WONDERFUL VIETNAM
ดานัง ฮอยอัน บาน่ าฮิลล์ 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่ มต้น

(พักบาน่ าฮิลล์ 1 คืน)

15,900.บาท/ท่าน

กาหนดเดินทาง: มิถุนายน-กันยายน 2563
เดินทางตั้งแต่ 10 ท่ านขึน้ ไปไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ มีไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยให้ บริการ

วันที่
1
2
3

HIGHLIGHT
กรุ งเทพฯ – ดานัง – ยอดเขาบาน่าฮิลล์ – สะพานมือทอง - สวนดอกไม้
แห่งความรัก

บาน่าฮิลล์ - FANTASY PARK - ดานัง – เมืองฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น
– ศาลกวนอู – วัดฟุ๊ กเกี๋ยน – บ้านโบราณ – หมู่บา้ นกัม๊ ทาน นัง่ เรื อ
กระด้ง – ดานัง
ดานัง - วัดหลินอึ๋ง - สะพานมังกร - ตลาดฮาน – สนามบินดานัง กรุ งเทพฯ

รอาหาร
B

L

D

โรงแรม
*ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ า



MERCURE DANANG FRENCH
VILLAGE BANA HILLS



GIC LAND HOTEL (SAM
GRAND HOTEL)



-

วันแรก
08.30 น.
10.55 น.
12.45 น.

ค่า

วันที่สอง
เช้ า

กลางวัน

กรุ งเทพฯ – ดานัง – ยอดเขาบาน่ าฮิลล์ – สะพานมือทอง - สวนดอกไม้ แห่ งความรัก
พร้ อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก ประตู 4 เคาน์ เตอร์ F สายการบิน BANGKOK AIRWAYS
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยก่อนเดินทาง
เดินทาง สู่ ดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS เที่ยวบินที่ PG947
เดินทางถึงท่ าอากาศยานดานัง หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
นาท่าน นั่งกระเช้ าขึน้ สู่ บานาฮิลล์ ความสูง 1,467 เมตร เปรี ยบเสมือนปอดของ
ภาคกลาง อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี อยูท่ ี่ 20-25 องศา ที่นี่ถกู ค้นพบในสมัยที่ฝรั่งเศส
ปกครองเวียดนาม ได้มีการสร้างถนนอ้อมขึ้นไปบนภูเขา สร้างที่พกั โรงแรม สิ่ ง
อานวยความสะดวกต่างๆ ปั จจุบนั มีการสร้างกระเช้าไฟฟ้ า เพื่ออานวยความ
สะดวกและประหยัดเวลาในการเดินทาง รวมทั้งชมวิว เมืองดานัง จากนั้นนาท่าน
ชม สะพานมือทอง (GOLDEN BRIDGE) มีความสูงจากระดับน้ าทะเล 1,400
เมตร ความยาว 150 เมตร ทางเดินแบ่งออกเป็ น 8 ช่วง โค้งไปตามแนวเขา สิ่ งที่
สะดุดตานักท่องเที่ยวมากที่สุดคงจะเป็ น อุง้ มือหิ นขนาดยักษ์ ที่แบกรับสะพานสี
เหลืองทองนี้เอาไว้ สร้างความแตกต่างจากสะพานอื่นทัว่ ไปได้ดีเยี่ยม จากนั้นนาท่านชม สวนดอกไม้ แห่ งความ
รัก LE JARDIN D' AMOUR สวนสไตล์ยโุ รปกับบรรยากาศแสนโรแมนติก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ที่พกั MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS หรือเทียบเท่ า
บาน่ าฮิลล์ - FANTASY PARK - ดานัง – เมืองฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู – วัดฟุ๊ กเกีย๋ น – บ้ านโบราณ – หมู่
บ้ านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ ง – ดานัง
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจ กับความอลังการแห่งการผจญภัยที่ FANTASY PARK พบกับเครื่ องเล่นหลากหลายรู ปแบบ
(รวมค่ าเครื่ องเล่ นบนสวนสนุก ยกเว้ น พิพิธภัณฑ์ สามมิติที่ไม่ รวมให้ ในรายการ) จากนั้นนาทุกท่านเดินทางลงจากภูเขา
บาน่าฮิลล์ เดินทางสู่ ดานัง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง)
เมืองขนาดเล็กริ มฝั่งทะเลจีนใต้ทางตอนกลางของประเทศเวียดนามในอดีต
เคยเป็ นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ในปี พ.ศ. 2542
องค์การยูเนสโกได้ข้ ึนทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอันให้เป็ นมรดกโลก
ด้วยเหตุผลว่าเป็ นตัวอย่างของเมืองท่าในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้

