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เวียดนาม...บูทคิ บินไปกับบางกอกแอร์เวย์
เวียดนามกลาง เว้ ดานังฮอยอัน 4 วัน
พิเศษสุดนัง่ กระเช้าไฟฟ้ าขึ้นสูย่ อดเขา บานาฮิลล์

จุดเด่นของโปรแกรม










เที่ยวชม เมืองเว้ชมเจดียเ์ ทียนมูชมสุสานกษัตริยไ์ คดิงห์
ชมความงาม เมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม
ช้อปปิ้ งตลาดดองบา และ ตลาดฮาน
ล่องเรือชมความงามของแม่น้ าหอมพร้อมฟังดนตรีพ้ นื เมือง
นัง่ กระเช้าไฟฟ้ าขึ้นเขาบาน่ าฮิลส์ สนุ กสนานกับสวนสนุ ก The Fantasy Park
นาท่านสักการะ เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดลิงค์อ้ งึ
พิเศษ !! บุฟเฟ่ ต์นานาชาติบนเขาบาน่ าฮิลล์ และอาหารSeafood
พิเศษ Wifion Busเล่นได้สะใจทุกเวลา
แถมฟรี!!ชุดซินจ่าวสุดพิเศษ (เสื้อยืดซินจ่าว+กระเป๋ าถือซินจ่าว+พัดซินจ่าว)
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โปรแกรม 4 วัน 3 คืน : เดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์
วันแรก

