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บินสายการบิน VIETNAM AIRLINESบินตรง
เที่ยวครบ 3 เมืองหลัก เวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน
ชมอุโมงค์ Hai Van ที่มีความยิ่งใหญ่ อลังกาล
ชมทะเล Tam Giang เป็ นทะเลสาบน้ ากร่อยที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
ชมพระราชวังไดโน้ย แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รบั การขึ้ นเป็ นมรดกโลก
นั ่งเรือล่องแม่น้ าหอม แม่น้ าสายหลักของเว้ที่มีวฒ
ั นธรรมยาวนาน
ชมความคลาสสิคของ สะพานไอเฟล หรือ สะพานเจ็ดสี
เพลิดเพลินไปกับ บานาฮิลล์ ซึ่งเป็ นการนั ่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในเวียดนาม
เที่ยวเมืองดานัง เมืองท่าสาคัญของเวียดนามกลาง
เที่ยวชมเมืองฮอยอัน ได้รบั การยอมรับจาก UNESCO ขึ้ นเป็ นมรดกโลก
ชมความสวยงามทะเล Mi Khe เป็ นชายหาดที่สวยงามอันดับ 6 ของโลก
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วันแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
22.30 น. นั ด หมายคณะพร้อ มกัน ณ ท่า อากาศยานสุว รรณภูมิ ชั้น 4 แถว L เวี ย ดนามแอร์
ไลน์ มี เจ้าหน้ าที่ คอยต้อนรับ และบริ การเรื่ องกระเป๋ าเดิ น ทาง เช็ คอิ น รับบั ตรที่ นั ่ง บน
เครื่องบิน
วันที่สอง ดานัง – เมืองลังโก – เว้ – วัดเทียนมู่ – พระราชวังไดโน้ย – ล่องเรือมังกรแม่น้ าหอม
01.45 น. เวี ยดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN620 นาท่านเหิรฟ้ าสู่ ดานัง
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
03.20น
รับคณะจากสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง) นาท่านผ่าน
ด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนาท่านขึ้ นรถโค้ชปรับอากาศสู่ จากนั้นเดินทาง
ไปเมื อ งเว้ ตามเส้น ทางหมายเลข 1A ที่ เรี ย บตามชายฝั ่งทะเลตะวัน ตก ท่ านจะได้รอด
อุโมงค์ Hai Van ที่มีความยิ่งใหญ่ อลังกาลเป็ นงานก่อสร้างแห่งภาคความภูมิใจของวิศวกร
กรรมกรชาวเวียดนาม ท่านจะได้ชมและบันทึกภาพของอุโมงค์ทางบกที่มีความยาว 6280
เมตรพาลอดภูเขา จากนั้นนาท่านผ่านชม Tam Giang เป็ นทะเลสาบน้ ากร่อยที่ใหญ่ที่สุดใน
เอเชียเป็ นพื้ นที่ชาวเวียดนามใช้ในการเลี้ ยงกุง้ ปลา จานวนมาก ชมวิวที่สวยงามของอ่าว
ทะเล Lang Co เป็ นหนึ่ งในสิบอ่าวสวยงามที่สุดในโลกเป็ นพื้ นที่ชาวเวียดนามใช้ในการเลี้ ยง
หอยเพื่อการผลิต ระหว่างทางนาท่านเข้าสู่รสี อร์ท LANGCO แวะรับประทานอาหารและ
ทาธุระส่วนตัว
06.00 น บริการอาหารเช้า พร้อมทาธุระส่วนตัว
08.00 น. จากนั้นนาท่านเดินทางต่อเข้าสู่เมืองเว้ ระหว่างทางแวะพักผ่อนรับทานกาแฟขึ้ นชื่อของ
เวียดนามและชมผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากเยื้ อไม้ไผ่ ซึ่งเป็ นนวัตกรรมใหม่ประเทศฝรัง่ เศสที่มี
ขบวนการเอาไม้ไผ่ มาเผา กลัน่ กรองเพื่อจะออกมาเป็ นด้ายไม้ไผ่ และใช้ผลิตออกมาเป็ น
สินค้าต่างๆที่มีประโยชน์ดีต่อสุขภาพ จากนั้ นนาท่านเข้าสู่ วัดเทียนมู่ ไหว้พระขอพรเจดีย์
เทียนมู่ มีหอคอยเจดีย์ 8 เหลี่อม สูง 8 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่บนฝั ่งซ้ายของแม่น้ าหอม พร้อมเรื่อง
เล่ า มากมายเกี่ ย วกั บ พระพุ ท ธศาสนา ณ.ที่ แ ห่ ง นี้ ยัง เป็ นที่ เ ก็ บ รถออสติ น สี ฟ้ าคั น
ประวัติศาสตร์ที่โลกต้องจารึกเนื่ องมาจากมีพระจีนขับรถออสตินคันประวัติศาสตร์ที่โชว์อยู่
