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เที่ยวครบโฮจิมินท์ซิต้ ี เมืองเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของประเทศเวียดนาม

ผจญภัยในทะเลทรายขาว และทะเลทรายแดง ของเวียดนามที่มุยเน่
ค้นหาคาตอบและทดลองใช้ชีวิตแบบเวียดกงในสมัยสงคราม ที่อุโมงค์กู๋จี

ชมความงามของแกรนด์แคนย่อนเวียดนาม ช้อปปิ้ งในตลาดเบ๋นถั ่น
ล่องเรือชมแสงสียามค ่าคืนในแม่น้ าไซ่งอ่ น ลิ้มรสอาหารบุฟเฟ่ นานาชนิด

พิเศษ!!! ของสมนาคุณ (ถุงผ้ารักษ์โลก / พัด / หมวก)

ราคาเพียง 9,999 พักระดับ 3 ดาว
พักมุยเน่ 1 คืน//โฮจิมินห์ 1 คืน
เดินทาง 20-22 เมษายน 2560
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เที่ยง

เย็น
พักที่

สนามบิ น ดอนเมื อ ง – นครโฮจิมิ น ท์ – มุ ยเน่ - ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง FAIRY STREAM
พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติด อนเมื อง ชั้น2อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศเคาน์ เตอร์
สายการบิ นนกแอร์เจ้าหน้าที่ ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกในการ
เช็คอิน
เหินฟ้ าสู่ เมืองโฮจิมินท์ ประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบินที่ FD650
เดินทางถึง สนามบิน TAN SON NHAT นครโฮจิมินท์ประเทศเวียดนาม หลังผ่ านพิธีการตรวจ
คนเข้านาท่านเดินทางสู่ มุยเน่ ชมบรรยากาศทิวทัศน์ 2 ข้างทาง ระยะทาง200 กิโลเมตร ใช้
เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง จังหวัดฟานเที ยด เมื อง
ตากอากาศและยัง เป็ นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางทะเลที่ ส วยงามมี
ชื่อเสียงของประเทศเวียดนาม ทั้งชายทะเลที่สวยงามและท่านยัง
จะได้สัม ผั ส มนต์เสน่ ห์แ ห่ ง ทะเลทรายตะวัน ออกระหว่า งการ
เดินทางท่านจะได้ชื่นชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายขาว กองภูเขาทรายสีขาวสุดขอบฟ้ า
เหมือนทะเลทรายซาฮารา ให้ท่านได้อิสระกับการถ่ายรูปหรือ
เลือกใช้บริการกิจกรรม ราคานี้ไม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆอาทิ
เช่น บริการสไลด์เอดร์บนทะเลทราย(ค่าใช้จ่าย 150 บาท)
ขับรถATVตะลุยทราย แบบนั่ง2ท่าน (ค่าใช้จ่าย 310 บาท)แบบนั่ง 4ท่าน (ค่าใช้จ่าย
620 บาท)หรือนั่งรถจิ๊บชมวิวบนยอดภูเขาทะเลทราย รถ1คันนั่งได้ 5 ท่าน (ค่าใช้จ่าย
1,200บาท )
จากนั้นนาท่านชม ทะเลทรายแดง ที่เกิดจากการรวมตัวของทรายสีแดงจากสนิ มเหล็กจนเป็ น
บริเวณกว้าง ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูป
นาท่ านเดิ นทางสู่ ซุ น เที ยน หรื อภาษาอักฤษเรียกว่า FAIRY STREAM มี ลักษณะคล้ายแพะ
เมืองผี หรือเสาหินนาน้อยของเมืองไทย แต่แปลกตรงที่ มีลาธารระหว่างกลาง ให้ท่านได้ถอด
รองเท้าเดินลุยอย่างสนุ กสนาน แถมได้ชมวิวสวยๆสองข้างทาง
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
TIEN DUONG RESORT / THAI HOA RESORT ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
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วันที่สอง

โฮจิมินท์ – โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม – ไปรษณี ยก์ ลาง – ทาเนี ยบรัฐบาลเก่ า - พิพิธภัณ ฑ์
สงคราม – ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ าไซ่ง่อน

