WONDERFUL VIETNAM
เวียดนามกลางดานัง เว้ บาน่ าฮิลล์
ราคาเริ่ มต้น

12,900.บาท/ท่าน

วัน

1

3 วัน 2 คืน
เดินทางระหว่ าง ธันวาคม 2561- พฤษภาคม 2562

โปรแกรมการเดินทาง
กรุ งเทพฯ-สนามบินดานัง-เมืองเว้-พระราชวังเว้- สุสานจักรพรรดิไค
ดิงห์

ดานัง-นัง่ กระเช้าขึ้น-ลง บานาฮิลล์-Fantasy Park-สะพานทอง -สะพาน
มังกร-ตลาดฮานดานัง
ดานัง-นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋ง-ชมวิวภูเขาลิง-สนามบินดานัง3
กรุ งเทพฯ
2

มือ้ อาหาร
เช้ า กลางวัน ค่า
  

JASMINE 3* HOTEL หรือ
เทีย่ บเท่ า

  

GALAVINA 3* HOTEL หรือ
เทีย่ บเท่ า

  

-

Highlight:







โรงแรม
หรือเทียบเท่า 3 ดาว***

เที่ยวชม เมืองเว้ เมืองหลวงเก่าที่มีโบราณสถานอยูท่ วั่ เมือง
ขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์ นัง่ กระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก
สะพานทองที่เปิ ดใหม่ ซึ้งเป็ นเอกลักณ์และเสนห์ อันงดงามของเมืองดานัง
ช้อปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยูร่ ิ มแม่น้ าฮาน
ล่องเรื อมังกร ชมแม่น้ าหอม แหล่งกาเนิดมาจากบริ เวณต้นน้ าที่อดุ มไปด้วยดอกไม้ป่าที่ส่งกลิ่นหอม
พักผ่อนก่อนขึ้นเครื่ อง ณ ห้องรับรองผูโ้ ดยสายบางกอกแอร์เวย์

วันแรก
08.30 น.

11.00 น.
12.40 น.