08.30 น.
11.00น.
12.35 น.
จากนัน้

คา่
จกนัน้

กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เมืองเว้-สุสานไคดิงห์-วัดเทียนมู-ตลาดดองบา-ล่องแม่น้ าหอม-เว้
 ( - /-/เย็น)
พร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4ประตู 4 เคาน์เตอร์ F สายการบินบางกอกแอร์เวย์ Bangkok Airway (PG)
โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทกุ ท่าน
ออกเดินทางสูเ่ มืองดานังโดยเที่ยวบิน PG 947**
บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
เดินทางถึง สนามบิน ดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่
เรียบร้อยแล้ว(เวลาท้องถิน่ ที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย)
นาท่านเดินทางเข้าสู่เมืองเว้เมืองเว้ เมืองทีม่ คี วามเจริญรุ่งเรืองในอดีต
โบราณสถานอันงดงามและทรงคุณค่า วัฒนธรรมทีม่ แี บบฉบับของตนเอง
เว้ จึงได้รบั การยืนยันจาก องค์การยูเนสโก
ประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี พ.ศ. 2536 ให้เป็ นมรดกโลก
WORLD HERITAGE 1 ใน 3 แห่งทีม่ อี ยู่ในประเทศเวียดนาม
นำท่านชมสุสานกษัตริยไ์ คดิงห์สุสานแห่งนี้เป็ นเพียงสุสานเดียวทีม่ กี ารผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออกเข้ากับ
สถาปัตยกรรมตะวันตก ทางเดินขึ้นสุสานได้รบั การตกแต่งเป็ นบันไดมังกรอันโอ่อ่า
นาท่านชมเจดียเ์ ทียนมูทรงเก๋งจีนแปดเหลีย่ มสูงลดหลันกั
่ น 7 ชัน้ ซึง่ แต่ละชัน้ แทน
ภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า ตัง้ เด่นอยู่รมิ ฝัง่ แม่นา้ หอมจากนัน้ นาท่านเยี่ยมชม
อิสระช้อปปิ้ งที่ตลาด Dong Ba เป็ นตลาดใหญ่ ตัง้ อยู่รมิ ฝัง่ แม่นา้ หอมรอบนอกจะเป็ น
สินค้าของที่ระลึกเป็ นส่วนมาก ด้านในเป็ นของใช้ ทัว่ ไป
บริการอาหารเย็นที่หอ้ งอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่าน ลงเรือมังกรล่องแม่น้ าหอม พร้อมชมการแสดงและดนตรีพ้นื เมือง
นาท่านเข้าโรงแรมทีพ่ กั พักที่ Elegant hotel vietnam Hue หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว**
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เว้ – พระราชวังเว้ – ฮอยอัน – บ้านโบราณ – สะพานญี่ปนุ่ – วัดฟุ๊ กเกียน
 (เช้า/กลางวัน/เย็น)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารเช้านาทุกท่านเดินทางสู่
พระราชวังหลวงของกษัตริยร์ าชวงศ์เหวียนพระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นใน
ปี พ.ศ. 2348 ในสมัยยาลองเคยเป็ นที่ประทับของพระมหากษัตริย ์
ราชวงศ์เหวียน13 พระองค์ พระราชวังแห่งนี้ตงั้ อยู่ใจกลางเมือง
เป็ นมรดกตกทอดอันยิง่ ใหญ่และงดงามแห่งนี้ได้ถกู สร้างขึ้นตามแบบแผนความเชื่อของจีน
นาท่านเดินทางสู่ “เมืองโบราณฮอยอัน” เมืองฮอยอันนัน้ อดีตเคยเป็ นเมืองท่า การค้าที่สาคัญแห่งหนึ่งใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็ นศูนย์กลางของการ แลกเปลีย่ นวัฒนธรรมระหว่างตะวันตกกับตะวันออกองค์การยูเนสโกได้
ประกาศให้ฮอยอันเป็ นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมเนื่องจากเป็ นสถานทีส่ าคัญทางประวัตศิ าสตร์ แม้ว่าจะผ่านการบูรณะขึ้น
เรื่อยๆแต่ก็ยงั คงรูปแบบของเมืองฮอยอันไว้ได้นาท่านเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศเดินทางเข้าสู่ตวั เมืองฮอยอัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมวัดฟุ๊ กเกีย๋ นเป็ นสมาคมชาวจีนทีใ่ หญ่และเก่าแก่ท่สี ุดของเมืองฮอยอัน
ใช้เป็ นทีพ่ บปะของคนหลายรุ่น วัดนี้มจี ดุ เด่นอยู่ทง่ี านไม้แกะสลัก ลวดลายสวย
งามท่าน สามารถทาบุญต่ออายุโดยพิธสี มัยโบราณ คือ การนาธู ปทีข่ ดเป็ นก้นหอย
มาจุดทิ้งไว้เพือ่ เป็ นสิรมิ งคลแก่ท่าน นาชมOld House of Tan Skyบ้านโบราณ
ซึง่ เป็ นชื่อเจ้าของบ้านเดิมชาวเวียดนามที่มฐี านะดี ชมบ้านไม้ท่เี ก่าแก่และสวยงามที่
สุดของเมืองฮอยอัน สร้างมากว่า 200 ปี ปัจจุบนั ได้รบั การอนุ รกั ษ์ไว้เป็ นอย่างดี และ
ยังเป็ นทีอ่ ยู่อาศัยของทายาทรุ่นทีเ่ จ็ดของตระกูล การออกแบบตัวอาคารเป็ นการผสม
ผสานระหว่างอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมของจีน ญี่ป่ นุ และเวียดนาม ด้านหน้าอาคาร
ติดถนนเหวียนไทฮ็อกทาเป็ นร้านบูติค ด้านหลังติดถนนอีกสายหนึ่งใกล้แม่นา้ ทูโบนมี
ประตูออกไม้ สามารถชมวิวทิวทัศน์และเห็นเรือพายสัญจรไปมาในแม่นา้ ทูโบนได้เป็ น
อย่างดีนาชม สะพานญี่ป่ นุ ซึง่ สร้างโดยชุมชนชาวญี่ป่ นุ เมือ่ 400 กว่าปี มาแล้ว กลางสะพานมีศาลเจ้าศักดิ์สทิ ธิ์ ทีส่ ร้างขึ้นเพือ่
สวดส่งวิญญาณมังกร ชาวญี่ป่ นุ เชื่อว่ามี มังกรอยู่ใต้พภิ พส่วนตัวอยู่ทอ่ี นิ เดียและหางอยู่ท่ญ
ี ่ปี ่ นุ ส่วนลาตัวอยู่ทเ่ี วียดนาม
เมือ่ ใดทีม่ งั กรพลิกตัวจะเกิดนา้ ท่วมหรือแผ่นดินไหว ชาวญี่ป่ นุ จึงสร้างสะพานนี้โดยตอกเสาเข็มลงกลางลาตัวเพือ่ กาจัดมันจะได้
ไม่เกิดภัยพิบตั ขิ ้นึ อีก ชมศาลกวนอูซง่ึ อยู่บนสะพาน ญี่ป่ นุ และที่ฮอยอันชาวบ้านจะนาสินค้าต่าง ๆ ไว้ทห่ี น้าบ้าน เพือ่ ขายให้แก่
นักท่องเทีย่ วท่านสามารถซื้อของทีร่ ะลึก เป็ นของฝากกลับบ้านได้อกี ด้วย เช่น กระเป๋ าโคมไฟ เป็ นต้น จากนัน้ เดินทางสู่ดานัง
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บริการอาหารเย็นณภัตตาคาร อิม่ อร่อยกับอาหารทะเล Seafood
นาท่านเข้าสูท่ ่พี กั **โรงแรม PHO HOI RESORT HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว**