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ กรุงโฮจิมินห์ซิตี้ เดิมชื่อไซ่ง่อน ซึ่ งเคยเป็ นเมืองหลวงของเวียดนามใต้ เป็ น
เมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม มีแม่น้ าไซ่ง่อนไหลผ่านยาว 80 ก.ม. เป็ นเมืองเศรษฐกิจ เจริญ
รุดหน้ากว่าเมืองอื่นๆ ในประเทศเวียดนาม
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร BUFFET PALACE
นาท่านสู่ โบสถ์นอร์ทเทอดาม ใช้เป็ นหอสวดมนต์สาหรับชาวเวียดนามและชาวต่างประเทศที่
เป็ นคริสต์ศาสนิ กชน ทั้งนี้ มีท้งั ผูท้ ี่มาท่องเที่ยวหรือได้เดินทางมาทางานในเวียดนามอีกด้วย
โบสถ์ ฯ ได้ออกแบบมาจากประเทศฝรัง่ เศสและเริ่มทาการก่อสร้างเมื่อวั นที่ 7 เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2420 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 11 เดือนพ.ศ. 2423 เมษายน ความยาวของโบสถ์ 133 เมตร
กว้าง 35 เมตร และสูง 21 เมตร เฉพาะหอระฆังทั้งสองหอที่ อยู่หน้าโบสถ์น้ั นต่างสูงถึ ง 57
เมตร ค่าใช้จ่ายในขณะนั้นเป็ นเงินฝรัง่ ทั้งหมด 2.5 ล้าน โบสถ์ ฯ แห่งนี้ ถื อเป็ นสถาปั ตยกรรม
ตะวันตกที่ สวยงามยิ่งในนครโฮจิมินห์อีกแห่ง นาท่านชม ไปรษณี ยก์ ลาง ที่ ยงั คงความงดงาม
ตามสถาปั ตยกรรมดั้งเดิม ท่านสามารถส่งไปรษณี ยก์ ลับมา
ยังประเทศไทยเพื่อเป็ นของที่ระลึกได้
จากนั้นนาท่านเที่ยวชม ทาเนียบรัฐบาล ตั้งอยูบ่ ริเวณใจ
กลางเมื อ งโฮจิ มิ น ห์ ท าเนี ย บของอดี ต ประธานาธิ บ ดี
ปั จจุบนั เปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์ดว้ ย อาคารทันสมัยหลังใหญ่นี้
รายรอบด้ว ยสวนขนาดใหญ่ ต้ัง อยู่ในบริ เวณที่ เคยเป็ น
ท าเนี ยบของผู ้ว่ า การชาวฝรัง่ เศสที่ เรี ย กว่ า ท าเนี ยบ
นโรดม (Norodom Palace) ทาเนี ยบนี้ ถูกทิ้ งระเบิ ดโดย
ทหารอากาศเวียตนามใต้และได้มีการสร้างอาคารใหม่ ที่
รูจ้ กั กันในชื่อ ทาเนี ยบอิสรภาพ (Independence Palace)
ขึ้ นแทนที่ โ ครงสร้า งเก่ า ถู ก ท าลาย อาคารปั จจุ บั น
ออกแบบโดยโงเวี ย ดทู (Ngo Viet Thu) สถาปนิ ก ชาว
เวียตนามผูส้ าเร็จการศึกษาจากฝรัง่ เศส และสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2509 ก่อนจะสิ้ นสุด
ลงในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2518 เมื่ อกองกาลังคอมมิ วนิ สต์ได้เคลื่อนขบวนรถถังเข้าชน
ประตูเหล็กด้านหน้าของ ทาเนี ยบและโค่นรัฐบาลเวียตนามใต้ลงทุกวันนี้ ที่ทาเนี ยบเดิมถูกเปิ ด

