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บินสายการบิน BANGKOK AIRWAYS บูตคิ แอร์ไลน์บินตรง
สามารถใช้บริการ LOUNGE ของแอร์ไลน์ได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิ
เที่ยวครบ 3 เมืองหลัก เวียดนามกลาง เว้-ดานัง-ฮอยอัน
นั ่งเรือล่องแม่น้ าหอม แม่น้ าสายหลักของเว้ที่มีวฒ
ั นธรรมยาวนาน
ทานอาหารเย็นที่เว้ พร้อมชมการแสดงดนตรีพื้นเมือง
ชมเมืองฮอยอัน เมืองโบราณที่มี่เสน่หจ์ นได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลก
เที่ยวเมืองดานัง เมืองท่าสาคัญของเวียดนามกลาง
อาหารครบทุกมื้ อ ไม่มีอิสระทานเอง
รถบัสปรับอากาศ พร้อมฟรี WIFI บนรถบัส
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วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ-ดานัง-เมืองเว้-ล่องเรือมังกรชมแม่น้ าหอม-วัดเทียนมู่
08.00น นั ด หมายคณะพร้อ มกัน ณ ท่า อากาศยานสุว รรณภูมิ ชั้น 4 แถว F บางกอกแอร์เ วย์ มี
เจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับ และบริการเรื่องกระเป๋าเดิ นทาง เช็คอิ น
รับบัตรที่นัง่ บนเครื่องบิน
11.00น บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 947 นาท่านเหิรฟ้ าสู่ ดานัง
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
ทุ ก ท่ า นสามารถไปใช้บ ริ ก าร LOUNGE ของสายการบิ น
BANGKOK AIRWAYS ได้บริเวณชั้น 3 ของสายการบินสุวรรณภูมิ ก่อนเวลา BOADING TIME
12.35น เดิ น ทางถึ ง ท่ าอากาศยานดานั ง ประเทศเวี ย ดนาม หลัง จากผ่ านขั้น ตอนศุ ล กากรแล้ว รับ
กระเป๋าสัมภาระ เมือง ดานัง เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับสี่ของเวียดนามซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งขนาด
และความสาคัญ ตั้งอยูร่ ะหว่างชายฝั ่งทะเลและที่ราบสูงตอนกลาง จากนั้ นนาท่านออกเดินทางสู่
เมื อง เว้ ตั้งอยู่ใจกลางของประเทศ อยู่ห่างจากชายฝั ่ งทะเล 12 กิ โลเมตร เป็ นเมื องของกษั ตริ ยใ์ น
ราชวงศ์เหวียน ซึ่ งได้ปกครองต่อกันมาเพียง 33 ปี ฝรัง่ เศสก็บุกเข้าโจมตีเมืองเว้ มาถึ งปี พ.ศ.2488
ญี่ปุ่นก็เข้ามายึดครองบังคับให้พระเจ้าเบาได๋สละราชสมบัติ ต่อมาเมืองเว้ได้กลายเป็ นส่วนหนึ่ งของ
เวียดนามใต้ ตามการแบ่งประเทศออกเป็ น 2 ส่วน และได้เสื่อมสลายลงภายใต้การปกครองของโงดินห์
เยียม เมื องเว้ดึงดู ดนั กท่ องเที่ ยวเพราะมี แหล่ งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เสน่ ห์ที่ ไร้กาลเวลาของ
สถาปั ตยกรรมที่ ล้าค่ามีแบบฉบับของตนเอง และยังมีความงามตามธรรมชาติบนฝั ่งแม่น้ าหอมด้วย
โดยนาท่านเดินทาง ผ่านเส้นทางหายเวิน ก่อสร้างโดยเอกชนจากญี่ปุ่นและรัฐบาลฝรัง่ เศสเป็ นผูล้ งทุน
ด้านงบประมาณระยะทาง 108 กม. ที่เลียบชายฝั ง่ ทะเล ผ่านภูเขา ท้องทุ่งและชนบท และลอดอุโมงค์ที่
ขุดลอดใต้ภูเขาที่ ยาวที่ สุดในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ มี ความยาว 6.28 กม. เพื่อเชื่อมระหว่างเมื อง
ดานังกับเมืองเว้
จากนั้นนาท่าน ล่องเรือมังกร ชมแม่น้ าหอม แหล่งกาเนิ ดมาจาก
บริเวณต้นน้ าที่อุดมไปด้วยดอกไม้ป่าที่ส่งกลิ่นหอม เป็ นแม่น้ าสาย
สั้นๆ ระหว่างทางจะได้พบเห็นหมู่บา้ นชาวน้ าให้เห็นอยูเ่ ป็ นระยะๆ
(ใช้เวลาล่องเรือโดยประมาณ 45-60 นาที)
จากนั้ นนาท่านสู่ วัดเทียนมู่ ภายในมีเจดียท์ รงแปดเหลี่ยม 7 ชั้น
แต่ละชั้นหมายถึงชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า มีรูปปั้ นเทพเจ้า 6
องค์คอยปกป้ องเจดียแ์ ห่งนี้ ภายในเจดียม์ ีพระสังกัจจายน์ ปิดทอง
พระพักตร์อิ่มเอิบกับพระพุทธอีกสามองค์อยูใ่ นตูก้ ระจก
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บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงดนตรีพื้นเมือง
จากนั้ นน าท่ านสู่ ถนนคนเดิ น ริ ม ฝั ง่ แม่ น้ าหอม ซึ่ งจะมี ชาวเวี ยดนามน าของมาขาย และชม
บรรยากาศริมแม่น้ าที่จะมีนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นมานัง่ เล่นริมน้ า
เข้าที่พกั NEW STAR HUE HOTEL หรือระดับใกล้เคียง