ค่า

วันที่สอง
เช้ า

นาท่านชม สะพานญี่ปุ่น ซึ่ งสร้างโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นเมื่อ 400 กว่าปี
มาแล้ว กลางสะพานมีศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ที่สร้างขึ้นเพื่อสวดส่ งวิญญาณ
มังกร ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่ามี มังกรอยูใ่ ต้พิภพส่ วนตัวอยู่ที่อินเดียและหางอยูท่ ี่
ญี่ปุ่น ส่ วนลาตัวอยูท่ ี่เวียดนาม เมื่อใดที่มงั กรพลิกตัวจะเกิดน้ าท่วมหรื อ
แผ่นดินไหว ชาวญี่ปุ่นจึงสร้างสะพานนี้โดยตอกเสาเข็มลงกลางลาตัวเพื่อ
กาจัดมันจะได้ไม่เกิดภัยพิบตั ิข้ ึนอีก ชม ศาลกวนอู ซึ่ งอยูบ่ นสะพาน ญี่ปุ่น
และที่ฮอยอันชาวบ้านจะนาสิ นค้าต่าง ๆ ไว้ที่หน้าบ้าน เพื่อขายให้แก่
นักท่องเที่ยวท่านสามารถซื้ อของที่ระลึก เป็ นของฝากกลับบ้านได้อีกด้วย เช่น กระเป๋ าโคมไฟ เป็ นต้น นาท่านชม วัดฟุ๊
กเกีย๋ น เป็ นสมาคมชาวจีนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเมืองฮอยอันใช้เป็ นที่พบปะของคนหลายรุ่ น วัดนี้มีจุดเด่นอยูท่ ี่งาน
ไม้แกะสลัก ลวดลายสวยงามท่าน สามารถทาบุญต่ออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ การนาธูปที่ขดเป็ นก้นหอย มาจุดทิงไว้
เพื่อ เป็ นสิ ริมงคลแก่ท่าน นาท่านชม Old House of Tan Sky บ้ านโบราณ
ซึ่ งเป็ นชื่อเจ้าของบ้านเดิมชาวเวียดนามที่มีฐานะดี ชมบ้านไม้ที่เก่าแก่และ
สวยงามที่สุดของเมืองฮอยอัน สร้างมากว่า 2000 ปี ปัจจุบนั ได้รับการ
อนุรักษ์ไว้เป็ นอย่างดี และยังเป็ นที่อยูอ่ าศัยของทายาทรุ่ นที่เจ็ดของ
ตระกูล การออกแบบตัวอาคารเป็ นการผสมผสานระหว่างอิทธิ พลทาง
สถาปัตยกรรมของจีน ญี่ปุ่น และเวียดนาม ด้านหน้าอาคารติดถนนเหวียน
ไทฮ็อกทาเป็ นร้านบูติคด้านหลังติดถนนอีกสายหนึ่งใกล้แม่น้ าทูโบนมี
ประตูออกไม้ สามารถชมวิวทิวทัศน์และเห็นเรื อพายสัญจรไปมาในแม่น้ าทูโบนได้เป็ นอย่างดี นาท่านเดินทางสู่ หมู่
บ้ านกั๊มทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!! นั่งเรือกระด้ ง CAM THANH WATER COCONUT VILLAGE หมู่บา้ น
เล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยูใ่ นสวนมะพร้าวริ มแม่น้ า ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็ นที่พกั อาศัยของเหล่าทหารอาชีพหลัก
ของคนที่นี่คืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรื อท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมือง
ผูช้ ายกับผูห้ ญิงจะหยอกล้อกันไปมานาที่พายเรื อมาเคาะกันเป็ นจังหวะดนตรี สุดสนุกสนาน
นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองดานัง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ที่พกั GIC LAND HOTEL (SAM GRAND HOTEL) หรือเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว
ดานัง - วัดหลินอึง๋ - สะพานมังกร - ตลาดฮาน – สนามบินดานัง - กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านชม วัดหลินอึง๋ วัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง เป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ที่รวบรวมความเชื่อ ความศรัทธา ของธาตุท้ งั
ห้าและจิตใจของผูค้ นอยูใ่ นที่น้ ี ภายในวิหารใหญ่ของวัดเป็ นสถานที่บูชา เจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆตามความเชื่อ