ฮอยอัน – บาน่ าฮิลล์ – สะพานมังกร – เมืองดานัง
 (เช้า/กลางวัน/เย็น)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารเช้านาทุกท่านเดินทางสู่ บานาฮิลล์ซง่ึ อยู่ห่างจากเมืองดานัง 25 กิโลเมตร
บานาฮิลล์เป็ นที่ตากอากาศทีด่ ีท่สี ุดในเวียดนามกลางได้คน้ พบในสมัยทีฝ่ รัง่ เศสเข้ามาปกครองเวียดนามได้มกี ารสร้างถนนอ้อม
ขึ้นไปบนภูเขาสร้างทีพ่ กั โรงแรมสิง่ อานวยความสะดวกต่างๆเพือ่ ใช้เป็ นสถานทีพ่ กั ผ่อนในระหว่างการรบระหว่างทีน่ งั ่ กระเช้าด้วย
ความเสียวพร้อมความสวยงามเราจะได้เห็นวิวธรรมชาติทงั้ นา้ ตกToc Tien และลาธารSuoi no (ในฝัน)
นาท่านนัง่ กระเช้าขึ้นสูบ่ านาฮิลล์ (Ba Na Hill)กระเช้าแห่งบานาฮิลล์น้ ีได้รบั การบัน
ทึกสถิติโลกโดยWorld Record ว่าเป็ นกระเช้าไฟฟ้ าทีย่ าวทีส่ ุดประเภทNon Stop
โดยไม่หยุดแวะมีความยาวทัง้ สิ้น 5,042 เมตรและเป็ นกระเช้าที่สูงทีส่ ุดที่ 1,294 เมตร
นักท่องเทีย่ วจะได้สมั ผัสปุยเมฆหมอกและบางจุดมีเมฆลอยตา่ กว่ากระเช้าพร้อม
อากาศบริสุทธิ์อนั สดชื่นจนทาให้ท่านอาจลืมไปเสียด้วยซา้ ว่าทีน่ ่ีไม่ใช่ยุโรปเพราะ
อากาศทีห่ นาวเย็นเฉลีย่ ตลอดทัง้ ปี ประมาณ 10 องศาเท่านัน้ จุดทีส่ ูงทีส่ ุดของบานาฮิลล์มคี วามสูง 1,467 เมตรกับสภาพผืนป่ าทีอ่ ดุ มสมบูรณ์

