ท ัวร์เกาหลี-ญีป
่ ่น
ุ ราคาถูกสุด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ วเลขที่ 21/00618
ติดต่อที่ FACEBOOK http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถก
ู ) LINE ไลน์

offytourtook


ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์”
เที่ยวเมือง นิงห์บิงห์ สัมผัสความงามของ “ฮาลองบก”
คารวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษชาวเวียดนาม
ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ าถนน 36 สาย
พิเศษ !! บุฟเฟ่ ต์นานาชาติ (SEN) , อาหารซีฟู๊ดบนเรือ+ไวน์ฟรี

เดินทางเดือนมกราคม - มีนาคม 2559
พักฮาลอง 1 คืน//ฮานอย 1 คืน//นิงห์บิงห์ 1 คืน
โดยสายการบิน NOK AIR

หน้า 1 | ทัวร์ เกาหลี-ญีป
่ ุ่ น ราคาถูกสุ ด http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ ถูก) อีเมล์tourtook@gmail.com

ท ัวร์เกาหลี-ญีป
่ ่น
ุ ราคาถูกสุด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ วเลขที่ 21/00618
ติดต่อที่ FACEBOOK http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถก
ู ) LINE ไลน์

offytourtook

วันแรก
04.00 น.

กรุงเทพฯ – ฮานอย –วิหารวรรณกรรม- ฮาลอง – ช้อปปิ้ งตลาดกลางคืน
พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมืองชั้น2อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ
เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอานวย
ความสะดวกในการเช็คอิน
06.20น.
เหิรฟ้ าสู่เมืองฮานอยประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบินที่ DD3202
(ไม่มีอาหารบริการบนเครือ่ ง)
07.50น.
เดินทางถึงสนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นาท่าน
เดินทางสู่ ตัวเมืองฮานอย มีความหมายว่า “เมืองที่ มีแม่น้ าไหลผ่ าน” ซึ่ งหมายถึ ง
แม่น้ าแดงที่ไหลผ่านตัวเมืองฮานอย อันเป็ นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่
ทางเหนื อของประเทศ มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี
นาท่านชม วัดแห่งวรรณกรรม วัดโบราณ ที่มีประวัติ
ความเป็ นมายาวนานนับร้อยปี เป็ นมหาวิทยาลัยแห่งแรก
และเป็ นสถานที่ใช้สอบจองหงวนในสมัยโบราณ ภายในวัด
ประกอบด้วยป้ ายหินประกาศรายชื่อผูส้ อบผ่านเป็ น จอง
หงวน และมี ศาลเทพเจ้าขงจื้ อ และสานุ ศิษย์ ปั จจุบนั เป็ น
วัดที่นักเรียนนักศึกษาเวียดนามมาขอพรในการสอบ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลอง ดินแดนแห่งมังกรหลับใหลตั้งอยูใ่ น จังหวัดกว่างนิ งห์
ซึ่งจังหวัดนี้ จะมีพรมแดนร่วมกับจีนทางทิศเหนื อ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.
โดยรถโค้ชปรับอากาศ ระยะทางประมาณ 165 กิโลเมตร ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศ
ข้างทาง ชมวิถีชีวิตความเป็ นอยูก่ ารเกษตรกรรมและนาข้าวเขียวขจี
(ระหว่ างเดินทางมี จุดแวะพักรถให้ลูกค้าได้ทาภารกิ จ
ส่วนตัว)
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
อิสระช้อปปิ้ งสินค้าพื้ นเมืองและของที่ระลึกที่ตลาด
กลางคืน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการต่อรองสินค้า ไม่วา่ จะ
เป็ นกระเป๋า หรือสินค้าพื้ นเมืองต่างๆมากมาย
นาคณะเข้าสู่ที่พกั CONG DOAN HALONG HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า

หน้า 2 | ทัวร์ เกาหลี-ญีป
่ ุ่ น ราคาถูกสุ ด http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ ถูก) อีเมล์tourtook@gmail.com

ท ัวร์เกาหลี-ญีป
่ ่น
ุ ราคาถูกสุด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ วเลขที่ 21/00618
ติดต่อที่ FACEBOOK http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถก
ู ) LINE ไลน์
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ฮาลอง- ล่องเรืออ่าวฮาลอง – ถ้านางฟ้ า –นิงห์บิงห์