ค่า

วันที่สอง
เช้ า

กรุ งเทพฯ – สนามบินดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – สุ สานจักรพรรดิไคดิงห์ - ล่ องเรือชมแม่ นา้ หอม
พร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์ เตอร์ F โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้
การต้อนรับ (ระหว่ างรอขึน้ เครื่ อง ท่ านสามารถใช้ บริ การ เล้ าจน์ ของสายการบินบางกอกแอร์ เวย์ ได้ มีอาหารและน้า
ดืม่ บริการ)
ออกเดินทางสู่เมืองดานัง โดยสายการบินบางกอกแอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ PG947
(บนเครื่องมีบริการอาหาร และเครื่องดืม่ )
เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมืองดานัง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
จากนั้น น าท่ านเดิ น ทางสู่ เมื อ งดานั ง เป็ นเมื องใหญ่ อนั ดับ สี่ ข องเวี ย ดนามซึ่ งเติ บ โตอย่างรวดเร็ วทั้งขนาดและ
ความสาคัญตั้งอยูร่ ะหว่างชายฝั่งทะเลและที่ราบสูงตอนกลาง จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่เมืองเว้ ตั้งอยู่ใจกลางของ
ประเทศ อยูห่ ่างจากชายฝั่งทะเล 12 กิโลเมตรเป็ นเมืองของกษัตริ ยใ์ นราชวงศ์เหวียนซึ่ งได้ปกครองต่อกันมาเพียง 33
ปี ฝรั่งเศสก็บุกเข้าโจมตีเมืองเว้ มาถึงปี พ.ศ.2488 ญี่ปุ่นก็เข้ามายึดครองบังคับให้พระเจ้าเบาได๋ สละราชสมบัติต่อมา
เมืองเว้ได้กลายเป็ นส่ วนหนึ่ งของเวียดนามใต้ ตามการแบ่งประเทศออกเป็ น 2 ส่ วนและได้เสื่ อมสลายลงภายใต้การ
ปกครองของโงดินห์เยียม เมืองเว้ดึงดูดนักท่องเที่ ยวเพราะมีแหล่งประวัติศาสตร์ วฒั นธรรมเสน่ห์ที่ไร้กาลเวลาของ
สถาปั ตยกรรมที่ล้ าค่ามีแบบฉบับของตนเองและยังมีความงามตามธรรมชาติบนฝั่งแม่น้ าหอมด้วย โดยนาท่านเดิ น
ทางผ่านเส้นทางหายเวินก่อสร้างโดยเอกชนจากญี่ปุ่นและรัฐบาลฝรั่งเศสเป็ นผูล้ งทุนด้านงบประมาณระยะทาง 108
กม. ที่เลียบชายฝั่งทะเล ผ่านภูเขา ท้องทุ่งและชนบทและลอดอุโมงค์ที่ขุดลอดใต้ภูเขาที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออก
เฉี ยงใต้ มีความยาว 6.28 กม. เพื่อเชื่ อมระหว่างเมืองดานังกับเมืองเว้ นาท่านเดิ นทางสู่ พระราชวังเว้ ที่ สร้างขึ้ นใน
สมัยพระเจ้ายาลองใช้เป็ นที่ รับรองเชื้ อพระวงศ์ระดับสู งและนักการทูตต่างประเทศสถานที่ จดั งานฉลองสาคัญๆ
ตกแต่งอย่างวิจิตรสวยงาม เพดาน เสา คานผนังตกแต่งด้วยน้ ามันครั่งสี แดงและลวดลายสี ทอง มีตาหนักหลายหลัง
อุทยาน วัดศาลเจ้าของจักรพรรดิ ราชวงศ์เหวียนและนาท่านชม สุ สานจักรพรรดิไคดิงห์ ซึ่ งเป็ นสุ สานที่ใหญ่ที่สุดใน
บรรดาสุ สานของ 13 องค์พระจักรพรรดิในราชวงศ์เหวียนแห่งนครเว้ ชมภาพมังกรในม่านเมฆและถ่ายรู ปกับรู ปปั้ น
ตุ๊กตาหิ น ทหารม้า ลักษณะคล้ายสุ สานจิ๋นซี ฮ่องเต้ นาท่าน ล่ องเรื อมังกรชมแม่ น้าหอม แหล่งกาเนิ ดมาจากบริ เวณ
ต้นน้ าที่อุดมไปด้วยดอกไม้ป่าที่ส่งกลิ่นหอมเป็ นแม่น้ าสายสั้นๆ ระหว่างทางจะได้พบเห็นหมู่บา้ นชาวน้ าให้เห็นอยู่
เป็ นระยะๆ ท่านจะได้ความเพลิดเพลินไปกับดนตรี พ้ืนบ้านบนเรื อ (ใช้เวลาล่องเรื อโดยประมาณ 45-60 นาที)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาคณะเข้ าสู่ ที่พกั โรงแรม JASMINE HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่ า พัก 1 คืนใน เว้
เมืองเว้ – ดานัง - นั่งกระเช้ าขึน้ -ลง บานาฮิลล์ - Fantasy Park – สะพานแห่ งความรัก - สะพานมังกร
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง (ใช้เวลาประมาณ 3 ช.ม.) และนาท่านเดินทางต่อไปยังบานาฮิลล์ (ใช้เวลาประมาณ 30
นาที) เพื่อนั่งกระเช้ าสู่ บานาฮิลล์ ดื่มด่าไปกับวิวทิ วทัศน์ของเมืองบนความสู งถึง 5,810 เมตรกระเช้าบานา-ฮิลล์เป็ น
กระเช้าลอยฟ้ ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็ นระยะทางที่ ยาวที่ สุดในโลกได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คเมื่อวันที่ 9
มีนาคม ค.ศ.2009 (ใช้เวลาประประมาณ 15 นาที) ขึ้นไปถึงสถานี เฟรนช์ฮิลล์อนั เก่าแก่ของบานาฮิลล์รีสอร์ทและได้