กลางวัน

18.55 น.
20.45 น.

ของชาวบ้านอกจากนี้ยงั มีรูปปั้ นปูนขาวเจ้าแม่กวนอิมยืนหันหลังให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเล คอยปกป้ องคุม้ ครอง
ชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่ง
นาท่านชม สะพานมังกร เป็ นอีกหนึ่ งสถานที่ท่องเที่ยวที่นกั ท่องเที่ยวส่ วนใหญ่ไม่ควรพลาด สะพานมังกรเปรี ยบเสมือน
เป็ นสะพานแห่งความสาเร็ จของประเทศเวียดนาม ซึ่ งมีความยาวของ
สะพานถึง 666 เมตร ความกว้างเกือบเท่ากับถนนถึง 6 เลนส์ และเชื่อมต่อ
กันสองฝากของแม่น้ าฮัน สะพานมังกรนี้ออกแบบและสร้าง ออกมาเพื่อ
เป็ นสัญลักษณ์ของการฟื้ นฟูประเทศและฟื้ นฟูในด้านของเศรษฐกิจ และ
ได้มีการเปิ ดใช้สะพานแห่งนี้ในปี 2013 ที่ผา่ นมา ด้วยสถาปัตยกรรมที่ยงั คง
เอกลักษณ์ความเป็ นประเทศเวียดนามและบวกกับเทคโนโลยีที่ร่วมสมัย
ตัวสะพานจึงออกมาในรู ปแบบที่สวยงามโดยในเวลากลางคืนจะมีการประดับไฟ LED หลากสี สนั กว่า 1,000 หลอด
อย่างสวยงามตระการตา ทาให้สะพานแห่งนี้โดดเด่น ในช่ วงวันเสาร์ -อาทิตย์ สะพานแห่ งนีม้ กี ารโชว์ มงั กรพ่ นไฟ พ่ นน้า
อย่ างอลังการ ในเวลา 21.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ ง ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยูร่ ิ มแม่น้ าฮาน ไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น้ าด้านหน้า
ตลาดมีปติมากรรมริ มแม่น้ าเป็ นรู ปปั้นหญิงสวยงามมีท้ งั ของสดและของที่ระลึกให้ท่านเลือกซื้ อ เลือกช้อปปิ้ งอย่างจุใจ
เป็ นของฝากคนทางบ้าน สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบิน
เดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS เที่ยวบินที่ PG998
ถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...พร้ อมความประทับใจ
***********************************

ข้ อควรควรทราบ :
 สาหรับท่ านที่ต้องออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขายก่ อนทาการออกตัว๋
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ หรือเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า

อัตราค่ าบริการ
-ออกเดินทางตั้งแต่ 10 ท่ านขึน้ ไป ไม่ มหี ัวหน้ าทัวร์ มีไกด์ ท้องถิ่นชานาญเส้ นทางคอยดูแลและบริการ
-ออกเดินทางตั้งแต่ 15 ท่ านขึน้ ไป มีหัวหน้ าทัวร์ มีไกด์ ท้องถิ่นชานาญเส้ นทางคอยดูแลและบริการ
เด็ก อายุ 2-12 ปี
ผู้ใหญ่ พัก
กาหนดการเดินทาง
พักกับ 2 ผู้ใหญ่ พักกับ 2 ผู้ใหญ่
ห้ องละ 2-3 ท่ าน พักกับ 1 ผู้ใหญ่
มีเตียง
ไม่ มเี ตียง