เที่ยง
บ่าย

บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบนเขาบาน่ าฮิลล์
จุดทีส่ ร้างความตื่นเต้นให้นกั ท่องเทีย่ วมองดูอย่างอลังการที่ซง่ึ เต็มไปด้วยเสน่ห ์
แห่งตานานและจินตนาการของการผจญภัยที่สวนสนุ ก The Fantasy Park
( รวมค่าเครื่องเล่นบนสวนสนุ ก ยกเว้น หุ่นขี้ผ้ งึ ที่ไม่รวมให้ในรายการ )
ทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งของบาน่าฮิลล์ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบเช่นท้าทาย
ความมันส์ของหนัง 4D, ระทึกขวัญกับบ้านผีสงิ และอื่นๆถ้าไดโนเสาร์เกมส์สนุ กๆ
เครื่องเล่นเบาๆรถไฟเหาะแมงมุนเวียนหัวตลอดไปจนถึงระทึกขวัญสัน่ ประสาท
อีกมากมายหรือช้อปปิ้ งซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอย่างจุใจและอีกมากมายที่
รอท่านพิสูจน์ความมันส์กนั อย่างเต็มที่ให้ท่านได้สนุกสนานต่อกับเครื่องเล่นนานา
ชนิดอย่างจุใจ ได้เวลาสมควร นาท่านเดินทางกลับ
นาท่านชมสะพานมังกร Dragon Bridgeอีกหนึ่งทีเ่ ทีย่ วดานังแห่งใหม่ สะพานมังกร ไฟสัญลักษณ์ความสาเร็จแห่งใหม่ของ
เวียดนาม ทีม่ คี วามยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลนส์ เชื่อมต่อสองฟากฝัง่ ของแม่นา้ ฮัน ประเทศเวียดนามสะพาน
มังกรถูกสร้างขึ้นเพือ่ เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วดานัง เป็ นสัญลักษณ์ของการฟื้ นคืนประเทศ และเป็ นการฟื้ นฟูเศรษฐกิจของประเทศ
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โดยได้เปิ ดใช้งานตัง้ แต่ปี 2013 ด้วยสถาปัตยกรรมทีบ่ วกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทีไ่ ด้รบั แรงบันดาลใจจากตานานของเวียดนาม
เมือ่ กว่าหนึ่งพันปี มาแล้ว
บริการอาหารเย็นที่หอ้ งอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสูท่ ่พี กั **โรงแรม Galavina Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว**

คา่

ดานัง – วัดลิงค์อ้ งึ – ช้อปปิ้ งตลาดฮาน – กรุงเทพฯ
 (เช้า/-/-)

วันที่ส่ี

07.00 น.
จากนัน้

จากนั้น

13.35 น.
15.15 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านแวะสักการะ วัดลินห์องึ๋ เป็ นวัดทีใ่ หญ่ท่สี ุดของเมืองดานังภายในวิหารใหญ่ของวัดเป็ น
สถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆตามความเชื่อของชาวบ้านแถบนี้นอกจากนี้ยงั มี
รูปปัน้ ปูนขาวเจ้าแม่กวนอิมซึง่ มีความสูงถึง 67 เมตรตัง้ อยู่บนฐานดอกบัวกว้าง 35 เมตร
ยืนหันหลังให้ภเู ขาและหันหน้าออกทะเลคอยปกป้ องคุม้ ครองชาวประมงทีอ่ อกไปหาปลานอก
ชายฝัง่ วัดแห่งนี้นอกจากเป็ นสถานทีศ่ กั ดิ์สทิ ธิ์ทช่ี าวบ้านมากราบไหว้บูชาและขอพรแล้วยัง
เป็ นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทีส่ วยงามเป็ นอีกนึ่งจุดชมวิวทีส่ วยงามชองเมืองดานัง
นาท่านเดินเที่ยวและช้อปปิ้ งในตลาดฮานซึง่ ก็มสี นิ ค้าหลากหลายชนิด เช่นผ้า เหล้า บุหรี่ และของกินต่างๆ เป็ นตลาดสดและ
ขายสินค้าพื้นเมืองของเมืองดานัง
ได้เวลาสมควร นาท่านเดินทางสู่สนามบินดานัง
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 948
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรูล้ มื
........................................................................................