เที่ยง
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เป็ นพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมได้ โดยทุกสิ่งทุกอย่างถูกทิ้ งไว้ให้เสมือนสภาพเดิมในวันที่ 30 เมษายน
พ.ศ. 2509 โดยชั้นล่างเป็ นห้องจัดเลี้ ยง ห้องโถงใหญ่ซึ่งรัฐบาลเวียตนามใต้ประกาศยอมแพ้
และห้องเล็กถูกใช้สาหรับการ บรรยายสรุ ปประจาวันทางทหาร ในระหว่างช่วงก่อนที่ รฐั บาล
เวียตนามใต้จะถูกโค่น ส่วนชั้นที่สองเป็ นห้องรับรองของประธานาธิบดีตรันวันเฮื อง และห้อง
รับรองของประธานาธิ บดีเทียว ซึ่งเพียบพร้อมด้วยห้องนอน ห้องรับประทานอาหาร และห้อง
สวดมนต์แบบคาทอลิค ชั้นสามเป็ นห้องรับรองของภริยาประธานาธิบดี และชั้นที่สี่เป็ นห้องฉาย
ภาพยนตร์ส่วนตัวและลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ซึ่ งจากที่ นี่จะสมารถเห็นทิ วทัศน์ อนั งดงามของ
ถนนเลหย่วน (Le Duan Boulevard) ได้เป็ นอย่างดี ด้านหลังทาเนี ยบเป็ นสาธารณะกงเวียด
วันฮวา (Cong Vien Van Hoa) ซึ่งเป็ นพื้ นที่สีเขียวร่มรื่นสบายตา ด้านหน้าถนนเลหย่วน ถูกกั้น
ไว้ดว้ ยสวนสาธารณะใหญ่แห่งหนึ่ งที่ร่มครึ้ มด้วยไม้ใหญ่ บริเวณด้านหนึ่ งใกล้กบั ถนนไทวันลุง
(Thai Van Lung) สานักงานของโครงการอพยพอย่างมีระเบียบของอเมริกนั (American Orderly
Departure Program) ซึ่ งตั้งอยู่ในปี พ.ศ. 2523 เพื่ อให้ความช่วยเหลื อ เด็ กลูกครึ่งอเมริ กัน เอเชีย และผูล้ ี้ ภัยทางการเมืองอยูบ่ ริเวณใกล้ๆ
จากนั้ นนาท่ านเดินทางสู่ พิพิธภัณ ฑ์สงคราม สร้างขึ้ น
เพื่อเป็ นการราลึ กถึ ง การประกาศอิ สรภาพและการรวม
ชาติของชาวเวียดนาม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการทาสงคราม
กั บ มหาอ านาจอย่ า งฝรัง่ เศสและสหรั ฐ อเมริ ก า โดย
ภายในพื้ นที่ได้นาซากเครื่องบินทิ้ งระเบิ ด B52 มาจัดให้
คนรุ่นหลังได้เห็นถึงความโหดร้ายของสงคราม เมื่อเข้าไป
ด้านในก็ มีภ าพถ่ ายของนั กรบที่ ร่วมกัน ชนะสงคราม เครื่ องแบบทหารอเมริกา และยังมี โรง
ภาพยนตร์ขนาดเล็กๆ ซึ่ งฉายภาพช่องท้ายๆของสงครามเวียดนามสาหรับที่ นี้ชาวเวียดนาม
ออกเสี ยงว่า บ่ า ว ตาง ญี่ ติ๊ คเตรี๋ ย นตรางห์ (BAO TANG DITICH CHIEN TRANH พิ พิ ธ ภัณ ฑ์
สงคราม หรือ พิพิธภัณฑ์อนุ สรณ์สงครามสถาน)
SEN VIET HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
หลังจากนั้นออกเดินทางจากที่พกั เพื่อรับประทานอาหารมื้ อคา่ บนเรือ พร้อมล่องเรือชมความ
งามยามราตรีของสองฝั ง่ แม่น้ าไซ่ง่อน (เรือออกเวลา20.30น.-21.30น.)
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อุโมงค์กู๋จี – ไชน่าทาว์น - ช๊อปปิ้ งตลาดเบ๋นถั ่น-สนามบินดอนเมือง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ อุโมงค์กู๋จี มีระยะทาง 125 กิโลเมตร ใช้
เวลาเดิ นทาง 1 ชัว่ โมง 30 นาที อุ โมงค์กู๋จี่ เป็ นสถานที่ ที่
ได้รบั ความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชมนคร
โฮจิมินห์เป็ นอย่างมาก กลุ่มอุ โมงค์กู๋จี่ มีสองแห่ง ซึ่ งได้ทา
การขุ ด มาตั้ง แต่ ในสมั ย ชาวเวี ย ดนามต่ อ สู ้กับ ฝรัง่ เศสผู ้
รุกราน(ปี พ.ศ.2491)โดยช่วงนั้ นอุโมงค์มีความยาว 17 กิโลเมตรเท่านั้ นเอง แต่มาถึงปี พ.ศ.
2503 ก็ ได้ท าการขยายขึ้ นมายาว 200 กว่ากิ โลเมตร อุ โมงค์กุ๋จี่ได้ถูก ใช้เป็ นที่ อยู่อ าศัย ที่
ประชุม เป็ นฐานทัพ และภายในอุโมงค์ได้แบ่งออกเป็ นหลายชั้นแต่ละชั้นก็ มีทางเชื่อมติดต่อกัน
ชั้นที่อยูล่ ึกที่สุด ประมาณ8-10 เมตร
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารกลางวันนาเดินทางกลับสู่นครโฮจิมินท์ พาท่านชมวิธีชีวิตความเป็ นอยู่ ของชาวจีน
ในเวียดนาม ณ ย่าน ไชน่ าทาวน์ จากนั้ นนาท่ านเดินทางสู่ ตลาดเบ๋นถั ่น ซึ่ งตั้งอยู่ใจกลาง
เมืองโอจิมินห์ เป็ นตลาดที่มีขนาดใหญ่และมีอายุเกือบร้อยปี ที่นี้มีสินค้าสารพัดชนิ ดทั้งสินค้า
พื้ นเมือง สินค้านาเข้าของที่ระลึก อาหาร เครื่องดื่ม ต่างๆ
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่สนามบิน TAN SON NHAT
เดินทางสูส่ นามบินดอนเมือง ประเทศไทย เที่ยงบินที่ FD659
ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

เที่ยง

18.00 น.
21.35 น.
23.05 น.

