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กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – ตลาด
ดองบา - ล่องเรือมังกรชมแม่นาหอม
ํ
พร้อมกัน ที สนามบิน ท่าอากาศยานดอนเมือง ชัน 3 ประตู เคาเตอร์ สายการบิน แอร์
เอเชีย เจ้าหน้าทีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
เหินฟ้ าสู่ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เทียวบินที FD 636
เดิ นทางถึง ท่าอากาศยานดานัง ประเทศเวียดนาม รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากผ่านขันตอน
ศุลกากรแล้ว
บริการอาหารกลางวัน ขนมปั งฝรังเศส สไตล์เวียดนาม (บนรถ)
นํ าท่ านออกเดิ นทางสู่ เมื องเว้ ตังอยู่ใจกลางของประเทศเวียดนาม อยู่ห่างจากชายฝั งทะเล 12
กิโลเมตร เป็ นเมืองของกษัตริยใ์ นราชวงศ์เหวียน ซึงได้ปกครองต่อกันมาเพียง 33 ปี ฝรังเศสก็บุกเข้า
โจมตี เมืองเว้ มาถึงปี พ.ศ.2488 ญีปุ่ นก็เข้ามายึดครองบังคับให้พระเจ้าเบาได๋สละราชสมบัติ ต่อมา
เมืองเว้ได้กลายเป็ นส่วนหนึ งของเวียดนามใต้ ตามการแบ่งประเทศออกเป็ น 2 ส่วน และได้เสือมสลาย
ลงภายใต้การปกครองของโงดิ นห์เยียม เมื องเว้ดึ งดู ดนั กท่ องเที ยวเพราะมี แหล่ งประวัติ ศาสตร์
วัฒนธรรม เสน่หท์ ีไร้กาลเวลาของสถาปั ตยกรรมทีลําค่ามีแบบฉบับของตนเอง และยังมีความงามตาม
ธรรมชาติบนฝั งแม่นําหอมด้วย โดยนํ าท่านเดิ นทาง ผ่านเส้นทางหายเวิน ก่อสร้างโดยเอกชนจาก
ญีปุ่ นและรัฐบาลฝรังเศสเป็ นผูล้ งทุนด้านงบประมาณระยะทาง 108 กม. ทีเลียบชายฝั งทะเล ผ่านภูเขา
ท้องทุ่งและชนบท และลอดอุโมงค์ทีขุดลอดใต้ภูเขาทียาวทีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความยาว
6.28 กม. เพือเชือมระหว่างเมืองดานังกับเมืองเว้
นําท่านเดินทางสู่ พระราชวังเว้ ทีสร้างขึนในสมัยพระเจ้ายาลอง ใช้เป็ นทีรับรองเชือพระวงศ์ระดับสูง
และนักการทูตต่างประเทศ สถานทีจัดงานฉลองสําคัญๆ ตกแต่งอย่างวิจิตรสวยงาม เพดาน เสา คาน
ผนั งตกแต่ งด้วยนํ ามันครังสี แดงและลวดลายสี ทอง มีตําหนั กหลายหลัง อุ ทยาน วัด ศาลเจ้าของ
จักรพรรดิราชวงศ์เหวียน
จากนั นนํ าท่านเพลิดเพลิ นกับการซือของที ตลาดดองบา ตลาดในร่มแห่งเมืองเว้ตังอยู่ติดริมแม่
นํ าหอม มี 2 ชัน ขายทังสินค้าของที ระลึกต่างๆ และของใช้ประจําวัน ซึงจะเห็นชาวเวียดนามมา
จับจ่ายซือของกันอย่างคับคัง
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บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารคํานําท่าน ล่องเรือมังกรชมแม่นาหอม
ํ
แหล่งกําเนิ ดของแม่นําหอมมาจากบริเวณต้นนํา
ทีอุดมไปด้วยดอกไม้ป่าทีส่งกลินหอม เป็ นแม่นําสายสันๆ บนเรือทางจะได้ชมการแสดงดนตรีพืนบ้าน
และนักร้องชาวเวียดนามทีจะมาขับกล่อมบทเพลงให้ท่านได้สนุ กสนาน (ใช้เวลาล่องเรือโดยประมาณ
- นาที)
ELEGENT HUE HOTEL / ASIA HUE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – เมืองฮอยอัน -หมู่บา้ นแกะสลัก
ล่องเรือกระด้งหมู่บา้ นกัมทาน - สะพานญีปุ่ น - บ้านเลขที
– เมืองดานัง
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่ านสู่ วัดเที ยนมู่ ภายในมี เจดี ย์ทรงแปดเหลี ยม 7 ชัน แต่ ละชันหมายถึ งชาติ ภพต่ างๆ ของ
พระพุทธเจ้า มีรูปปั นเทพเจ้า 6 องค์คอยปกป้ องเจดียแ์ ห่งนี ภายในเจดียม์ ีพระสังกัจจายน์ปิดทองพระ
พักตร์อิมเอิบกับพระพุทธอีกสามองค์อยูใ่ นตูก้ ระจก
จากนั นนํ าท่านชม สุ ส านจัก รพรรดิไคดิงห์ เป็ นเพีย งสุ ส านเดี ยวที มี การผสมผสานระหว่าง
สถาปั ตยกรรมตะวันออกเข้ากับสถาปั ตยกรรมตะวันตก ด้วยทรงเป็ นจักรพรรดิในราชวงศ์เหวีย
นพระองค์เดียวทีได้เดินทางไปประเทศฝรังเศส สุสานแห่งนี สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างดี
โดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 11 ปี พระเจ้าไคดิงห์เป็ นพระบิดาบุญธรรมของพระเจ้าเบ๋าได่ ทรง
ครองราชย์อยู่ 9 ปี ในยุคทีฝรังเศสเข้ามาปกครอง ภายในมีการตกแต่งอย่างสวยงามด้วยการใช้
กระเบืองสีปูพืนจิตรกรรมฝาผนังภาพมังกรในม่านเมฆขนาดใหญ่ทีวาดโดยใช้ศิลปิ นทีเขียนภาพ
ด้วยเท้า ประดับอยูบ่ นเพดานกลางห้องโถง ส่วนทางซ้ายและขวาเป็ นภาพเฟรสโกอันเต็มไปด้วย
สีสันทีตกแต่ งด้วยการฝั งกระจกสี และกระเบื องนั บ พัน ชิน แสดงถึงเรืองราวมากมายของสัต ว์
ต้นไม้ และดอกไม้ ตลอดจนรูปปั นสําริดขนาดเท่าองค์จริงของพระเจ้าไคดิงห์ ซึงสร้างทีฝรังเสศ
ในปี พ.ศ. 2465 ตังอยูบ่ นยกพืนด้านบนของสุสาน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน ตังอยูบ่ นฝั งแม่นําทูโบน ใกล้ชายฝั งทะเล และเป็ นท่าเรือ
เก่าทีเจริญรุ่งเรืองมากในชือไฟโฟ ฮอยอันเป็ นศู นย์กลางสําคัญของการแลกเปลียนวัฒนธรรม
ระหว่างตะวันออกกับตะวันตก ต่อมาเมือฮอยอันได้รบั ความเสียหายจากการสูร้ บและแม่นําตื น

