ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
นําเทียวเลขที 11/05897

สัมผัสเสน่หแ์ ห่งเวียดนามกลาง เทียวครบ 3 เมืองหลัก เว้-ดานัง-ฮอยอัน
ล่องเรือมังกรแม่นาหอม
ํ
ชมการแสดงดนตรีพนเมื
ื องจากวัฒนธรรมเว้อนั ยาวนาน

ชมเมืองฮอยอัน เมืองโบราณทีมีเสน่หจ์ นได้ขึนทะเบียนเป็ นมรดกโลก
สักการะเจ้าแม่กวนอิมใหญ่ทีสุดในเวียดนาม ณ วัดหลินอึ3ง ช้อปปิ งตลาดฮาน

บริการอาหารครบทุกมือ รถบัสปรับอากาศพร้อมฟรี WIFI บนรถบัส

พิเศษ !!! ของสมนาคุณ 1 ชุด ( ถุงผ้ารักษ์โลก / พัด / หมวก )

เดินทางเดือน เมษายน – กันยายน 2560
ราคาเริม ต้นเพียง 11,900 บาท พักระดับ 3 ดาว
เดินทางโดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS
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วันทีหนึง
08.00น

11.00น
12.35น

กรุงเทพฯ – ดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรชมแม่นาหอม
ํ
พร้อมกันที สนามบิ น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน 4 แถว F บางกอกแอร์เวย์ เจ้าหน้าทีของ
คอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
ทุกท่านสามารถไปใช้บริการ LOUNGE ของสายการบิน BANGKOK AIRWAYS ได้บริเวณชัน 3
ของสายการบินสุวรรณภูมิ ก่อนเวลา BOADING TIME
เหินฟ้ าสู่ ดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ เทียวบินที PG947
(มีบริการอาหารและเครือ งดืมบนเครือ ง)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานดานัง ประเทศเวียดนาม รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากผ่านขันตอน
ศุลกากรแล้ว นํ าท่านออกเดินทางสู่เมืองเว้ ตังอยูใ่ จกลางของประเทศเวียดนาม อยู่ห่างจากชายฝั ง
ทะเล 12 กิโลเมตร เป็ นเมืองของกษัตริยใ์ นราชวงศ์เหวียน ซึงได้ปกครองต่อกันมาเพียง 33 ปี ฝรังเศส
ก็บุกเข้าโจมตีเมืองเว้ มาถึงปี พ.ศ.2488 ญีปุ่ นก็เข้ามายึดครองบังคับให้พระเจ้าเบาได๋สละราชสมบัติ
ต่อมาเมืองเว้ได้กลายเป็ นส่วนหนึ งของเวียดนามใต้ ตามการแบ่งประเทศออกเป็ น 2 ส่วน และได้เสือม
สลายลงภายใต้การปกครองของโงดินห์เยียม เมืองเว้ดึงดูดนั กท่องเทียวเพราะมีแหล่งประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม เสน่ หท์ ีไร้กาลเวลาของสถาปั ตยกรรมทีลําค่ามีแบบฉบับของตนเอง และยังมีความงามตาม
ธรรมชาติบนฝั งแม่นํ าหอมด้วย โดยนํ าท่านเดินทาง ผ่านเส้นทางหายเวิน ก่อสร้างโดยเอกชนจาก
ญีปุ่ นและรัฐบาลฝรังเศสเป็ นผูล้ งทุนด้านงบประมาณระยะทาง 108 กม. ทีเลียบชายฝังทะเล ผ่านภูเขา
ท้องทุ่งและชนบท และลอดอุโมงค์ทีขุดลอดใต้ภูเขาทียาวทีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความยาว
6.28 กม. เพือเชือมระหว่างเมืองดานังกับเมืองเว้
นําท่านเดินทางสู่ พระราชวังเว้ ทีสร้างขึ นในสมัยพระเจ้ายาลอง ใช้เป็ นทีรับรองเชื อพระวงศ์ระดับสูง
และนักการทูตต่างประเทศ สถานทีจัดงานฉลองสําคัญๆ ตกแต่งอย่างวิจิตรสวยงาม เพดาน เสา คาน
ผนังตกแต่งด้วยนํามันครังสีแดงและลวดลายสีทอง มีตาํ หนักหลายหลัง อุทยาน วัด
จากนั นนํ าท่านเพลิดเพลินกับการซื อของที ตลาดดองบา ตลาดในร่มแห่งเมืองเว้ตงั อยู่ติดริมแม่
นําหอม มี 2 ชัน ขายทังสินค้าของทีระลึกต่างๆ และของใช้ประจําวัน ซึงจะเห็นชาวเวียดนามมา
จับจ่ายซื อของกันอย่างคับคัง
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คํา

