วันที่หนึ่ง
08.00 น.
10.50 น.
12.30 น.
เที่ยง

กรุ งเทพฯ - ท่ าอากาศยานสุว รรณภู มิ - เมือ งดานัง - เมื องฮอยอั น - จั่ ว ฟุกเกี๋ ยน - สะพานญี่ ปุ่น บ้านเลขที่ 101 – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – เมืองดานัง (-/L/D)
พร้ อ มกั น ที ่ ส นามบิ น ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู ม ิ ชั ้ น 4 แถว N สายการบิ น ไทยเวี ย ดเจ็ ท แอร์ พบ
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
เหินฟ้าสู่ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน เวี ย ดเจ็ ทแอร์ เที่ ย วบิ น ที่ VZ960
เดิน ทางถึง ท่าอากาศยานดานั ง ประเทศเวียดนาม รั บกระเป๋ าสัม ภาระ หลัง จากผ่านขั้น ตอนตรวจคนเข้ า
เมือง เมืองดานัง เป็นเมืองใหญ่อันดับสี่ของเวียดนามซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งขนาดและความสาคัญซึ่งตั้งอยู่
ระหว่างชายฝั่งทะเลและที่ราบสูงตอนกลางของเวียดนาม
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ นน าท่ านเดิ น ทางสู่ เมื อ งฮอยอั น ตั้ ง อยู่ บ นฝั่ ง แม่ น้ าทู โ บน ใกล้ ช ายฝั่ ง ทะเล และเป็ น ท่ า เรื อ เก่ า ที่
เจริญรุ่งเรืองมากในชื่อไฟโฟ ฮอยอันเป็นศูนย์กลางสาคัญของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับ
ตะวันตก ต่อมาเมื่อฮอยอันได้รับความเสีย หายจากการสู้ รบและแม่น้าตื้ น เขิน เมืองท่ าจึงไปสร้างขึ้ นที่เมือ ง
ดานังแทน ทาให้ฮอยอันในปัจ จุบันสงบเงียบ มีสภาพบ้านเรือนที่สวยงาม สร้ างด้วยไม้ มีประตูแกะสลักและ
ห้องโปร่งๆ จนองค์การยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนด์ได้ริเริ่มให้ทุนทาโครงการบูรณะ เพื่อปกป้องเขตเมืองเก่า
และอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ของสถาปัตยกรรมที่ล้าค่า (ใช้เวลาเดินทางราวๆ 1 ชั่วโมง)

ท่านชม จั่วฟุกเกี๋ยน บ้านประจาตระกูลที่สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝู เป็นที่พบปะของผู้คนที่
อพยพมาจากฟุกเกี้ยนที่มีแซ่เดียวกัน
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ตัวเมืองโบราณฮอยอัน นาท่านชม สะพานญี่ปุ่น ที่สร้างโดยชาวญี่ปุ่น เป็นรูปทรง
โค้ง มีหลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเป็นลอนคลื่น ตรงกลางสะพานมีเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งสร้าง
เชื่อมเขตชาวญี่ปุ่น กับชาวจีน นาท่านเดินทางสู่ บ้านเลขที่ 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบ้านติดถนนสาย
หนึ่ง หลังบ้านไปจรดถนนอีกสายหนึ่ง เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สร้างด้วยไม้ 2 ชั้น
ด้วยความประณีต ด้านหน้าจะทาเป็นร้านบูติก ด้านหลังเป็นที่เก็บสินค้า ภายในเป็นที่อยู่อาศัย มีลาดเปิดโล่ง
เห็นท้องฟ้า และมีเฉลียงเชื่อมต่อส่วนที่พักอาศัยหลายส่วน รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู จากนั้นอิสระ
ให้ ท่า นเดิ น ชมเมื อ ง ซื้ อ ของที่ ร ะลึ ก ร้ า นค้ า ขายของที่ ร ะลึ ก ก็ จ ะตั้ ง อยู่ ใ นบ้ า นโบราณ บ้ า นเก่ า โบราณมี
ลักษณะเฉพาะ รวมไปถึง ได้รั บอิทธิพลจากจี นและญี่ปุ่น ซึ่งได้รับ การอนุรัก ษ์ไว้ เป็นอย่างดี ผสมผสานกั น
อย่างน่าตื่นตาทั้งบ้านเรือน วัดวาอาราม เจดีย์ ศาลาประชมคม ศาลเจ้า บ้านประจาตระกูล และร้านค้าต่างๆ

นาท่าน ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้า ในอดีต
ช่วงสงครามหมู่บ้านแห่งนี้เคยเป็นที่พักอาศัยของทหาร อาชีพหลักของคนที่หมู่บ้านแห่งนี้คือประมง ระหว่าง
การล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมของชาวบ้าน ณ หมู่บ้านแห่งนี้ หลั ง จากนั้ น น าท่ า นเดิ น ทางกลั บ เข้ า สู่
เมืองดานัง ระหว่างทางนาท่านชมหมู่บ้านแกะสลัก