กลางวัน

ค่า

ชื่ นชมกับสุ ดยอดวิวทิ วทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันที่ อากาศสดใส บานาฮิ ลล์เป็ นรี ส อร์ ทและสถานที่ พกั ผ่อน
หย่อนใจ ตั้งอยูท่ างตะวันตกของดานังซึ่ งการท่องเที่ยวของเวียดนามได้โฆษณาว่าบานาฮิลล์คือ ดาลัดแห่งเมืองดานัง
ถูกค้นพบโดยชาวฝรั่งเศสเมื่อสมัยที่ ฝรั่งเศสเป็ นเจ้าอาณานิ คมจึ งได้มีการสร้างถนนขึ้ นไปบนภูเขา สร้างที่ พกั สิ่ ง
อ านวยความสะดวกต่ างๆเพื่ อ ใช้เป็ นที่ พ ัก ผ่ อน เนื่ องจากที่ นี่ มี อากาศหนาวเย็น ตลอดทั้งปี อุ ณ หภู มิ เฉลี่ ย ทั้งปี
ประมาณ 17 องศาเซลเซี ยสเท่านั้น
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่ านเดิ นทางสู่ สวนสนุ ก FANTASY PARK **ราคานี้ ไม่รวมค่ ากิ จกรรมต่ างๆอาทิ ฯลฯ (ค่ ารถไฟชม
สวนดอกไม้ 150 บาทพิพิธภัณฑ์ข้ ีผ้ งึ ) ซึ่ งมีเครื่ องเล่นหลากหลายรู ปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์ของหนัง 4D ระทึก
ขวัญกับบ้านผีสิง เกมส์สนุ กๆ เครื่ องเล่นเบาๆ รถไฟเหาะหรื อจะเลือกช้อปปิ้ งของที่ ระลึกของสวนสนุก และท่าน
สามารถอิสระ ชมความสวยงาม ของ สะพานทองที่เปิ ดใหม่ ซึ้ งเป็ นเอกลักณ์และเสนห์ ท่านสามารมองเห็นทิวทัศน์
อันงดงามของเมืองดานัง ซึ่ งเป็ นฉากที่คุณจะรู ้สึกถึงคาวมยื่งใหญ่ของพื้นที่อนั ไร้ขอบเขต ได้ เวลานาท่ านนั่งกระเช้ า
กลับสู่ ดานัง จากนั้นนาท่านชม สะพานมังกร (Dragon Brigde) อีกหนึ่งที่เที่ยวแห่งใหม่สะพานที่มีที่มีความยาว 666
เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลน ด้วยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ล้านล้านดอง เชื่ อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้ าฮันเปิ ด
ให้บริ การเมื่ อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เนื่ องในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่ งอิสรภาพของเมืองดานังซึ่ งสะพาน
มังกรแห่ งนี้ เป็ น Landmark แห่ งใหม่ ของเมื องดานังซึ่ งมี รูปปั้ นที่ มีหัวเป็ นมังกรและหางเป็ นปลา พ่นน้ า คล้ายๆ
สิ งคโปร์ (วันเสาร์ -อาทิตย์เวลา 3 ทุ่ม มังกรจะพ่นน้ า และพ่นไฟเป็ นเวลา 5 นาที) นาท่านเดินทางสู่ ตลาดฮาน ตลาด
สดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น้ าฮานไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น้ า ด้านหน้าตลาดมีประติมากรรมริ มแม่น้ าเป็ นรู ป
ปั้นหญิงสวยงามมีท้ งั ของสดและของที่ระลึกให้เลือกซื้ อ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาคณะเข้ าสู่ ที่พกั โรงแรม GALAVINA HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่ าพัก 1 คืนใน ดานัง

วันที่สาม เมืองเยืองดอง-วัดดิงชาว-ฟาร์ มผึง้ และไร่ พริกไท-“ซิมไวน์ ”(Sim Wine)-หมู่บ้านชาวประมงฮามนิง-กรุ งเทพฯ
เช้ า

13.40 น.
15.20 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ วัดหลินอึง๋ นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักด้วยหิ นอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสู งที่สุด
ในเวียดนามซึ่ งมีทาเลที่ต้ งั ดี หันหน้าออกสู่ ทะเลและด้านหลังชนภูเขาตั้งอยูบ่ นฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนิ ยม
ไปกราบไหว้ขอพรให้ช่วยปกปั กรักษาหลินอึ๋งมีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตั้งอยู่บนชายหาดบ๊ายบุตใน
ลานวัดมีพระอรหันต์ 18 องค์เป็ นหิ นอ่อนแกะสลักที่มีเอกลักษณ์ท่าทางที่ถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษย์ซ่ ึ งแฝง
ไว้ดว้ ยคติธรรมอย่างลึกซึ้ ง สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง)
เพื่อเดินทางสู่สนามบินสุ วรรณภูมิ
ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดย สายการบินบางกอกแอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ PG948
คณะเดินทางถึงท่ าอากาศนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมด้วยความประทับใจ
***********************************

ข้ อควรควรทราบ :
***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ท้ งั นีข
้ นึ้ อยู่กบั สภาวะอากาศ

และเหตสุ ดวิสัยต่ างๆทีไ่ ม่ สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้ า โดยทางบริษัทฯจะคานึงถึงผลประโยชน์
และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ***
** หากท่ านทีต
่ ้ องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามทีเ่ จ้ าหน้ าทีท่ ุกครั้งก่ อนทาการออกตั๋ว

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า **
หมายเหตุ : สาหรับผูเ้ ดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทาง
ไปต่างประเทศจากบิดาหรื อมารดาแนบมาด้วย
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุ ณานาพาสปอร์ ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ ตต้ องมีอายุไม่ ต่ากว่ า 6 เดือน
หรือ 180 วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง และต้ องมีหน้ ากระดาษอย่างต่า 6 หน้ า