วันที่สอง เมืองเว้-พระราชวังเว้-สุสานจักรพรรดิตือดึ๊ก-ฮอยอัน-สะพานญี่ปุ่น-บ้านเลขที่ 101
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่ พระราชวังเว้ ที่สร้างขึ้ นในสมัยพระเจ้า
ยาลอง ใช้เป็ นที่ รั บ รองเชื้ อพระวงศ์ ระดั บ สู งและนั ก การทู ต
ต่ างประเทศ สถานที่ จัดงานฉลองส าคั ญ ๆ ตกแต่ งอย่ างวิ จิ ตร
สวยงาม เพดาน เสา คาน ผนั งตกแต่ งด้วยน้ ามันครัง่ สี แดงและ
ลวดลายสี ท อง มี ต าหนั กหลายหลั ง อุ ท ยาน วัด ศาลเจ้าของ
จักรพรรดิ ราชวงศ์เหวี ยน และชม สุ สานจักรพรรดิ ตื อดึ๊ ก ตามบันทึ กกล่ าวว่าพระองค์ได้ทรง
ออกแบบเองเกื อบทั้งสิ้ น พระเจ้าตื อดึ๊ กเป็ นโอรสของพระเจ้าเถี่ ยวตรี และเป็ นจักรพรรดิ องค์ที่ 4
แห่งราชวงศ์เหวียนที่ทรงครองราชย์นานถึง 36 ปี จุดเด่นของสุสานคือ อาคารไม้เก่าแก่ริมทะเลสาบ
ที่รายล้อมด้วยดอกบัว ซึ่งพระองค์ทรงใช้เวลาว่างในตาหนักแห่งนี้ นิ พนธ์บทกวี และพักผ่อนหย่อนใจ
ด้วยการตกปลา และอีกที่ คือตาหนั กซุ งเคียม ที่ เก็บรักษาเครื่องเรือน แจกันและหีบเครื่องประดับ
เลยออกไปนาไปสู่สุสานมีหินสลักรูปช้าง ม้า และขุนนาง ในส่วนของสุสานมีศิลาจารึกขนาดใหญ่ที่
กล่าวถึงพระเกียรติคุณและเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้ นในรัชสมัย และนาท่านเพลิดเพลินกับการซื้ อของที่
ตลาดดองบา ตลาดในร่มแห่งเมื องเว้ต้ั งอยู่ติดริมแม่ น้ าหอม มี 2 ชั้น ขายทั้งสิ นค้าของที่ ระลึ ก
ต่างๆ และของใช้ประจาวัน ซึ่งจะเห็นชาวเวียดนามมาจับจ่ายซื้ อของกันอย่างคับคัง่
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้ นเดินทางสู่เมือง ฮอยอัน ตั้งอยู่บนฝั ่งแม่น้ าทูโบน ใกล้ชายฝั ่งทะเล และเป็ นท่าเรือเก่าที่
เจริญรุ่งเรืองมากในชื่อไฟโฟ ฮอยอันเป็ นศูนย์กลางสาคัญของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่าง
ตะวันออกกับตะวันตก ต่อมาเมื่อฮอยอันได้รบั ความเสียหายจากการสูร้ บและแม่น้ าตื้ นเขิน เมือง
ท่าจึงไปสร้างขึ้ นที่ เมืองดานั งแทน ทาให้ฮอยอันในปั จจุบันสงบ
เงียบ มีสภาพบ้านเรือนที่สวยงาม สร้างด้วยไม้มีประตูแกะสลัก
และห้องโปร่งๆ จนองค์การยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนด์ได้ริเริ่ม
ให้ทุนทาโครงการบูรณะ เพื่อปกป้ องเขตเมืองเก่าและอนุ สรณ์
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ทางประวัติศาสตร์ของสถาปั ตยกรรมที่ล้าค่า
จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่ สะพานญี่ปุ่น ที่ สร้างโดยชาวญี่ ปุ่น เป็ น
รูป ทรงโค้ง มี ห ลังคามุ งกระเบื้ องสี เขีย วและเหลื องเป็ นลอนคลื่ น
ตรงกลางสะพานมี เจดี ยท์ รงสี่ เหลี่ ยมจัตุรัส ซึ่ งสร้างเชื่อมเขตชาว
ญี่ ปุ่น กับชาวจีน ชม จั ่วฟุ กเกี๋ยน บ้านประจาตระกูลที่ สร้างขึ้ น
เมื่อพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝู เป็ นที่ พบปะของผูค้ นที่ อพยพมาจากฟุ กเกี้ ยนที่ มีแซ่เดียวกัน
จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่ บ้านเลขที่ 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบ้านติดถนนสายหนึ่ ง หลัง
บ้านไปจรดถนนอีกสายหนึ่ ง เป็ นสถาปั ตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สร้างด้วยไม้ 2
ชั้น ด้วยความประณี ต ด้านหน้าจะทาเป็ นร้านบูติก ด้านหลังเป็ นที่ เก็บสินค้า ภายในเป็ นที่ อยู่
อาศัย มีลาดเปิ ดโล่งเห็นท้องฟ้ า และมี เฉลี ยงเชื่อมต่อส่วนที่ พักอาศัยหลายส่วน รูปแบบของ
หลังคาทรงกระดองปู จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมเมือง ซื้ อของที่ระลึก ร้านค้าขายของที่ระลึกก็จะ
ตั้ ง อยู่ ใ นบ้ า นโบราณ ยิ่ ง เดิ น ชมเมื อ งก็ จ ะรู ้สึ ก ว่ า เมื อ งนี้ มี เ สน่ ห์ ม าก บ้ า นเก่ า โบราณมี
ลัก ษณะเฉพาะ รวมไปถึ งได้รับ อิ ท ธิ พ ลจากจี น และญี่ ปุ่ น ซึ่ งได้รับ การอนุ รัก ษ์ ไว้เป็ นอย่างดี
ผสมผสานกันอย่างน่ าตื่ นตาทั้งบ้านเรื อน วัดวาอาราม เจดี ย ์ ศาลาประชมคม ศาลเจ้า บ้าน
ประจาตระกูล และร้านค้าต่างๆ
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร
เข้าที่พกั AURORA HOI AN HOTEL หรือระดับใกล้เคียง