พักที
วันทีสอง
เช้า

เทียง

บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารคํานําท่าน ล่องเรือมังกรชมแม่นาหอม
ํ
แหล่งกําเนิ ดของแม่นําหอมมาจากบริเวณต้นนํา
ทีอุดมไปด้วยดอกไม้ป่าทีส่งกลินหอม เป็ นแม่นําสายสันๆ บนเรือทางจะได้ชมการแสดงดนตรีพืนบ้าน
และนักร้องชาวเวียดนามทีจะมาขับกล่อมบทเพลงให้ท่านได้สนุ กสนาน (ใช้เวลาล่องเรือโดยประมาณ
45-60 นาที)
NEW STAR HUE HOTEL / THANH LICH HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – หมู่บา้ นแกะสลัก - ฮอยอัน – สะพานญีปุ่น บ้านเลขที 101 – ดานัง
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านสู่ วัดเทียนมู่ ภายในมีเจดียท์ รงแปดเหลียม 7 ชัน แต่ละ
ชันหมายถึงชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า มีรูปปั นเทพเจ้า 6 องค์
คอยปกป้องเจดียแ์ ห่งนี ภายในเจดียม์ ีพระสังกัจจายน์ปิดทองพระ
พักตร์อิมเอิบกับพระพุทธอีกสามองค์อยูใ่ นตูก้ ระจก
จากนั นนํ าท่านชม สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ เป็ นเพียงสุสาน
เดียวทีมีการผสมผสานระหว่างสถาปั ตยกรรมตะวันออกเข้ากับ
สถาปั ตยกรรมตะวันตก ด้วยทรงเป็ นจักรพรรดิในราชวงศ์เหวีย
นพระองค์เดี ยวที ได้เดิ นทางไปประเทศฝรังเศส สุ สานแห่งนี
สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างดี โดยใช้เวลาก่อสร้างนาน
ถึง 11 ปี พระเจ้าไคดิงห์เป็ นพระบิดาบุญธรรมของพระเจ้าเบ๋าได่ ทรงครองราชย์อยู่ 9 ปี ในยุค
ทีฝรังเศสเข้ามาปกครอง ภายในมีการตกแต่งอย่างสวยงามด้วยการใช้กระเบื องสีปูพืนจิตรกรรม
ฝาผนั งภาพมังกรในม่านเมฆขนาดใหญ่ทีวาดโดยใช้ศิลปิ นที เขียนภาพด้วยเท้า ประดับอยู่บน
เพดานกลางห้องโถง ส่วนทางซ้ายและขวาเป็ นภาพเฟรสโกอันเต็มไปด้วยสีสนั ทีตกแต่งด้วยการ
ฝั ง กระจกสี แ ละกระเบื องนั บ พัน ชิ น แสดงถึ ง เรื องราวมากมายของสัต ว์ ต้น ไม้ และดอกไม้
ตลอดจนรูปปั นสําริดขนาดเท่าองค์จริงของพระเจ้าไคดิงห์ ซึงสร้างทีฝรังเสศในปี พ.ศ. 2465
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
212 Soi Sathorn 11, South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120
E-mail: jing_delight@hotmail.com
http://www.delighttoursandpackages.com
-3-