เขิน เมืองท่าจึงไปสร้างขึนทีเมืองดานังแทน ทําให้ฮอยอันในปั จจุบนั สงบเงียบ มีสภาพบ้านเรือน
ทีสวยงาม สร้างด้วยไม้มีประตูแกะสลักและห้องโปร่งๆ จนองค์การยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนด์
ได้ริเริมให้ทุนทําโครงการบูรณะ เพือปกป้ องเขตเมืองเก่าและอนุ สรณ์ทางประวัติศาสตร์ของ
สถาปั ตยกรรมทีลําค่า ระหว่างทางนํ าท่านชม หมู่บา้ นแกะสลักหินอ่อน ซึงเป็ นหมู่บา้ นแห่ง
หนึ งอยูใ่ นตัวเมืองดานั งทีมีชือเสียงโด่งดังไปทัวโลกในเรืองงานฝี มือ การแกะสลักหินอ่อน หิน
หยก ท่านสามารถบันทึกภาพหรือซืองานแกะสลักเหล่านี เพือเอากลับไปเป็ นของฝาก หรือซือ
กลับไปเป็ นของประดับในบ้าน
นํ าท่าน ล่องเรือกระด้งหมู่บา้ นกัมทาน หมู่บา้ น
เล็กๆในเมืองฮอยอันตังอยูใ่ นสวนมะพร้าวริมแม่นํา
ในอดี ต ช่ ว งสงครามหมู่ บ้า นแห่ ง นี เคยเป็ นที พัก
อาศัยของทหาร อาชีพหลักของคนทีหมู่บา้ นแห่งนี
คื อ ประมง ระหว่ า งการล่ อ งเรื อ ท่ า นจะได้ ช ม
วัฒนธรรมของชาวบ้าน ณ หมูบ่ า้ นแห่งนี
จากนันนําท่านเดินทางสู่ตัวเมืองโบราณฮอยอัน นําท่านชม สะพานญีปุ่ น ทีสร้างโดยชาวญีปุ่ น
เป็ นรูปทรงโค้ง มีหลังคามุงกระเบืองสีเขียวและเหลืองเป็ นลอนคลืน ตรงกลางสะพานมีเจดียท์ รง
สีเหลียมจัตุรสั ซึงสร้างเชือมเขตชาวญีปุ่ น กับชาวจีน ชม จัวฟุกเกียน บ้านประจําตระกูลทีสร้าง
ขึนเมือพ.ศ.2335 อยูบ่ นถนนตรันฝู เป็ นทีพบปะของผูค้ นทีอพยพมาจากฟุกเกียนทีมีแซ่เดียวกัน
นํ าท่านเดินทางสู่ บ้านเลขที 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบ้านติดถนนสายหนึ ง หลังบ้านไป
จรดถนนอี กสายหนึ ง เป็ นสถาปั ตยกรรมทีสวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สร้างด้วยไม้ 2 ชัน
ด้วยความประณีต ด้านหน้าจะทําเป็ นร้านบูติก ด้านหลังเป็ นทีเก็บสินค้า ภายในเป็ นทีอยูอ่ าศัย
มีลาดเปิ ดโล่งเห็นท้องฟ้ า และมีเฉลี ยงเชือมต่อส่วนทีพักอาศัยหลายส่วน รูปแบบของหลังคา
ทรงกระดองปู จากนันอิสระให้ท่านเดินชมเมือง ซือของทีระลึก ร้านค้าขายของทีระลึกก็จะตังอยู่
ในบ้านโบราณ บ้านเก่าโบราณมีลักษณะเฉพาะ รวมไปถึ งได้รับอิ ทธิ พลจากจีนและญี ปุ่ น ซึ ง
ได้รับการอนุ รักษ์ ไว้เป็ นอย่างดี ผสมผสานกันอย่างน่ าตื นตาทังบ้านเรือน วัดวาอาราม เจดี ย์
ศาลาประชมคม ศาลเจ้า บ้านประจําตระกูล และร้านค้าต่างๆ