ที่วดั นี้ ไปราดน้ ามันเผาตัวเองประท้วงรัฐบาลเวียดนามที่ทาลายพุทธศาสนา และเก็บภาพ
แห่งความประทับใจริมแม่น้ าหอม
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ น น าท่ า น พระราชวั ง ไดโน้ย ชมพระราชวัง โบราณแห่ ง สุ ด ท้า ยของเวี ย ดนาม
UNESCO ประกาศให้ เป็ นแหล่งมรดกโลก เป็ นที่ ประทับ ที่ ทาการของระบบพระราชวงค์
สุดท้ายของประเทศเวียดนามคือพระราชวงเหงียนมีพระองค์ท้งั หมด 13 องค์ที่ได้ขึ้นมาถือ
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ครองราชน์ นั บ ตั้งแต่ ค.ศ 1802 จนถึ ง ค.ศ 1945มี สถาปั ตยกรรมที่ สวยงาม ใหญ่ โต
อลังการเป็ นอย่างยิ่ง ท่ านจะได้ชมครบทั้งหมด 3 ส่วนของพระราชวังได้แก่ กาแพงรอบ
นอกป้ องกันตัวพระราชวังที่เรียกว่า “กิงถัน่ ” ที่ทาการของพระองค์กบั เสนาธิการและแม่ทบั
ท้องพระโรงที่เรียกว่านครจักรพรรค “ไถหว่า” และส่วนที่สาคัญมากที่สุดของพระราชวังคือ
พระราชวังต้องห้าม เป็ นที่ ประทับของพระองค์ พระราชินี นางสนมและกลุ่มคนรับใช้เป็ น
ขันที ที่เรียกกันว่า ”ตื๋อกัม๋ ถัน่ ”
คา่
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาคณะเดินทางลงเรือมังกรล่องเรือแม่น้ าหอม พร้อมรับฟั งดนตรีกาเหว่บน
เรื อ ชมบรรยากาศยามค า่ คื น ของเมื อ งหลวงเก่ า แสง สี เสี ย ง ชมความคลาสสิ ค ของ
สะพานไอเฟล ซึ่งออกแบบโดย Mr. Gustave Eiffle ซึ่ งเป็ นคนเดียวกับที่ ออกแบบหอไอ
เฟลที่กรุงปารีส ฝรัง่ เศส แต่คนไทยมักเรียกว่า “สะพานเจ็ดสี ” เพราะจะมีการเปิ ดไฟสลับ
แสงสี ซึ่งมีเฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์เท่านั้น
นาท่านเข้าสูท่ ี่พกั เมืองเว้ ณ โรงแรม Ngoc Huong / New Star / Duy Tan หรือ
เทียบเท่าระดับ***
วันที่สาม สุสานจักรพรรดิ ไคดิงห์ – วัดหลิงอิ๋ง – สะพานมังกร
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้ นนาท่ าน ชม สุ สานจักรพรรดิ ไคดิงห์ (Kai Dinh) ซึ่ งเป็ นสุ สานที่ องค์จกั รพรรดิ
องค์ที่ 12 สร้างขึ้ นและถือว่าเป็ นสุสานที่งดงามของสถาปั ตยกรรมการก่อสร้างที่มีลวดลาย
อ่อนช้อย ผสมผสานกับความงามของภาพตกแต่งผนังด้วยกระเบื้ องสี ซึ่งเป็ นศิลปะของชาว
เวียดนามโดยเฉพาะที่ ได้รับการตกทอด มานั บพันปี และภาพเขียนอันวิ จิตรบรรจงที่ ฝ้า
เพดานที่ ศิลปิ นบรรจงใช้พู่กันวาดด้วยเท้า (จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่เมื องฮอยอัน
ระยะทางประมาณ 130 กม)
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากท่านนาท่านชมผลิตภัณฑ์ จากไข่มุก นาท่านชมไปนมัสการองค์ เจ้าแม่กวนอิม ณ วัด
วัดหลิงอิ๋ง ที่ชาวเมืองดานั งเคารพนั บถือ ที่ได้สร้างขึ้ นตามหลักศาสตร์ฮวงจุย้ เพื่อป้ องกัน
พายุ ที่ จ ะพัด เข้า มาสู่ เมื อ งดานั ง และน าชมประวัติ ค วามเป็ นมาของอาณาจัก รจามใน
พิพิธภัณฑ์จาม ประวัติศาสตร์ความเป็ นมาของศิลปะแบบจามที่เกิดขึ้ นในเวียดนาม
คา่
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้ นเชิญ ท่ านเพลิ ดเพลิ นกับความอลังการของสะพานมังกรไฟที่ มีความยาวถึ ง 666
เมตร เป็ นสะพาน 6 เลนส์ ซึ่ งเป็ นสะพานที่ ตระการตามากที่ สุดของเวียดนามในเวลานี้
โดยการแสดงนี้ จะเริ่มเวลา 21.000น. ของวันเสาร์และอาทิตย์เท่านั้น)
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นาท่านเข้าสูท่ ี่พกั เมืองดานัง ณ โรงแรม Bien Vang / Nhu Minh / Hoang Dai หรือ
เทียบเท่า
วันที่สี่
เช้า