วันที่สอง

พิเศษ !! ทานอาหารซีฟู๊ดบนเรือมื้ อเที่ยง พร้อมเสริฟไวน์แดงฟรี
เช้า

เที่ยง

เย็น
วันที่สาม

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อล่องเรือชมความงดงามของ
อ่าวฮาลองเบย์ อ่าวฮาลอง หรือ ฮาลองเบย์ นั้น
ตามนิ ทานปรัมปราของชาวเวียดนาม ได้กล่าวถึง
มังกรโบราณซึ่งเคยร่อนมาลงในอ่าวนี้ เมื่อครั้งดึกดา
บรรพ์ และชื่อของฮาลอง ก็แปลได้วา่ มังกรร่อนลง
เชิญท่านสัมผัสจากความงดงามและสมบูรณ์ของอ่าวฮาลอง จนทาให้ได้รบั การขึ้ น
ทะเบียนเป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การยูเนสโก้เมื่อปี พ.ศ. 2537
สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ได้แต่งแต้มด้วยเกาะหินปูนรูปร่างแปลกตานับ
พันเกาะ สลับซับซ้อนเรียงตัวกันอย่างสวยงาม ผ่านเกาะต่างๆ ที่มีรูปร่างแปลกตา
ลัก ษณะทัว่ ไปของอ่ า วฮาลองนั้ น ประกอบไปด้ว ยเกาะเล็ ก เกาะน้อ ยจ านวนกว่ า
1,000 เกาะ และมีเนื้ อที่กว่า 4,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่ งของอ่าวตังเกี๋ย
ของทะเลจี นใต้ น าท่ า นเข้า ชม ถ้ า นางฟ้ า ชมหิ น งอกหิ น ย้อ ยต่ า งๆ ภายในถ้ า ที่
ประดับตกแต่งด้วยแสงสีสวยงาม หินแต่ละก้อนจะมีลกั ษณะคล้ายกับสัตว์ตามแต่ท่าน
จินตนาการ ชม กระชังปลา ของชาวประมงโดยจะสร้างแพและกะชังไว้สาหรับเลี้ ยง
กุง้ หอย ปู ปลา เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้ ออาหารทะเลสดๆได้จากที่นี่
บริ ก ารอาหารกลางวั น บนเรื อ เมนู อ าหารซี ฟู๊ ด+ไวน์บ ริ ก ารฟรี พร้อ มชม
บรรยากาศอ่าวฮาลองที่สวยงาม
หลังอาหารกลางวัน จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองนิงห์บิงห์ ซึ่งอยูท่ างตอนใต้ของ
เมืองฮานอย เป็ นจังหวัดที่ มีความพิเศษทางธรรมชาติ ซึ่ งเป็ นลักษณะเด่นอยู่อย่าง
หนึ่ งคือ มีพนที
ื้ ่ที่เป็ นที่ชุม่ น้ า ในอาณาเขตอันกว้างใหญ่ไพศาล จนพื้ นที่น้ันถูกเรียกว่า
“ อ่าวฮาลองบนแผ่นดิน หรือ ฮาลองบก ใช้เวลา 4-5 ชัว่ โมง
(ระหว่างเดินทางมีจุดแวะพักรถให้ลกู ค้าได้ทาภารกิจส่วนตัว)
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาคณะเข้าสู่ที่พกั THE LONG HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า
ซาปา-ลาวไก-COC

LEU MARKET-ฮานอย–
ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ า
หน้า 3 | ทัวร์ เกาหลี-ญีป
่ ุ่ น ราคาถูกสุ ด http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ ถูก) อีเมล์tourtook@gmail.com

ท ัวร์เกาหลี-ญีป
่ ่น
ุ ราคาถูกสุด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ วเลขที่ 21/00618
ติดต่อที่ FACEBOOK http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถก
ู ) LINE ไลน์

