่องเรือไปชมความงาม

ของเกาะน้อยใหญ่ท่ีมีรูปทรงประหลาดกระจดักระจายอยู่พนักว่าเกาะในอ่าว ซ่ึงยูเนส

โกป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลกเม่ือ 17 ธันวาคม 2537และไฮไลท์ของท่ีน่ีเรือจะผ่านให้

ท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบัเกาะไก่ชน สัญลักษณ์ของอ่าวฮาลอง 

11.00น. รบัประทานอาหารในเรือ เมนูซีฟู๊ด 

 จากน้ันน าท่านชมผลิตภัณฑ์ สินค้าจากเย่ือไผ่ ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถใชใ้น

ชีวิตประจ าวนั เช่น หมอน ผ้าห่ม เส้ือผ้า ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดโต๊ะ  แปรงสีฟัน ยาสีฟัน 

เป็นตน้ 

บ่าย กลับถึงท่าเรือ และเดินทางกลับสู่กรุงฮานอย ใชเ้วลาประมาณ 3.30 ช.ม. 

คร่ึงทางแวะเขา้ห้องน ้าและใหท่้านไดร้ับชมหยก สินคา้ของเวียดนามท่านสามารถ

เลือกซ้ือสินคา้ ช่วยอุดหนุนสินคา้ไดต้ามอัธยาศยั...ถึงฮานอย 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

จาก น้ันชมการแสดงระบ า ตุ ๊กตาหุ่นกระบอกน ้ า  

ศิลปกรรมประจ าชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนาม

และมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่น

กระบอกจากในน ้ า  แสดงเกี่ ย วกับ เ ร่ือ งราว ใ น

ประวัติศาสตร์ ชีวิตประจ าวันของชาวเวียดนาม และ

ต านานสถานท่ีส าคญัต่างๆ ในกรุงฮานอย 

ท่ีพกั CWD HOTEL / FIRST EDEN HOTEL  ระดบั3ดาว  หรือระดบัเดียวกนั 
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วันท่ีสาม ฮานอย–สุสานโฮจมิินท์-ท าเนียบประธานาธิบดี-บ้านพกัลุงโฮ-วดัเจดียเ์สาเดียว

ทะเลสาบคืนดาบ-วดัหงอกเซิน-ถนน36สาย-สนามบินดอนเมือง 

 

 

 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางไปจตัุร ัสบาดิงห์ ลานกว้างท่ีประธานาธิบดีโฮจิมินห์ได้อ่านค าประกาศ

อิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝรัง่เศสเม่ือ 2 ก.ย. 2488 หลังจากเวียดนามตกเป็น

เมืองขึ้ นของฝรัง่เศสอยู่ถึง 84 ปี น าท่านเขา้คารวะสุสานโฮจมิินห์(ปิดทุกวนัจันทรแ์ละ

ศกุร ์และปิดวนัที่  5 ก.ย. – 5 ธ.ค. 59 เพ่ือน ำรำ่งลุงโฮไปอำบน ้ำยำใหม่) ภายในบรรจุ

ศพอาบน ้ ายาของท่านโฮจิมินหน์อนสงบอยู่ในโลงแกว้ จากน้ันน าท่านชมท าเนียบ

ประธานาธิบดี อาคารทาดว้ยสีเหลืองทั้ งหลัง ปัจจุบันเป็นสถานท่ีรบัรองแขกบ้าน

แขกเมือง และเดินเท้าต่อไปผ่านสวนอันร่มร่ืนเขียวขจีไปดว้ยต้นไม้ใหญ่น้อยท่ี ลุ งโฮ

ปลูกไว ้ไปชมบ้านพกัลุงโฮ ท่ีสร้างดว้ยไม้ทั้ งหลัง ยกพ้ืนสูงมีใตถุ้นเหมือนบ้านไทย

สมัยก่อน เป็นท่ีพักผ่อนและต้อนรับแขก  ชั้นบนเป็นห้องท างานและห้องนอน 

จากน้ันเดินต่อไปชมวดัเจดียเ์สาเดียว เป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยู่บน

เสาตน้เดียวปักอยู่ในสระบัว ประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร ถือ

ของมงคลรวม 8 อย่าง มีต านานเล่าว่า“พระเจ้าหลีไทโตทรงพระสุบินเห็นเจ ้าแม่

กวนอิมประทับนัง่อยู่บนใบบัว และส่งเด็กชายในอ้อมแขนใหพ้ระองค ์ ต่อมาไม่นาน

พระองคไ์ดอ้ภิเษกสมรสและไดใ้หก้  าเนิดทายาทเพศชายพระองค์ตามท่ีทรงสุบินจึงได้

โปรดใหส้รา้งวดัน้ีขึ้ นมาเพ่ือแสดงความขอบคุณต่อเจา้แม่กวนอิม” 

เท่ียง  รบัประทานอาหารในภัตตาคาร(6)SEN บุฟเฟ่ตอ์าหารเวียดนาม 

บ่าย น าท่านชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ท่ีมีต านานเล่าขานว่าใน