***************************************
** หากท่านที่ตอ้ งออกตั ๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการออกตั ๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***

หน้า 5 | ทัวร์ เกาหลี-ญี่ปน
ุ่ ราคาถูกสุ ด http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถูก) อีเมล tourtook@gmail.com

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

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

20 – 22 เมษายน 2560

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
9,999

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ พักเดี่ยว ราคาไม่
เด็กไม่มีเตียง
เพิ่ม
รวมตั ๋ว

(เด็กอายุต ่ากว่า11ปี ) (เด็กอายุต ่ากว่า11ปี )

9,999

9,999

2,000

6,900

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
ท่านละ 400 บาท /ทริป/ต่อท่าน***

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทาง
บริษัทจะไม่คืนมัดจาไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้ น เพราะว่าทางบริษัทได้ทาการจ่ายค่าตั ๋ว
ไปให้กบั การสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถว้ นก่อนการจองทัวร์ทุก
ครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 15 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
มัดจาทั้งหมด เนื่องจากทางบริษทั ฯ ได้ชาระค่าตั ๋วเครือ่ งบินเต็มใบให้กบั สายการบินเป็ นที่เรียบร้อย
ยกเว้นค่าภาษีน้ ามันที่ยงั มิได้ชาระ ค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ กรุณาชาระ 21 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ 1. ตั ๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
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 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึ งค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ(กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 400บาท/ทริป/ต่อท่าน
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1.นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่
2.นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อ นวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธ
การจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3.การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้
วัน จัน ทร์ ถึ งศุ ก ร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวัน เวลาดังกล่ าวและวัน หยุ ดนั ก ขัต ฤกษ์ ที่ รัฐ บาล
ประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1.
กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทาง
โทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2.
กรณี นักท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งการขอรับเงิน ค่าบริการคื น นั กท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ี ชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ ง
เพื่ อทาเรื่องขอรับ เงิ นค่าบริ การคื น โดยแนบหนั งสื อมอบอานาจพร้อมหลัก ฐานประกอบการมอบอานาจ
หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมี
เงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
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2.1.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.1.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ ได้จ่ายจริงจากค่า บริการที่ ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนาเที่ยว
ให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ Extra
Flight กับสายการบิ น หรือผ่ านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าบริการ
ทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ที่รฐั บาล
ประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่ บางส่วน
หรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนักท่ องเที่ ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15
ท่าน โดยจะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศ
ที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนั กท่องเที่ยวทุกท่าน
ยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่ มีนักท่องเที่ ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะ
เดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้าชื่อ
เลขที่หนั งสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อ ใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณี ที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้า
หนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่ เดิ นทางจริง ของประเทศที่ เดิ นทาง ทั้งนี้ บริษั ทจะคานึ งถึ งความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิ ดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนั กท่องเที่ยวที่
มิได้เกิดจากความผิ ดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุด งาน การปฏิวตั ิ อุ บัติเหตุ
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ท ัวร์เกาหลี-ญีป
่ ่น
ุ ราคาถูกสุด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ วเลขที่ 21/00618
ติดต่อที่ FACEBOOK http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถก
ู ) LINE ไลน์ @tourtook

ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการ
บิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่ าบริ การนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงิน ตราต่างประเทศ ณ วัน ที่ ท างบริษั ท เสนอราคา
ดัง นั้ น ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการปรับ ราคาค่ า บริ ก ารเพิ่ ม ขึ้ น ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอัต รา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าภาษี เชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลง
เที่ยวบิน ฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษัท เว้นแต่มี
เอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร
ต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมี ซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถ
นาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้ น ถ้าสิ่งของ
ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบิน
เท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. IATA ได้กาหนดมาตรการเกี่ยวกับการนาแบตเตอรีส่ ารองขึ้ นไปบนเครือ่ งบินดังนี้
แบตเตอรี่สารองสามารถนาใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้ นเครื่องบินได้ในจานวนและปริมาณที่จากัด ได้แก่
3.1 แบตเตอรี่สารองที่ มี ความจุไฟฟ้ าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึ้ น
เครื่องได้ไม่มีการจากัดจานวน
3.2 แบตเตอรี่สารองที่ มีความจุไฟฟ้ า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนาขึ้ น
เครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน
3.3 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนาขึ้ นเครื่องในทุกกรณี
4. ห้ามนาแบตเตอรี่สารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี
*****************************************
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