อัตราค่ าบริการ
เด็ก อายุ 2-12 ปี
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก
ห้ องละ 2-3 ท่ าน พักกับ 1 ผู้ใหญ่

พักกับ 2
ผู้ใหญ่ มีเตียง

พักกับ 2
ผู้ใหญ่ ไม่ มี
เตียง

พักเดีย่ ว
เพิม่ ท่ านละ

14-16 ธ.ค.61

12,900.-

12,900.-

12,900.-

12,900.-

2,500.-

21-23 ธ.ค.61

12,900.-

12,900.-

12,900.-

12,900.-

2,500.-

07-19 ธ.ค.61

13,900.-

13,900.-

13,900.-

13,900.-

2,500.-

28-30 ธ.ค.61

15,900.-

15,900.-

15,900.-

15,900.-

2,500.-

05-07 เม.ย.62

15,900.-

15,900.-

15,900.-

15,900.-

2,500.-

03-05 พ.ค.62

12,900.-

12,900.-

12,900.-

12,900.-

2,500.-

10-12 พ.ค.62

12,900.-

12,900.-

12,900.-

12,900.-

2,500.-

24-26 พ.ค.62

12,900.-

12,900.-

12,900.-

12,900.-

2,500.-

31 พ.ค.-02 มิ.ย.62

12,900.-

12,900.-

12,900.-

12,900.-

2,500.-

โปรแกรมทัวร์ อาจจะมีการเปลีย่ นแปลง เช่ น สลับที่ท่องเที่ยวตามความเหมาะสม

อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณี มีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่
เกินจานวนวัน และอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางที่สามารถโหลดได้ท่านละ 1 ใบ (น้ าหนัก 30 กิโลกรัม)
 ค่ าประกันอุ บ ัติเหตุ คุ ้มครองในระหว่างการเดิ นทาง คุ ้มครองในวงเงิ นท่ านละ 1,000,000 บาท ค่ ารั กษาพยาบาลกรณี เกิ ด
อุบ ัติเหตุ วงเงิ นท่ านละ 200,000 บาท ตามเงื่ อนไขของกรมธรรม์ ** ลูกค้าท่ านใดสนใจ...ซื้ อประกันการเดิ นทางส าหรั บ
ครอบคลุมเรื่ องสุ ขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริ ษทั ได้ **
- เบี้ยประกันเริ่ มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่ มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรื อน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสี ยชีวิตหรื อเสี ยอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุนอ้ ยกว่า 16 หรื อมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสี ยชีวิตหรื อเสี ยอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสื อเดินทาง
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนี ยมหนังสื อเดินทาง,
ค่าน้ าหนัก
เกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว,
ค่ากระเป๋ าเดินทางหรื อของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
 ค่ าทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่นและพนักงานขับรถตลอด รวม 600 บาท/ทริป/ต่ อท่ าน
 ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณี ที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
เงือ่ นไขการสารองที่นั่ง
 กรุ ณ าจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่ อนการเดิ นทางและกรุ ณ าเตรี ยมเงิ นมัดจา 10,000 บาทพร้ อมกับเตรี ยมเอกสารส่ งให้
เรี ยบร้อยภายใน 2-3 วันหลังจากทาการจองแล้ว
 การชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริ ษทั ฯจะเรี ยกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรี ยมค่าทัวร์ให้เรี ยบร้อยก่อน
กาหนดเนื่ องจากทางบริ ษทั ต้องสารองค่าใช้จ่ายในส่ วนของค่าที่ พกั และตัว๋ เครื่ องบิ นมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดิ นทาง