พักเดีย่ ว
เพิม่ ท่ านละ

05-07 มิถุนายน 63

17,900.-

17,900.-

16,900.-

15,900.-

3,500.-

12-14 มิถุนายน 63

17,900.-

17,900.-

16,900.-

15,900.-

3,500.-

19-21 มิถุนายน 63

17,900.-

17,900.-

16,900.-

15,900.-

3,500.-

26-28 มิถุนายน 63

17,900.-

17,900.-

16,900.-

15,900.-

3,500.-

04-06 กรกฎาคม 63

17,900.-

17,900.-

16,900.-

15,900.-

3,500.-

05-07 กรกฎาคม 63

17,900.-

17,900.-

16,900.-

15,900.-

3,500.-

17-19 กรกฎาคม 63

17,900.-

17,900.-

16,900.-

15,900.-

3,500.-

24-26 กรกฎาคม 63

15,900.-

15,900.-

14,900.-

13,900.-

3,500.-

07-09 สิ งหาคม 63

15,900.-

15,900.-

14,900.-

13,900.-

3,500.-

14-16 สิ งหาคม 63

15,900.-

15,900.-

14,900.-

13,900.-

3,500.-

21-23 สิ งหาคม 63

15,900.-

15,900.-

14,900.-

13,900.-

3,500.-

28-30 สิ งหาคม 63

15,900.-

15,900.-

14,900.-

13,900.-

3,500.-

04-06 กันยายน 63

15,900.-

15,900.-

14,900.-

13,900.-

3,500.-

โปรแกรมทัวร์ อาจจะมีการเปลีย่ นแปลง เช่ น สลับทีท่ ่องเที่ยวตามความเหมาะสม
อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามันตามรายการทัวร์








ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็ นเงินได้ เนื่องจากบริ ษทั ฯ ต้องจองและซื้ อตัว๋ ล่วงหน้า)
โรงแรมตามระบุ หรื อเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กก.
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง คุม้ ครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริ ษทั ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าดาเนินการทาหนังสื อเดินทาง หรื อค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสาหรับคนต่างด้าว
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริ ษทั ฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกาหนด
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่ าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ ท้องถิ่น มาตรฐานวันละ 200 บาท x 3 วัน = 600 บาท/ลูกค้ า 1 ท่ าน ตลอดการเดินทาง ***ค่ าทิป
หัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ ความพึงพอใจของท่ าน**
เงือ่ นไขการเดินทาง
 ออกเดินทางอย่างน้อย 10 ท่านขึ้นไป ไม่มีหวั หน้าทัวร์ (มีไกด์ทอ้ งถิ่นพูดไทยให้บริ การ) // 15 ท่านขึ้นไป มีหวั หน้าทัวร์
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง กรณี มีผเู ้ ดินทางต่ ากว่า 4 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดิ นทางทราบล่วงหน้าก่อน
เดินทาง 15 วัน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิ ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่ องมาจากการ
ล่ าช้าของสายการบิ น , การนัด หยุด งาน, ภัยธรรมชาติ , การก่ อวิ นาศภัย , การก่ อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึ งถึ ง
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 บริ ษ ทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่ าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้ น หากท่ านถูกปฏิ เสธการเข้าเมื อง อันเนื่ องจากการกระทาที่ ส่อไปในทางผิ ด
กฎหมายหรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชาระมาแล้ว
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ อาทิ สึ นามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด
อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนื อจากการควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริ ง
เท่านั้น เช่น ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน, ค่าวีซ่าในกรณี ที่ยื่นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจาห้องพัก ฯลฯ