กระเช้าบาน่าฮิลล์ – ทะเล Mi Khe
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเยือนภูเขา บานาฮิลล์ (ค่ารถไฟชมสวนดอกไม้ 150 บาท) เพลิดเพลิน
กับการนัง่ กระเช้าที่ยาวที่สุดในเวียดนาม ระยะทาง 6 ก.ม. ผ่านภูเขาและสายหมอกสัมผัส
อากาศที่ ห นาวเย็น ตลอดปี ชมวิวทิ วทัศ ที่ ส ายงามของภู เขาฮายเวิ่น เก็ บ ภาพแห่ งความ
สวยงาม ซึ่ ง สมัย ก่ อ นชาวฝรัง่ เศสตั้ง ใจจะสร้า งเป็ นเมื อ งต่ า งอากาศอี ก แห่ ง หนึ่ ง ของ
เวียดนาม บนภูเขามีรีสอร์ทห้องพัก ร้านอาหารและเครื่องเล่นต่างๆที่รอให้ท่านไปร่วมสนุ ก
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
15.00 น. นัง่ กระเช้าลงไป แล้วเดินทางทะเล Mi Khe เป็ นชายหาดที่สวยงามอันดับ 6 ของโลก ให้
คณะสนุ กกับการเล่นน้ าทะเลตามอัธยาศัย จากนั้นกลับโรงแรมอาบน้ าเปลี่ยนเสื้ อผ้า
คา่
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสูท่ ี่พกั เมืองดานัง ณ โรงแรม Bien Vang / Nhu Minh / Hoang Dai หรือ
เทียบเท่า
วันที่หา้
ตลาดฮาน – หมู่บา้ นหินอ่อน – เมืองฮอยอัน
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านไปละลายทรัพย์ที่ ตลาดฮาน เป็ นตลาดที่รวบรวมสินค้ามากมายเป็ นที่นิยมทั้งชาว
เวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื้ อเวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า สิ นค้าพื้ นเมื อง โดย
เฉพาะงานฝี มือ อาทิ 4าพผ้าปั กมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปั ก กระเป๋าปั ก ตะเกียบไม้แกะสลัก
ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจาชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไว้เป็ นที่ระลึกมากมายเพื่อฝากคนที่บา้ น
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ นนาท่านผ่านชม ภูเขาหินอ่อน Marble Mountains และนาชม หมู่บา้ นหินอ่อน ที่
มี แ หล่ง วัต ถุ ดิบ หิ น อ่ อ นเนื้ อดี และช่า งแกะสลัก ฝี มื อ ประณี ต ส่ งออกจ าหน่ าย ทัว่ โลก
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เที่ยวชมเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมได้รบั การขึ้ น
ทะเบียนจาก UNESCO มนต์เสน่ หอ์ ยูท่ ี่บา้ นโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี มีหลังคา ทรง
กระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอัน ซึ่งเป็ น สถาปั ตยกรรมที่ไม่ซ้าแบบทั้งในด้านศิลปะ
และการแกะสลัก ชมย่านการค้าเมืองท่าค้าขายสมัยโบราณของชาวจีน **เมืองฮอยอัน ไม่
อนุ ญาตให้นารถใหญ่เข้าไป ดังนั้นการเดินชมเมืองจึงเป็ นวิธีท่องเที่ยวที่ดีที่สุด** นา
ชมสะพานญี่ปุ่น ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้างเพื่อเชื่อมคนในชุมชน
หลากหลายเชื่อชาติเข้าด้วยกัน ชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วัดกวนอู ศาลเจ้า ชุมชน
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19.30 น.
22.55 น.
00.30 น.