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
นําเทียวเลขที 11/05897

คํา

พักที

จากนันนําท่านเดินทางสู่เมือง ฮอยอัน ตังอยูบ่ นฝั งแม่นําทูโบน ใกล้ชายฝั งทะเล และเป็ นท่าเรือ
เก่าทีเจริญรุ่งเรืองมากในชือไฟโฟ ฮอยอันเป็ นศูนย์กลางสําคัญของการแลกเปลียนวัฒนธรรม
ระหว่างตะวันออกกับตะวันตก ต่อมาเมือฮอยอันได้รบั ความเสียหายจากการสูร้ บและแม่นําตื น
เขิน เมืองท่าจึงไปสร้างขึ นทีเมืองดานังแทน ทําให้ฮอยอันในปั จจุบนั สงบเงียบ มีสภาพบ้านเรือน
ทีสวยงาม สร้างด้วยไม้มีประตูแกะสลักและห้องโปร่งๆ จนองค์การยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนด์
ได้ริเริมให้ทุนทําโครงการบูรณะ เพือปกป้องเขตเมืองเก่าและอนุ สรณ์ทางประวัติศาสตร์ของ
สถาปั ตยกรรมที ลําค่า ระหว่างทางนํ าท่านชม หมู่บา้ นแกะสลักหินอ่อน ซึ งเป็ นหมู่บา้ นแห่ง
หนึ งอยู่ในตัวเมืองดานั งทีมีชือเสียงโด่งดังไปทัวโลกในเรืองงานฝี มือ การแกะสลักหินอ่อน หิน
หยก ท่านสามารถบันทึกภาพหรือซื องานแกะสลักเหล่านี เพือเอากลับไปเป็ นของฝาก
จากนั นนําท่านเดินทางสู่ตวั เมืองโบราณฮอยอัน นําท่านชม สะพานญีปุ่น ทีสร้างโดยชาวญีปุ่ น
เป็ นรูปทรงโค้ง มีหลังคามุงกระเบื องสีเขียวและเหลืองเป็ นลอนคลืน ตรงกลางสะพานมีเจดียท์ รง
สีเหลียมจัตุรสั ซึงสร้างเชือมเขตชาวญีปุ่ น กับชาวจีน ชม จั วฟุกเกี3ยน บ้านประจําตระกูลทีสร้าง
ขึ นเมือพ.ศ.2335 อยูบ่ นถนนตรันฝู เป็ นทีพบปะของผูค้ นทีอพยพมาจากฟุกเกี ยนทีมีแซ่เดียวกัน
นําท่านเดินทางสู่ บ้านเลขที 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบ้านติดถนนสายหนึ ง หลังบ้านไป
จรดถนนอีกสายหนึ ง เป็ นสถาปั ตยกรรมทีสวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สร้างด้วยไม้ 2 ชัน
ด้วยความประณีต ด้านหน้าจะทําเป็ นร้านบูติก ด้านหลังเป็ นทีเก็บสินค้า ภายในเป็ นทีอยูอ่ าศัย
มีลาดเปิ ดโล่งเห็นท้องฟ้ า และมีเฉลียงเชือมต่อส่วนที พักอาศัยหลายส่วน รูปแบบของหลังคา
ทรงกระดองปู จากนันอิสระให้ท่านเดินชมเมือง ซื อของทีระลึก ร้านค้าขายของทีระลึกก็จะตังอยู่
ในบ้านโบราณ บ้านเก่าโบราณมีลักษณะเฉพาะ รวมไปถึ งได้รับอิทธิ พลจากจีนและญีปุ่ น ซึ ง
ได้รับการอนุ รักษ์ไว้เป็ นอย่างดี ผสมผสานกันอย่างน่ าตืนตาทังบ้านเรือน วัดวาอาราม เจดี ย ์
ศาลาประชมคม ศาลเจ้า บ้านประจําตระกูล และร้านค้าต่างๆ
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารคํานําท่านเดินทางสู่ เมือง ดานัง เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับสีของเวียดนามซึงเติบโตอย่าง
รวดเร็วทังขนาดและความสําคัญซึงตังอยูร่ ะหว่างชายฝังทะเลและทีราบสูงตอนกลางของเวียดนาม
GALAVINA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
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วันทีส าม
เช้า

13.35น
15.15น

หาดหมีเคว – วัดหลินอึ3ง - ตลาดฮาน - สนามบินดานัง – กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ หาดหมีเคว เป็ นหาดทีมีชือเสียงทีสุดในเมืองดานัง เนื องจากมีหาดทรายขาว
ทอดยาวและนํ าทะเลใสสวยงาม ชายหาดนี ได้รบั ความสนใจไปทัวโลกในช่วงสงครามเวียดนาม
เมื อทหารอเมริ กันใช้เป็ นพื นที พักผ่ อนหย่อนใจ และเรี ยก
หาดนี ว่าหาดไชน่ า หลังจากสงครามสิ นสุ ดลง ชายหาดนี ก็
เป็ นที นิ ยมในหมู่คนท้องถิ นและนั กท่ องเที ยว และมี รีสอร์
ตหรูผุ ด ขึ นหลายแห่ง ซึ งริ ม หาดก็ จ ะมี เ รื อ กระด้ง ของ
ชาวบ้า นที ทํ า ประมงแถวๆนี ลอยลํา อยู่ อิ ส ระให้ท่ า นได้
ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ
นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ วั ด หลิ น อึ3 ง นมั ส การเจ้า แม่ ก วนอิ ม
หลินอึRงแกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที สุ ดใน
เวียดนาม ซึงมีทําเลทีตังดี หันหน้าออกสู่ทะเลและด้านหลัง
ชนภูเขา ตังอยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนิ ยมไป
กราบไหว้ขอพรให้ช่วยปกปั กรักษา หลินอึRงมีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตังอยู่บน
ชายหาดบ๊ายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต์ 18 องค์เป็ นหินอ่อนแกะสลักทีมีเอกลักษณ์ท่าทางที
ถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุ ษย์ซึงแฝงไว้ดว้ ยคติธรรมอย่างลึกซึ ง
จากนั นนํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ ตลาดฮาน ตลาดของเมื องดานั ง ตัง อยู่ริม แม่นํ าฮาน ไม่ ไกลจาก
สะพานข้ามแม่นํา ด้านหน้าตลาดมีประติมากรรมริมแม่นําเป็ นรูปปั นหญิงสวยงาม มีทงั ของสด
ของแห้ง พวกปลาหมึกแห้งปรุงรส กุง้ แห้ง และของทีระลึก เสื อผ้าต่างๆ ให้ท่านได้เลือกซื อเป็ น
ของฝาก สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบินดานัง
เหินฟ้ าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ บางกอกแอร์เวย์ เทียวบินที PG 948
(บริการอาหารและเครือ งดืมบนเครือ ง)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
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** หากท่านทีตอ้ งออกตั 3วภายใน (เครืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้าหน้าทีทุกครังก่อนทําการ ออก ตั 3ว
เนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใช้บริการ ***