โดยอัตโนมัติ
กรณียกเลิกการเดินทาง
1.แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2.แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3.แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.สาหรับผูโ้ ดยสารที่ ไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางไทย และทางบริ ษทั ฯเป็ นผูย้ ื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนค่ามัดจาทั้งหมด
5.บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดิ นทางไม่ครบตามจานวนที่
บริ ษทั ฯกาหนดไว้ (15ท่านขึ้นไป)เนื่ องจากเกิดความเสี ยหายต่อทางบริ ษทั และผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดี ยวกันบริ ษทั ต้อง
นาไปชาระค่าเสี ยหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6.กรณี เจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซ่ ึ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริ ษทั ฯจะทาการเลื่อนการเดินทางของ
ท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้ งั นี้ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้คือค่าธรรม
เนียมในการมัดจาตัว๋ ในกรณี ที่ไม่สามารถเดินทางได้
7.กรณี ท่านได้ชาระค่าทัวร์ หรื อมัดจามาแล้ว ทางบริ ษทั ฯ คืนค่าทัวร์ หรื อมัดจาให้ แต่ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักค่าใช้จ่าย
บางส่ วนที่ เกิ ด ขึ้ นจริ งเป็ นกรณี ไป (อาทิ กรณี ออกตั๋วเครื่ องบิ นไปแล้ว หรื อได้ช าระค่ าบริ การในส่ วนของทางเมื องนอกเช่ น
โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป
8.กรณี ผเู ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่ องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริ ษทั
ของสงวนสิ ทธิ์ ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้ งั หมด
ข้ อมูลการเดินทาง
เรื่องตัว๋ เครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1. ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่ างที่ สายการบิ น และบริ ษทั ทัวร์ เรี ยกเก็บและการจัดที่ นั่งของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบิ นเป็ นผูก้ าหนด ซึ่ งทาง
บริ ษ ทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ยกเลิ กการเดิ นทาง และได้ดาเนิ นการ ออกตัว๋ เครื่ องบิ นไปแล้ว (กรณี ตวั๋
REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
2. ทางบริ ษทั ได้สารองที่ นั่งพร้อมชาระเงิ นมัดจาค่าตัว๋ เครื่ องบิ นแล้ว หากท่ านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริ ษทั ขอ
สงวนสิ ทธิ์ การเรี ยกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่ งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
3. หากตัว๋ เครื่ องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่ เกิ ดขึ้นจริ ง
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
4. นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริ เวณทางออกประตูฉุกเฉิ น และผูท้ ี่จะนัง่ ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิ นกาหนด เช่ น ต้อง
เป็ นผูท้ ี่ มีร่างกายแข็งแรง และช่ วยเหลื อ ผูอ้ ื่ นได้อย่างรวดเร็ วในกรณี ที่ เครื่ อ งบิ นมี ปั ญ หา เช่ น สามารถเปิ ดประตู ฉุ กเฉิ น ได้
(น้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู ้ ี่มีปัญหาทางด้านสุ ขภาพและร่ างกาย และอานาจในการให้ที่นงั่

5. Long leg ขึ้นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
เรื่องโรงแรมที่พกั
1. เนื่ อ งจากการวางแปลนห้ อ งพัก ของแต่ ล ะโรงแรมแตกต่ า งกัน จึ ง อาจท าให้ ห้ อ งพัก แบบห้ อ งเดี่ ย ว (Single) และห้ อ งคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจมีห้องพักแบบ 3
ท่านจานวนไม่มากนัก จึงขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้ นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
ข้ อความซึ่งถือเป็ นสาระสาหรับท่ านผู้มเี กียรติซึ่งร่ วมเดินทาง
ทางบริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนาสัมมนา และการเดินทางที่มีความชานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่ พกั อาหาร ยานพาหนะ และ
สถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุ ดในการเดินทาง ทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯ ไม่
สามารถรับผิดชอบในอุบตั ิเหตุหรื อความเสี ยหายที่เกิดจากโรงแรมที่ พกั ยานพาหนะ, อันเนื่ องจากอุบตั ิเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ ,
โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคี ภยั , การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมื อง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราระหว่าง
ประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรื อ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจาก
กงสุ ล และ / หรื อ ส่ วนงานที่ เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูม้ ีอานาจทาการแทนประจาประเทศไทย (โดยไม่จาต้อง
แสดงเหตุ ผ ล เนื่ อ งจากเป็ นสิ ท ธิ พิ เศษทางการทู ต ) ซึ่ งอยู่เหนื อการควบคุ มของบริ ษ ทั ฯ หมายรวมถึ งในระหว่างการเดิ นทาง
ท่องเที่ยวทั้งใน หรื อ ต่างประเทศ แต่ทางบริ ษทั ฯ มีความคุม้ ครอง และประกันอุบตั ิเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯ ที่รับประกันในกรณี
ที่ ผูร้ ่ วมเดิ นทางถูกปฏิ เสธโดยเจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมื องของประเทศไทย และ/หรื อ ต่ างประเทศ มิ ให้เดิ นทางออก หรื อ เข้า
ประเทศ เนื่ องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฏิ บตั ิ ตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่ มี
การปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริ ษทั ฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมี
การเปลี่ ยนแปลงได้ตามความจาเป็ น หรื อเพื่ อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิ ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ การขอสงวนสิ ท ธิ
ดังกล่าว บริ ษทั จะยึดถือและคานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ ีเกียรติ ซึ่ งร่ วมเดินทางเป็ นสาคัญ