สมัยท่ีเวียดนามท าสงครามสู้รบกบัจีน กษตัริย์แห่งเวียดนามไม่เคยรบชนะจีนไดเ้ลย ท า

ใหเ้กิดความท้อแท้ เม่ือมาล่องเรือท่ีทะเลสาบแห่งน้ีไดมี้ปาฏิหารย์ เต่าขนาดใหญ่มาก

ได้คาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ และเม่ือพระองค์น าดาบไปต่อสู่กับจีนก็ได้ชยัชนะ

กลับมาท าให้บ้านเมืองสงบสุข เม่ือสงครามส้ินสุดพระองค์ก็ได้น าดาบมาคืน ณ 
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ทะเลสาบแห่งน้ี น าท่านขา้มสะพานแสงอาทิตย์ขา้มไปสู่เกาะหยก ชมวดัหงอกเซิน วดั

โบราณ ภายในประกอบดว้ยศาลเจา้โบราณ และขา้งๆ ศาลเจา้มีอาคารหลังเล็กๆ ท่ีมี

เต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ ซ่ึงเป็นเต่าท่ีอาศยัอยู่ในทะเลสาบแห่งน้ี จากน้ันอิสระใหท่้านเลือก

ซ้ือสินคา้บนถนน 36 สาย ท่ีขายสินคา้หลากหลายประเภท ทั้งของท่ีระลึก ของกิน 

ของใช ้อาทิ เคร่ืองเขิน หมวกงอบญวน เซรามิก ภาพเขียน กระเป๋าก๊อปป้ีย่ีหอ้ต่างๆ 

เช่น Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong 

17.30น. ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนอยไบ 

20.50น. เดินทางสู่สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย เท่ียงบินท่ี DD3207 

22.30น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่ 

ห้องละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุต  า่กว่า

11ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุต  า่กว่า11

ปี) 

พกัเด่ียว

เพ่ิม 

ราคาไม่

รวมตัว๋ 

7-9 ตุลาคม 2559 9,900 9,900 9,900 2,500 5,500 

19-21 ตุลาคม 2559 9,900 9,900 9,900 2,500 5,500 

21-23 ตุลาคม 2559 10,900 10,900 10,900 2,500 6,500 

4-6 พฤศจกิายน 2559 9,900 9,900 9,900 2,500 5,500 

18-20 พฤศจกิายน 

2559 

9,900 9,900 9,900 2,500 5,500 

9-11 ธนัวาคม 2559 10,900 10,900 10,900 2,500 6,500 

16-18 ธนัวาคม 2559 9,900 9,900 9,900 2,500 5,500 

26-28 ธนัวาคม 2559 10,900 10,900 10,900 2,500 6,500 

30 ธ.ค.-1 ม.ค. 2559 13,900 13,900 13,900 4,000 8,500 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท** 
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***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มัคคุเทศกท์อ้งถ่ิน 

ท่านละ 400 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบ

จ  านวนดงักล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ พรอ้มคณะ      ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.   ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียว

ตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตาม

รายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบริการตลอด

การเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์

ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่ าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั ่งเพ่ิม

นอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก่์อนการใช้บริการ) 

ค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทัวร ์และมัคคุเทศกท์้องถ่ิน ท่านละ 400บาท/ทริป/ต่อท่าน 

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 

21 วนั กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึง

กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆใหถื้อว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทาง

ในทัวรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง

บริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์ เวลา 9.00 น. – 14.00 
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น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวันหยุด

ท าการของทางบริษทั 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือ เอ เจนซ่ีต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทา ง 

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผู้มี ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็น

เอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลักษณ์

อักษรทางบริษทัไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผู้มีช่ือใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษทัอย่าง

ใดอย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐาน

ประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ี

ตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระ

แล้ว 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแล้วทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษทัจะ

หกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวให้แก่

นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight 

หรือ Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืน

เงินมัดจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง

บริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์ เวลา 9.00 น. – 14.00 

น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวันหยุด

ท าการของทางบริษทั 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทัวรน้ี์ส าหรบัผู้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 
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2. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยก ว่า 

15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กบันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการ

เดินทางส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวี

ซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียว ร่วม

เดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษทัก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้  ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า

น าหน้าช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียว

หรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษทัพรอ้มการช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือให้

สอดคล้องกบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี

บริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้ นของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด

งาน การปฏิวติั  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า 

เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลง

อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน 

การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์ พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  

เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษทัก ากบัเท่าน้ัน  

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อค

ปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตใหถื้อ

mailto:sales@riothai.co.th
http://www.riothaitravel.com/


   

        

 

 ใบอนุญาตน าเทีย่วเลขที ่11/04307 

บรษิทั รโิอไทย ทราเวล จ ากดั 

29/44 ซ.หทยัราษฎร ์ 39 ถนนหทยัราษฎร ์ แขวงสามวาตะวนัตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 

โทร.0-2915-5291-3 ,0-29155296-7  โทรสาร.0-2915-5299  Email: sales@riothai.co.th 

                                                                     www.riothaitravel.com 

ไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถ้าส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋า

ใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน  
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