วันที่สาม
เช้า

เที่ยง

เย็น

ที่พกั

offytourtook

นิงห์บิงห์- ล่องเรือฮาลองบก – ถ้าตาก๊อก –ทะเลสาบคืนดาบ-โชว์หุ่นกระบอกน้ า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านลงเรือพาย ล่องไปตามคลอง ซึ่ งสองข้างทาง
โอบล้อมด้วยภูเขาหินปูน ชมทิวทัศน์ อนั งดงามเขียวขจี
และบรรยากาศอัน แสนสดชื่ น ระหว่ า งทางไปชมถ้ า
ต่างๆ จะผ่านนาข้าว ซึ่งมีอยู่ท้งั สองข้างทาง จากนั้ นนา
ท่ า นชม ถ้ า ต าก๊อ ก เป็ นถ้ า ที่ มี หิ น งอกหิ น ย้อ ยอัน น่ า
มหัศจรรย์ ซึ่งซ่อนตัวอยู่ในความลึกของเทือกเขา ภูเขา
และทะเลเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกัน ทาให้ที่นี่มีภูมิประเทศที่ราวกับภาพวาด
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ตวั เมืองฮานอย มีความหมายว่า “เมืองที่ มีแม่น้ าไหลผ่ าน” ซึ่ ง
หมายถึงแม่น้ าแดงที่ไหลผ่านตัวเมืองฮานอย อันเป็ นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม
ตั้งอยูท่ างเหนื อของประเทศ มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี
ชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้
มี ตานานกล่าวว่า ในสมัยที่ เวียดนามทาสงครามสูร้ บกับประเทศจี น กษั ตริ ยแ์ ห่ง
เวียดนามได้สงครามมาเป็ นเวลานาน แต่ยงั ไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สกั ที
ทาให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีเต่าขนาดใหญ่
ตัวหนึ่ งได้คาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทาสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่
พระองค์ได้รบั ดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทาสงครามอีกครั้ง
และได้รับ ชัยชนะเหนื อ ประเทศจี น ทาให้บ า้ นเมื อ งสงบสุ ข เมื่ อ เสร็ จ ศึ ก สงคราม
พระองค์ได้นาดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้
ต่อมานาท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ
ชม วัดหง๊อกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ
ขนาดใหญ่ ซึ่ ง มี ค วามเชื่ อ ว่า เต่ า ตัว นี้ คื อ เต่ า ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ 1 ใน 2 ตัว ที่ อ าศัย อยู่ใ น
ทะเลสาบแห่งนี้ มาเป็ นเวลาช้านาน
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้ นชมการแสดงระบาตุก๊ ตาหุ่นกระบอกน้ า เอกลักษณ์ของ
ประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการ
เชิดหุ่นกระบอกจากในน้ า แสดงเกี่ยวกับ เรื่องราวในประวัติศาสตร์
ชีวิตประจาวันของชาวเวียดนาม และตานานสถานที่สาคัญต่างๆ
CWDHOTEL / FIRST EDEN HOTEL ระดับ3ดาว หรือระดับเดียวกัน
หน้า 4 | ทัวร์ เกาหลี-ญีป
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วันที่สี่

ฮานอย–สุลานลุงโฮ-วัดเจดียเ์ สาเดียว-พิพิทธภัณฑ์โฮจิมินห์-ทะเลสาบตะวันตก- เจดีย ์
เฉินกว๊อก-ช๊อปปิ้ งถนน 36 สาย

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่ านชม สุ สานลุงโฮ สร้างขึ้ นเมื่ อปี ค.ศ.1973 ชมร่างของรัฐบุ รุษอาวุ โสอดีต
ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ซึ่งได้รบั การอาบน้ ายาเป็ นอย่างดีอยูใ่ นโลงแก้วภายในห้องที่
ควบคุมอุณหภูมิคงที่ (หมายเหตุ สุสานโฮจิมินห์จะปิ ดทุกวันจันทร์, วันศุกร์ และ
ตลอดทั้งเดือนกันยายนถึ งเดือนพฤศจิกายนของทุ กปี แต่สามารถชมบริเวณ
ภายนอกได้)
ชมบ้านพักที่อยูอ่ าศัยของท่านอดีตประธานธิบดีโฮจิ มินห์ซึ่งครั้งหนึ่ งใช้
เป็ นศูนย์บญ
ั ชาการในสงครามเวียดนาม
จากนั้นชมวัดเจดียเ์ สาเดียว(One Pillar Pagoda) ที่มีอายุกว่า 400 ปี
เป็ นเจดียไ์ ม้ที่มีความงดงามมาก ตั้งอยูบ่ นเสาต้นเดียวกลางสระบัวเป็ น
ที่เคารพสักการะของชาวเวียดนามมาแต่โบราณ
จากนั้ น น าท่ า นชม พิ พิ ธ ภัณ ฑ์โ ฮจิ มิ น ห์ สถานที่ แ สดงประวัติ ก าร
เดินทางของลุงโฮ ในการศึกษา
หาความรูเ้ พื่อกอบกูช้ าติ ภายในอาคาร มีการจัดแบ่งเป็ นห้องต่าง ๆ จัดแสดงงาน
ศิลปะ และภาพถ่ายต่างๆซึ่งเป็ นกิจกรรมที่อดีตประธานาธิบดีฯเคยทาเมื่อครั้งมีชีวิต
อยูพ่ ร้อมทั้งมีหอ้ งจัดนิ ทรรศการ, ห้องสมุด, ห้องวิจยั และห้องประชุม
รับประทานอาหารใน ภัตตาคาร SEN บุฟเฟ่ ต์อาหารเวียดนาม
นาท่านชม ทะเลสาบตะวันตก ซึ่งเป็ นทะเลสาบขนาดใหญ่ของกรุงฮานอย
ชม เจดียเ์ ฉินกว๊อก เป็ นหนึ่ งในเจดียท์ ี่เก่าแก่ที่สุดของเวียดนาม มีแผ่นศิลาจารึกที่มี
อายุต้งั แต่ปี ค.ศ. 1639 เล่าถึ งประวัติศาสตร์อนั ยาวนานของเจดียน์ ี้ จากนั้ นเชิญ
ท่ าน อิสระช้อบปิ้ งถนน 36 สาย มี สินค้าราคาถู กให้ท่านได้เลื อกสรรมากมาย
กระเป๋า เสื้ อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนอยไบ
เดินทางสูส่ นามบินดอนเมือง ประเทศไทย เที่ยงบินที่ DD3207
(ไม่มีอาหารบริการบนเครือ่ ง)
ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