คํา

พักที

บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารคํานําท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับสีของเวียดนามซึงเติบโตอย่าง
รวดเร็วทังขนาดและความสําคัญซึงตังอยูร่ ะหว่างชายฝั งทะเลและทีราบสูงตอนกลางของเวียดนาม
GALAVINA HOTEL / BANTIQUE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
(โรงแรมทีดานังส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีหอ้ งTripleจะใช้หอ้ งเป็ นTwinและเพิมเตียงเสริมแทน)

วันทีสาม
เช้า

หาดหมีเคว – วัดหลินอึง - สนามบินดานัง – กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ หาดหมีเคว เป็ นหาดทีมีชือเสียงทีสุดในเมืองดานัง เนื องจากมีหาดทรายขาว
ทอดยาวและนํ าทะเลใสสวยงาม ชายหาดนี ได้รับความสนใจไปทัวโลกในช่วงสงครามเวียดนาม
เมือทหารอเมริกันใช้เป็ นพืนทีพักผ่อนหย่อนใจ และเรียกหาดนี ว่าหาดไชน่ า หลังจากสงคราม
สิ น สุ ด ลง ชายหาดนี ก็ เ ป็ นที นิ ยมในหมู่ ค นท้ อ งถิ นและ
นักท่องเทียว และมีรีสอร์ตหรูผุดขึนหลายแห่ง ซึงริมหาดก็จะมี
เรือกระด้งของชาวบ้านทีทําประมงแถวๆนี ลอยลําอยู่ อิสระให้
ท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ
นํ าท่านเดิ นทางสู่ วัดหลิ นอึง นมัสการเจ้าแม่กวนอิ มหลิ นอึง
แกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงทีสุดในเวียดนาม ซึง
มีทําเลที ตังดี หันหน้าออกสู่ทะเลและด้านหลังชนภูเขา ตังอยู่
บนฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนิ ยมไปกราบไหว้ขอพรให้
ช่ ว ยปกปั ก รัก ษา หลิ น อึ งมี ค วามหมายว่ า สมปรารถนาทุ ก
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น.
น.