ค่่า

บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร
หลังทานอาหารค่า นาท่านชม สะพานมังกร (Dragon Brigde) อีกหนึ่งที่เที่ยวแห่งใหม่ สะพานที่มีที่มี
ความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลน ด้วยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ล้านล้านดอง เชื่อมต่อสอง
ฟากฝั่งของแม่น้าฮัน เปิดให้บริการเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่ง
อิสรภาพของเมืองดานัง ซึ่งสะพานมังกรแห่งนี้เป็น Landmark แห่งใหม่ของเมืองดานัง ซึ่งมีรูปปั้นที่มีหัวเป็น
มังกรและหางเป็นปลา พ่นน้า คล้ายๆสิงคโปร์

(วันเสาร์-อาทิตย์เวลา 3 ทุ่ม มังกรจะพ่นน่า และพ่นไฟเป็นเวลา 5 นาที)

พักที่

ADINA HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาว เทียบเท่าหรือระดับเดียวกัน

วันที่สอง

ตลาดฮาน - วั ดหลิ นอึ๋ ง - บานาฮิลล์ - สะพานสี ทอง หรือ GOLDEN BRIDGE - สวนสนุ กแฟนตาซี
พาร์ค (B/L/D)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ตลาดฮาน ตลาดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น้าฮาน ไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น้า
ด้านหน้าตลาดมีประติมากรรมริมแม่น้าเป็นรูปปั้นหญิงสวยงาม มีทั้งของสดของแห้ง พวกปลาหมึกแห้งปรุงรส
กุ้งแห้ง และของที่ระลึก เสื้อผ้าต่างๆ ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก
นาท่านเดินทางสู่ วัดหลินอึ๋ง นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที่สุด
ในเวี ย ดนาม ซึ่ ง มี ท าเลที่ ตั้ ง ดี หั น หน้ า ออกสู่ ทะเลและด้ า นหลั ง ชนภู เ ขา ตั้ ง อยู่ บ นฐานดอกบั ว สง่ า งาม
ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ขอพรให้ช่วยปกปักรักษา หลินอึ๋งมีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตั้งอยู่
บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวัดมี พระอรหันต์ 18 องค์เป็นหินอ่อนแกะสลั กที่มีเอกลักษณ์ท่าทางที่ถ่ายทอด
อารมณ์ทุกอย่างของมนุษย์ซึ่งแฝงไว้ด้วยคติธรรม
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เช้า

เที่ยง

นาท่านนั่งกระเช้าสู่ บานาฮิลล์ ดื่มด่าไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเช้าบานาฮิลล์เป็นกระเช้าลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก ได้รับการบันทึกจากกิ นเนสบุ๊
คเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใช้เวลาประประมาณ 15 นาที) ขึ้นไปถึงสถานีเฟรนช์ฮิลล์อันเก่าแก่ของบา
นาฮิลล์รีสอร์ท และได้ชื่นชมกับสุดยอดวิวทิวทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันที่อากาศสดใส บานาฮิล ล์ เป็น รี
สอร์ท และสถานที ่พ ัก ผ่อ นหย่อ นใจ ตั ้ง อยู ่ท างตะวัน ตกของดานัง ซึ ่ง การท่อ งเที ่ย วของเวีย ดนามได้
โฆษณาว่าบานาฮิลล์คือ ดาลัดแห่งเมืองดานัง ถูกค้นพบโดยชาวฝรั่ง เศสเมื่อ สมัย ที่ฝ รั่ง เศสเป็น เจ้า อาณา
นิค ม จึง ได้ม ีก ารสร้า งถนนขึ้น ไปบนภูเ ขา สร้า งที่พ ัก สิ ่ง อานวยความสะดวกต่า งๆ เพื่อ ใช้เ ป็น ที่พ ัก ผ่อ น
เนื่องจากที่นี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเท่านั้น

นาท่านชม สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดซึ่งอยู่บนเขาบาน่าฮิลส์ เป็น
สะพานสีทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ข้างอุ้มไว้ ตั้งอยู่ในตาแหน่งที่โดดเด่นเห็นชัด สวยงามเป็นอีกจุดท่องเที่ย ว
นึงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพวิวเขาบาน่าฮิลล์ในวิวพาโนรามา 360 องศา ได้
อย่างเต็มอิ่ม

ค่่า
พักที่
วันที่สาม
เช้า

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สวนสนุก FANTASY PARK ซึ่งมีเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความ
มันส์ของหนัง 4D ระทึกขวัญกับบ้านผีสิง เกมส์สนุกๆ เครื่องเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ หรือจะเลือกช้อปปิ้งของที่
ระลึกของสวนสนุก ได้เวลานาท่านนั่งกระเช้ากลับสู่ดานัง สมควรแก่เวลานาท่านนั่งกระเช้าลงสู่ด้านล่าง
บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร บนบาน่าฮิลล์ (อาหารแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ)
MECURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE บนบาน่าฮิลส์
บาน่า ฮิลส์ - หาดหมีเคว - เมืองดานัง - สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ (B/-/-)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่ เวลานาท่านเดินทางจาก บาน่ าฮิลส์ กลั บเข้ าสู่เ มืองดานัง นาท่านชม หาดหมีเคว เป็นหาดที่ มี
ชื่อเสียงที่สุดในเมืองดานัง เนื่องจากมีหาดทรายขาวทอดยาวและน้าทะเลใสสวยงาม ชายหาดนี้ได้รับความ
สนใจไปทั่วโลกในช่วงสงครามเวียดนาม เมื่อทหารอเมริกันใช้เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ และเรียกหาดนี้ว่า
หาดไชน่า หลังจากสงครามสิ้นสุดลง ชายหาดนี้ก็เป็นที่นิยมในหมู่คนท้องถิ่ นและนักท่องเที่ยว และมีรีสอร์
ตหรูผุดขึ้นหลายแห่ง ซึ่งริมหาดก็จะมีเรือกระด้งของชาวบ้านที่ทาประมงแถวๆนี้ลอยลาอยู่ อิสระให้ท่านได้
ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ

13.15 น.
14.55 น.

เดินทางเข้าสู่ ท่าอากาศยานดานัง
เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย เวียดเจ็ทแอร์ เที่ยวบินที่ VZ961
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ….พร้อมความประทับใจ
.....................................................................................................................

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิ น, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครังก่อนท่าการออกตั๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***

อัตราค่าบริการ
ก่าหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว
เพิ่ม

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว
เครื่องบิน

(เด็กอายุต่ากว่า12ปี)

(เด็กอายุต่ากว่า12ปี)

09 – 11 กุมภาพันธ์ 2562

11,999

11,999

11,999

3,500

9,999

09 – 11 มีนาคม 2562

11,999

11,999

11,999

3,500

9,999

13 – 15 มีนาคม 2562

9,999

9,999

9,999

3,500

7,999

16 – 18 มีนาคม 2562

11,999

11,999

11,999

3,500

9,999

20 – 22 มีนาคม 2562

10,999

10,999

10,999

3,500

8,999

23 – 25 มีนาคม 2562

11,999

11,999

11,999

3,500

9,999

30 มี.ค. – 01 เม.ย. 2562

10,999

10,999

10,999

3,500

8,999

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**
ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,000 บาท /ทริป/ต่อท่าน
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านัน ไม่เช่นนันทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ่าไม่ว่าด้วย
กรณีใดๆทังสิน เพราะว่าทางบริษัทได้ท่าการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้
ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครัง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง
การเดินทางในแต่ละครังจะต้องมีผู้โดยสารจ่านวน 15 ท่านขึนไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ่านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาช่าระมัดจ่า ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจ่าทังหมด
เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ช่าระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน่ามันที่ยังมิได้
ช่าระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาช่าระ 21 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ : ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน
อัตราค่าบริการนีรวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนีไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต
ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการ
ใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 1,000 บาท/ทริป/ต่อท่าน
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการช่าระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชาระเงินมัดจาเป็นเงินจานวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นั่ง
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยว
หรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็ค ของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือ
ว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทาการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1.
กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มี
ชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิก
การจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
2.
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง)
จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน

โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ แล ะหน้าสมุดบัญชี
ธนาคารที่ต้องการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.1.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.1.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนาเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว
เช่น การสารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่ พักฯลฯ
3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจาหรือซือ้ ขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย
การบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทาการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อก่าหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อน
การเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วม
เดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จ ะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้าชื่อ เลขที่หนังสือ
เดิน ทางและอื่น ๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋ว เครื่ องบิน ในกรณีที่นัก ท่องเที่ย วหรื อเอเจนซี่มิ ได้ส่งหน้าหนังสื อเดิ นทางให้กับ ทาง
บริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริ ษั ทขอสงวนสิ ทธิ์ ใ นการเปลี่ ย นแปลงรายการการเดิ น ทางตามความเหมาะสมเพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะคานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่เป็นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รั บผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่า
ภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะน่าก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกัน
ทุกชิ้นไม่เ กิน 1,000 มิ ลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่ งมีซิปล็อ คปิดสนิท และสามารถนาออกมาให้ เจ้าหน้า ที่ตรวจได้
อย่างสะดวก ณ จุ ดเอ็ก ซ์เรย์ อนุญ าตให้ ถือได้ ท่านละ 1 ใบเท่ านั้น ถ้าสิ่ง ของดั งกล่า วมีขนาดบรรจุภัณ ฑ์มากกว่าที่ กาหนด
จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่ มีลัก ษณะคล้ ายกั บอาวุธ เช่ น กรรไกรตัดเล็บ มีด พก แหนบ อุ ปกรณ์กี ฬาฯ จะต้อ งใส่ กระเป๋า ใบใหญ่ และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
3. IATA ได้ก่าหนดมาตรการเกี่ยวกับการน่าแบตเตอรี่ส่ารองขึนไปบนเครื่องบินดังนี แบตเตอรี่สารองสามารถนาใส่
กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบินได้ในจานวนและปริมาณที่จากัด ได้แก่
3.1 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนาขึ้นเครื่องได้ไม่มีการจากัด
จานวน

3.2 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนาขึ้นเครื่องได้ไม่เกินคนละ 2
ก้อน
3.3 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนาขึ้นเครื่องในทุกกรณี
4. ห้ามนาแบตเตอรี่สารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี
*****************************************