วันที่สาม ดานัง-นมัสการเจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง-ชมวิวภูเขาลิง-สนามบินดานัง- กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่ วัดหลินอึ๋ง นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่
ยืนโดดเด่นสูงที่สุดในเวียดนาม ซึ่ งมีทาเลที่ ต้งั ดี หันหน้าออกสู่ทะเลและด้านหลังชนภูเขา ตั้งอยู่
บนฐานดอกบั ว สง่ า งาม ชาวประมงนิ ยมไปกราบไหว้ข อพรให้ช่ ว ยปกปั กรัก ษา หลิ น อึ๋ ง มี
ความหมายว่าสมปรารถนาทุ กประการ ตั้งอยู่บนชายหาดบ๊ายบุ ต ในลานวัดมี พระอรหันต์ 18
องค์เป็ นหินอ่อนแกะสลักที่มีเอกลักษณ์ท่าทางที่ถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุ ษย์ซึ่งแฝงไว้ดว้ ย
คติธรรมอย่างลึกซึ้ ง จากนั้นนาท่านชมวิวที่ จุดชมวิวบนภูเขาลิง ที่จะมองเห็นคาบสมุทรได้อย่าง
ชัดเจน ได้เวลาอันสมควร จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดานัง
13.35น บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 948 นาท่านเหิรฟ้ าสู่ กรุงเทพฯ
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
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15.15น เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
02-04 กรกฎาคม 2559
20-22 สิงหาคม 2559
10-12 กันยายน 2559
21-23 กันยายน 2559
08-10 ตุลาคม 2559

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

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต ่ากว่า12ปี )