ประการ ตังอยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต์ 18 องค์เป็ นหินอ่อนแกะสลักที มี
เอกลักษณ์ท่าทางทีถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุ ษย์ซึงแฝงไว้ดว้ ยคติธรรมอย่างลึกซึง
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางเดินทางเข้าสู่ ท่าอากาศยานดานัง
เหินฟ้ าสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เทียวบินที FD 637
เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ….พร้อมความประทับใจ

***************************
** หากท่านทีต้องออกตัวภายใน (เครืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้าหน้าทีทุกครังก่อนทําการออกตัว
เนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใช้บริการ ***

อัตราค่าบริการ

กําหนดการเดินทาง
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

กุมภาพันธ์
มีนาคม
มีนาคม
มีนาคม
มีนาคม
เมษายน
เมษายน
เมษายน
พฤษภาคม
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
- ท่าน
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เด็ก ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ พักเดียว ราคาทัวร์
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
เพิม ไม่รวมตัว
(เด็กอายุตากว่
ํ า ปี ) (เด็กอายุตากว่
ํ า ปี )
เครืองบิน
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** ราคาเด็กอายุไม่เกิน ปี ,

บาท**

ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน
ท่านละ
บาท /ทริป/ต่อท่าน **หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ**
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก วันก่อนการเดินทางเท่านัน ไม่เช่นนันทาง
บริษทั จะไม่คืนมัดจําไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทังสิน เพราะว่าทางบริษทั ได้ทาํ การจ่ายค่าตัว
ไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถีถ้วนก่อนการจองทัวร์
ทุกครัง เพือประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง
การเดินทางในแต่ละครังจะต้องมีผโู ้ ดยสารจํานวน ท่านขึนไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเลือนการเดินทาง หรือเปลียนแปลงราคา
กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ , .- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการคืนมัด
จําทังหมด เนืองจากทางบริษัทฯ ได้ชาํ ระค่าตัวเครืองบินเต็มใบให้กบั สายการบินเป็ นทีเรียบร้อย ยกเว้น
ค่าภาษีนามั
ํ นทียังมิได้ชาํ ระ ค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ กรุณาชําระ วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ : ตัวเมือออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนืองจากเงือนไขของสายการบิน
อัตราค่าบริการนีรวม
 ค่าตัวเครืองบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งทีมี
 ค่านําหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนําเทียวตามรายการ
 ค่าทีพักตามทีระบุในรายการ พักห้องละ ท่านหรือ ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมือทีระบุในรายการ

 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ ,

,

บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนีไม่รวม
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการทีระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครืองดืมทีสังเพิมนอกเหนื อรายการ(กรุณ า
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ทอ้ งถิน ท่านละ
บาท/ทริป/ต่อท่าน *หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ*
ค่าภาษีมูลค่าเพิม % และภาษีหกั ณ ทีจ่าย %
เงือนไขการชําระค่าบริการ
1. นักท่องเทียวหรือเอเจนซีต้องชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 5,000 บาทต่อท่านเพือสํารองทีนัง
2. นักท่องเทียวหรือเอเจนซีต้องชําระเงินค่าบริการส่วนทีเหลือทังหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี
นั กท่องเทียวหรือเอเจนซีไม่ชาํ ระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธ
การจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเทียวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี
วัน จัน ทร์ ถึ ง ศุ ก ร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวัน เสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน เวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรัฐบาลประกาศในปี นันๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
เงือนไขการยกเลิกการเดินทาง
1.
กรณีทีนักท่องเทียวหรือเอเจนซีต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลือนการเดินทาง นักท่องเทียวหรือ
เอเจนซี(ผูม้ ีชือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกทีบริษัทอย่างใด
อย่างหนึ งเพือแจ้งยกเลิ กการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทาง
โทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2.
กรณี นั กท่ องเที ยวหรื อ เอเจนซี ต้องการขอรับ เงินค่าบริ ก ารคื น นั กท่ อ งเที ยวหรือ เอเจนซี (ผู ้มีชือใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนทีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ ง
เพื อทําเรื องขอรับ เงิ น ค่ าบริ ก ารคื น โดยแนบหนั งสือ มอบอํานาจพร้อ มหลัก ฐานประกอบการมอบอํานาจ
หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุ ดบัญชีธนาคารทีต้องการให้นําเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมี
เงือนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี