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

ตารางวันเดินทางราคาทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานังฮอยอัน 4 วัน 3 คืน บิน PG
เริม่ เดินทาง
23 ธ.ค.59
6 ม.ค.60

กลับจากเดินทาง จานวน
26 ธ.ค.59
9 ม.ค.60

34
34

ผูใ้ หญ่

เด็กมีเตียง

เด็กมีเตียง

พักเดี่ยว

14,900

14,900

13,900

3,000

14,900

14,900

13,900

3,000
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13 ม.ค.60
17 ก.พ.60
24 ก.พ.60
3 มี.ค.60
10 มี.ค.60
17 มี.ค.60
24 มี.ค.60

16 ม.ค.60
20 ก.พ.60
27 ก.พ.60
6 มี.ค.60
13 มี.ค.60
20 มี.ค.60
27 มี.ค.60

34
34
34
34
34
34
34

15,900

15,900

14,900

3,000

13,900

13,900

12,900

3,000

14,900

14,900

13,900

3,000

14,900

14,900

13,900

3,000

14,900

14,900

13,900

3,000

13,900

13,900

12,900

3,000

13,900

13,900

12,900

3,000

อัตราค่าบริการรวม
- ตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุป๊ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋
- ที่พกั โรงแรมตามรายการ 3 คืน (กรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิม่ เงินพักห้องเดี่ยว)
- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
- ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
- ค่าไกด์ทอ้ งถิน่ และหัวหน้าทัวร์นาเที่ยวตามรายการ
- ประกันอุบตั เิ หตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
- ภาษี น้ ามันและภาษี ตวั ๋ ทุกชนิ ด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
- ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
อัตราค่าบริการไม่รวม
- ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%และภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%
- ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนี ยมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ
- ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
- ค่าใช้จา่ ยอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออก
และเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความควบคุมของ
บริษทั ฯ
- ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ , คนขับรถผูช้ ่วยคนขับรถ ใน อัตราวันละ 150บาท/วัน/คน(บังคับตามระเบียบธรรมเนี ยมของประเทศค่ะ)
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถนะคะแต่ไม่บงั คับทิปค่ะ)
เงือ่ นไขการสารองที่นงั ่
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1.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระมัดจา 5,000 บาทส่วนที่เหลือชาระทันทีกอ่ นการเดินทางไม่นอ้ ย
กว่า15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต(ิ ช่วงเทศกาลกรุณาชาระก่อนเดินทาง 21 วัน)
2.กรณี ยกเลิก 2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ทง้ั หมด ยกเว้นในกรณี วนั หยุดเทศกาล,
วันหยุดนักขัตฤกษ์
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจาทัง้ หมด
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทง้ั หมดไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
3. กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทั ฯจะทาการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทง้ั นี้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็ นจริง ในกรณี
เจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
4.บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จานวนที่บริษทั ฯกาหนดไว้(15 ท่านขึ้นไป)เนื่ องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั ฯและผูเ้ ดินทางอืน่ ที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษทั ต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. คณะผูเ้ ดินทางจานวน 10 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณี ท่มี ีผูเ้ ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านไม่มีหวั หน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไป
ด้วยโดยทางบริษทั ฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม
- บริษทั ฯมีสทิ ธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
- เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
- หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือ
เดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้ )
-ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณี ท่านถูกปฎิเส
ธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของ
บริษทั ฯหรือเหตุภยั พิบตั ิทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ ในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม)
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จา่ ย
ทุกอย่างทางบริษทั ฯได้ชาระค่าใช้จา่ ยให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตั เิ หตุท่เี กิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
หรือในกรณี ท่กี ระเป๋ าเกิดสูญหายหรือชารุดจากสายการบิน
- กรณี ท่กี ารตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
- ตัวเครื
๋ ่องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณี ท่ที ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
- เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษทั ฯหรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้ แล้วทัง้ หมด
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- กรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น
Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทง้ั หมด
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงือ่ นไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจาเพือ่ ประโยชน์ของท่านเอง**