ชาวจี น และ บ้า นโบราณ อายุ ย าวนานกว่ า 200 ปี ซึ่ ง สร้า งในแบบผสมผสาน
สถาปั ตยกรรมที่ ยงั คงเหลื อเข้าเมื่ อศตวรรษที่ 17 สมควรแก่ เวลา น าท่ านเดิ นทาง สู่
สนามบิน Danang International Airport เตรียมตัวเดินทางสูก่ รุงเทพฯ
นาท่านนาสูส่ นามบินดานัง
เวี ยดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN621 นาท่านเหิรฟ้ าสู่ กรุงเทพฯ
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
10-14 สิงหาคม 2559
24-28 สิงหาคม 2559
31สิงหาคม-04 กันยายน 59
07-11 กันยายน 2559
14-18 กันยายน 2559
21-25 กันยายน 2559
22-26 กันยายน 2559
28 กันยา-02 ตุลาคม 59

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
13,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต ่ากว่า12ปี )

13,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ พักเดี่ยว ราคาทัวร์
เด็กไม่มีเตียง
เพิ่ม ไม่รวมตั ๋ว
(เด็กอายุต ่ากว่า12ปี )
เครือ่ งบิน
13,900
3,000 8,900
12,900
3,000 8,900
12,900
3,000 8,900
12,900
3,000 8,900
12,900
3,000 8,900
12,900
3,000 8,900
12,900
3,000 8,900
12,900
3,000 8,900

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
ท่านละ 600 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
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.

 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
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 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
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
ปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
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
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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 งการันตีมัดจาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรื อ
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
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 ดพลาดในการสะกดชื่อ 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 ท างบริษัท เสนอราคา
ดังนั้ น ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการปรับ ราคาค่าบริ ก ารเพิ่ ม ขึ้ น ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอัตรา
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ติดต่อที่ FACEBOOK http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถก
ู ) LINE ไลน์ @tourtook

แลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศ ค่ า ตัว๋ เครื่ อ งบิ น ค่ า ภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่ า ประกัน ภัย สายการบิ 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
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