2.1.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีชําระแล้ว
2.1.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทีชําระแล้ว
2.1.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการทีชําระแล้วทังหมด
ทังนี ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายทีได้จ่ายจริงจากค่าบริการทีชําระแล้วเนื องในการเตรียมการจัดการนํ าเทียว
ให้แก่นักท่องเทียว เช่น การสํารองทีนังตัวเครืองบิน การจองทีพักฯลฯ
3. การเดิ นทางทีต้องการันตี มดั จําหรือซือขาดแบบมีเงือนไข หรือเทียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra
Flight กับสายการบิน หรือผ่ านตัวแทนในประเทศหรือ ต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือ ค่าบริการ
ทังหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี
วัน จัน ทร์ ถึ ง ศุ ก ร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวัน เสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน เวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรัฐบาลประกาศในปี นันๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเทียวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงือนไขและข้อกําหนดอืนๆ
1. ทัวร์นีสาํ หรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพือการท่องเทียวเท่านัน
2. ทัวร์นีเป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามทีระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทังหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทังหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีนักท่องเทียวร่วมเดินทางน้อยกว่า ท่าน โดย
จะแจ้งให้กบั นักท่องเทียวหรือเอเจนซีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศทีไม่มีวีซ่า
และอย่างน้อย วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศทีมีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเทียวทุกท่านยินดีทีจะชําระ
ค่าบริการเพิมจากการทีมีนักท่องเทียวร่วมเดินทางน้อยกว่าทีทางบริษัทกําหนดเพือให้คณะเดินทางได้ ทางเรา
ยินดีทีจะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ นามสกุล คํานําหน้าชือ
เลขทีหนั งสือเดิ นทางและอืนๆ เพือใช้ในการจองตัวเครืองบิน ในกรณี ทีนั กท่องเทียวหรือเอเจนซีมิได้ส่งหน้า
หนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิในการเปลียนแปลงรายการการเดิ นทางตามความเหมาะสมเพือให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภู มิ อากาศ และเวลา ณ วันที เดิ น ทางจริ งของประเทศที เดิ นทาง ทังนี บริ ษั ทจะคํานึ งถึ งความ
ปลอดภัยของนักท่องเทียวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทีเพิมขึนของนั กท่องเทียวที
มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความ
เจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุ
สุดวิสยั อืน เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี คาํ นวณจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีทางบริษัทเสนอราคา ดังนัน ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ ในการปรับราคาค่าบริการเพิมขึน ในกรณี ทีมีการเปลียนแปลงอัตราแลกเปลียนเงินตรา
ต่างประเทศ ค่าตัวเครืองบิน ค่าภาษีเชือเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลียนแปลงเทียวบิน ฯลฯ
8. มัคคุ เทศก์ พนัก งาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการให้คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มี
เอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทกํากับเท่านัน
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจะนําติดตัวขึนเครืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน
มิลลิลิตรต่อ
ชิน และรวมกันทุกชินไม่เกิน ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึงมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนํ า
ออกมาให้เจ้าหน้าที ตรวจได้อ ย่างสะดวก ณ จุ ด เอ็ กซ์เรย์ อนุ ญ าตให้ถือ ได้ท่ านละ ใบเท่ านั น ถ้าสิ งของ
ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าทีกําหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าทีโหลดใต้ทอ้ งเครืองบิน
เท่านัน
2. สิงของทีมีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจ้าหน้าทีโหลดใต้ทอ้ งเครืองบินเท่านัน
3. IATA ได้กาํ หนดมาตรการเกี ยวกับการนําแบตเตอรีสํารองขึ นไปบนเครืองบินดังนี แบตเตอรีสํารอง
สามารถนําใส่กระเป๋าติดตัวถือขึนเครืองบินได้ในจํานวนและปริมาณทีจํากัด ได้แก่
3. แบตเตอรีสํารองทีมีความจุไฟฟ้ าน้อยกว่า ,
mAh หรือน้อยกว่า
Wh สามารถนําขึนเครือง
ได้ไม่มีการจํากัดจํานวน
3. แบตเตอรีสํารองที มีค วามจุ ไฟฟ้ า ,
- ,
mAh หรื อ
Wh สามารถนํ าขึน
เครืองได้ไม่เกินคนละ ก้อน
3. แบตเตอรีสํารองทีมีความจุไฟฟ้ ามากกว่า , mAh หรือ
Wh ห้ามนําขึนเครืองในทุกกรณี
4. ห้ามนําแบตเตอรีสํารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครืองในทุกกรณี
*****************************************