เที่ยง

เย็น
20.50น.
22.30น.
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อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง
ห้องละ
2-3 ท่าน (เด็กอายุต ่ากว่า11

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว
เพิ่ม

ราคาไม่
รวมตั ๋ว

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

8,900
8,900
8,900
8,900
8,900

(เด็กอายุต ่ากว่า11ปี )

ปี )

8-11 มกราคม 2559
28-31 มกราคม 2559
29ม.ค.-1ก.พ. 2559
24-27 มีนาคม 2559
27-30 มีนาคม 2559

12,900
12,900
12,900
12,900
12,900

12,900
12,900
12,900
12,900
12,900

11,900
11,900
11,900
11,900
11,900

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 4,000 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
ท่านละ 500 บาท /ทริป/ต่อท่าน***
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 25 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบ
จานวนดังกล่าว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนมัดจาทั้งหมดเนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ชาระค่าตั ๋วเครื่องบินเต็มใบให้กบั
สายการบินเป็ นที่เ รีย บร้อ ย ยกเว้นค่าภาษี น้ า มัน ที่ยังมิ ได้ชาระ ค่าทัวร์ส่วนที่เ หลื อ
กรุณาชาระ 21 วันก่อนการเดินทาง
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อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ า รถรั บ -ส่ ง และน าเที่ ย วตาม
รายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน  ค่าเข้าชมสถานที่ ต่างๆ ตาม
รายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุ เทศก์คอยบริการตลอด
การเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์
ทางไกล ค่ า อิ นเตอร์เ น็ ต ค่า ซัก รี ด มิ นิบ าร์ใ นห้อ ง รวมถึ ง ค่ า อาหารและเครื่ อ งดื่ ม ที่ สัง่ เพิ่ ม
นอกเหนื อรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 500บาท/ทริป/ต่อท่าน
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1.
2.

3.

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่
นั กท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่ เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย
21 วัน กรณี นักท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึง
กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดิ นทาง
ในทัวร์น้ันๆ
การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น อีเมล์ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์
ถึ งศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณี ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วหรื อ เอเจนซี่ ต ้อ งการขอยกเลิ ก การเดิ น ทาง หรื อ เลื่ อ นการเดิ น ทาง
นั กท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็ น
เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์
อักษรทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
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2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่าง
ใดอย่างหนึ่ งเพื่อทาเรื่ องขอรับเงิ นค่าบริ การคื น โดยแนบหนั งสื อมอบอานาจพร้อมหลักฐาน
ประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่
ต้องการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ ชาระ
แล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะ
หักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนาเที่ยวให้แก่
นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมัดจาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight
หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืน
เงินมัดจาหรือค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น อีเมล์ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์
ถึ งศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน
ค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า
15 ท่ าน โดยจะแจ้งให้กับนั กท่ องเที่ ยวหรื อ เอเจนซี่ ทราบล่วงหน้าอย่ างน้อย 7 วันก่อนการ
เดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวี
ซ่า แต่หากทางนั กท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วม
เดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คา
นาหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยว
หรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
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5. ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงรายการการเดิ นทางตามความเหมาะสมเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้
บริษัทจะคานึ งถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิ ดชอบใดๆ ต่อความเสี ยหายหรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ เพิ่มขึ้ นของ
นั กท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิ ดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุด
งาน การปฏิวตั ิ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า
เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา
ดังนั้ น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าภาษี เชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน
การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท
เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100
มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อค
ปิ ดสนิ ท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือ
ได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋า
ใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่ มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
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