9,999
9,999
10,999
10,999
10,999

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ พักเดี่ยว ราคาทัวร์
เด็กไม่มีเตียง
เพิ่ม ไม่รวมตั ๋ว
(เด็กอายุต ่ากว่า12ปี )
เครือ่ งบิน
9,999
2,500 5,999
9,999
2,500 5,999
10,999
2,500 6,999
10,999
2,500 6,999
10,999
2,500 6,999

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
ท่านละ 400 บาท /ทริป/ต่อท่าน***
การเดิ น ทางในแต่ ล ะครั้งจะต้อ งมี ผูโ้ ดยสารจานวน 20 ท่ านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ ค รบจานวน
ดังกล่าว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

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 ค่าโทรศัพท์
ทางไกล ค่าอิ น เตอร์เน็ ต ค่าซักรี ด มิ นิบ าร์ในห้อ ง รวมถึ งค่ าอาหารและเครื่ องดื่ มที่ สัง่ เพิ่ มนอกเหนื อ
รายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 400บาท/ทริป/ต่อท่าน
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ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่
2. นั กท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูก
ปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วัน จันทร์ ถึ งศุ กร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวัน เวลาดังกล่าวและวันหยุ ดนั กขัตฤกษ์ ที่
รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณี ที่นักท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นั กท่องเที่ ยว
หรือเอเจนซี่ (ผู ม้ ี ชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดิ นทางมาเซ็ นเอกสารการยกเลิ กที่
บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางบริษัทไม่รบั ยกเลิก
การจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณี นักท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งการขอรับ เงินค่าบริการคื น นั ก ท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ (ผู ม้ ี ชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่าง
หนึ่ งเพื่อทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการคื น โดยแนบหนั งสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบ
อานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริ การต่างๆ และหน้าสมุ ดบัญ ชีธ นาคารที่ ตอ้ งการให้นาเงิ นเข้าให้
ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะ
หั ก ค่ า ใช้จ่ า ยที่ ไ ด้จ่ า ยจริ ง จากค่ า บริ ก ารที่ ช าระแล้ว เนื่ องในการเตรี ย มการจัด การน าเที่ ย วให้แ ก่
นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ ตอ้ งการันตี มัดจาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิ น หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือ
ค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วัน จันทร์ ถึ งศุ กร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวัน เวลาดังกล่าวและวันหยุ ดนั กขัตฤกษ์ ที่
รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
หน้า 6 | ทัวร์ เกาหลี-ญีป
่ ุ่ น ราคาถูกสุ ด http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ ถกู ) อีเมล์ tourtook@gmail.com

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

1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แ บบเหมา หากท่ านไม่ ได้ร่ว มเดิ น ทางหรื อ ใช้บ ริ ก ารตามที่ ระบุ ไว้ในรายการไม่ ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า -ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการ
ไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15
ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนั กท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับ
ประเทศที่ ไ ม่ มี วี ซ่ า และอย่า งน้ อ ย 10 วัน ก่ อ นการเดิ น ทางส าหรับ ประเทศที่ มี วี ซ่ า แต่ ห ากทาง
นั กท่ องเที่ ยวทุ กท่ านยินดี ที่จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่ มีนักท่ องเที่ ยวร่วมเดิ น ทางน้อยกว่าที่ ทาง
บริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไม่ รับ ผิ ดชอบค่าเสี ยหายจากความผิ ด พลาดในการสะกดชื่อ นามสกุ ล ค า
นาหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจน
ซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่ เดินทางจริงของประเทศที่ เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคานึ งถึ ง
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่ รับ ผิ ด ชอบใดๆ ต่ อ ความเสี ย หายหรื อ ค่ า ใช้จ่ า ยใดๆ ที่ เพิ่ ม ขึ้ นของ
นั กท่องเที่ ยวที่มิได้เกิดจากความผิ ดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การ
ปฏิวตั ิ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือ
การบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริ การนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วัน ที่ ทางบริษัท เสนอราคา
ดังนั้ น ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการปรับ ราคาค่าบริ ก ารเพิ่ ม ขึ้ น ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอัตรา
แลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศ ค่ า ตัว๋ เครื่ อ งบิ น ค่ า ภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่ า ประกัน ภัย สายกา รบิ น การ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุ ณ าแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จะน าติ ดตัวขึ้ นเครื่ อ งบิ น ต้อ งมี ขนาดบรรจุ ภัณ ฑ์ไม่ เกิ น 100
มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท
และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบ
เท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่
โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋า
ใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น

หน้า 7 | ทัวร์ เกาหลี-ญีป
่ ุ่ น ราคาถูกสุ ด http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ ถกู ) อีเมล์ tourtook@gmail.com