การสารองที่นั่งและชาระเงิน
 ยืนยันการสารองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้ อมส่ งสาเนาหนังสื อเดินทาง
 ชาระเงินมัดจา ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจาถือเป็ นการยืนยันการจองของท่าน
o ยุโรป อเมริ กา ออสเตรเลีย นิวซี แลนด์ ท่านละ 25,000 บาท
o ญี่ปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรี ลงั กา อินเดีย อินโดนีเซี ย ท่านละ 10,000 บาท
o จีน ไต้หวัน เวียดนาม พม่า กัมพูชา ลาว สิ งคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท
 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ชาระล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง
 หากท่านไม่ชาระเงินค่าทัวร์ ส่วนที่ เหลือตามกาหนดวันดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
และขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินมัดจา
 หลังจากส ารองที่ นั่งเรี ยบร้ อ ยแล้ว เจ้าหน้าที่ ฝ่ ายขายจะนัด วัน -เวลา ไปรั บ หนังสื อเดิ นทางและเอกสารอื่ น ที่ แจ้งไว้ใน
โปรแกรม เพื่อดาเนินการยื่นขอวีซ่า (สาหรับประเทศที่ตอ้ งทาวีซ่า)
การยกเลิก
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 22 วัน
 คืนเงินมัดจาทั้งหมด
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 21 - 15 วัน
 หักเงินค่าทัวร์ 50%
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วัน
 หักเงินค่าทัวร์ 75%
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วันเดินทาง
 หักเงินค่าทัวร์ 100%
 กรณี ยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หากเป็ นตัว๋ ที่สามารถทา Refund ได้ ผูเ้ ดินทางต้องรอเงินค่า
Refund ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน)
ตัว๋ เครื่องบิน
 ตัว๋ เครื่ องบินแบบหมู่คณะ ต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านต้องชาระค่าใช้จ่ายที่สายการ
บินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ปเป็ นไปโดยสายการบินกาหนด ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
 ค่าภาษีสนามบิ น, ค่าภาษีน้ ามันเชื้ อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คิ ดตามอัตราที่ ทางสายการบิ นแจ้ง ณ วันที่ ออก
ราคาขาย หากสายการบิ นมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็ นค่าใช้จ่ายส่ วนที่ เพิ่ม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยก
เก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก
 ห้องพักในโรงแรมส่ วนใหญ่ เป็ นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้ นอยู่กบั การวางรู ป แบบของแต่ ละ
โรงแรม กรณี ผรู ้ ่ วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่นๆ อาจทาให้ไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ
 โรงแรมอนุญาตให้มีผเู ้ ข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น

 โรงแรมส่ วนใหญ่ไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อมีจานวนจากัด บางโรงแรมอาจจัดเป็ นห้องพักคู่ และเพิ่มเตียง
เสริ มให้ (Extra Bed)
 หากโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อไม่มีเตี ยงเสริ มให้ ท่านจาเป็ นต้องแยกเป็ นพักห้องเดี่ ยว และต้อง
ชาระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
 โรงแรมบางแห่ งอาจไม่เปิ ดใช้เครื่ องปรั บอากาศ เนื่ องจากเป็ นประเทศที่ อยู่ในแถบอุณ หภูมิต่ า เครื่ องปรั บอากาศจะเปิ ด
ให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุ มนานาชาติ (Trade Fair) หรื องานเทศกาลต่ างๆ เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้ น 3-4 เท่ าตัวจากราคา
ต้นทุนที่คิดไว้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม
กระเป๋ าและสั มภาระเดินทาง
 น้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่ โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง สายการบิ นอนุ ญาตท่ านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิ น 20 กิ โลกรั ม (สาหรั บ
ผูโ้ ดยสารชั้น Economy Class) หากสัมภาระมีน้ าหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์ เรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มได้
 กระเป๋ าสัมภาระที่สายการบินอนุ ญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สู ง ไม่เกิ น
115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ ตอ้ งมีบินด้วยสายการบิ นภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ ากว่ามาตรฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่ งผูเ้ ดินทางต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