อัตราค่าบริการ

กําหนดการเดินทาง
06 – 08 เมษายน 2560
08 – 10 เมษายน 2560
21 – 23 เมษายน 2560
28 – 30 เมษายน 2560
29 เม.ย. – 01 พ.ค.2560
05 – 07 พฤษภาคม 2560
12 – 14 พฤษภาคม 2560
19 – 21พฤษภาคม 2560
26 – 28 พฤษภาคม 2560
09 – 11 มิถุนายน 2560
30 มิ.ย. – 02 ก.ค.2560
07 – 09 กรกฎาคม 2560
21 – 23 กรกฎาคม 2560
04 – 06 สิงหาคม 2560
11 – 13 สิงหาคม 2560
08 – 10 กันยายน 2560
22 – 24 กันยายน 2560
29 ก.ย. – 01 ต.ค. 2560

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
12,900
12,900
12,900
12,900
13,900
13,900
13,900
11,900
11,900
11,900
11,900
13,900
11,900
11,900
13,900
11,900
11,900
11,900

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง

(เด็กอายุตากว่
ํ  า12ปี )

12,900
12,900
12,900
12,900
13,900
13,900
13,900
11,900
11,900
11,900
11,900
13,900
11,900
11,900
13,900
11,900
11,900
11,900

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ พักเดียว ราคาทัวร์
เด็กไม่มีเตียง
เพิม ไม่รวมตั 3ว
(เด็กอายุตากว่
ํ  า12ปี )
เครือ งบิน
12,900
3,000 7,900
12,900
2,500 6,900
12,900
2,500 6,900
12,900
2,500 6,900
13,900
3,000 7,900
13,900
3,000 7,900
13,900
3,000 7,900
11,900
2,500 6,900
11,900
2,500 6,900
11,900
2,500 6,900
11,900
2,500 6,900
13,900
3,000 7,900
11,900
2,500 6,900
11,900
2,500 6,900
13,900
3,000 7,900
11,900
2,500 6,900
11,900
2,500 6,900
11,900
2,500 6,900

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน

ท่านละ 400 บาท /ทริป/ต่อท่าน***
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ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านัน ไม่เช่นนันทาง
บริษทั จะไม่คืนมัดจําไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทังสิน เพราะว่าทางบริษัทได้ทาํ การจ่ายค่าตั 3ว
ไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถีถว้ นก่อนการจองทัวร์
ทุกครัง เพือประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง
การเดินทางในแต่ละครังจะต้องมีผโู ้ ดยสารจํานวน 15 ท่านขึนไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิoในการเลือนการเดินทาง หรือเปลียนแปลงราคา
กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิoในการคืนมัด
จําทังหมด เนืองจากทางบริษทั ฯ ได้ชาํ ระค่าตั 3วเครือ งบินเต็มใบให้กบั สายการบินเป็ นทีเรียบร้อย ยกเว้น
ค่าภาษีนามั
ํ นทียงั มิได้ชาํ ระ ค่าทัวร์สว่ นทีเหลือ กรุณาชําระ 21 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ 1. ตั 3วเมือออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนืองจากเงือนไขของสายการบิน
อัตราค่าบริการนีรวม
 ค่าตัวR เครืองบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งทีมี
 ค่านําหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนําเทียวตามรายการ
 ค่าทีพักตามทีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื อทีระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)
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อัตราค่าบริการนีไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการทีระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึ งค่าอาหารและเครืองดืมที สังเพิมนอกเหนื อรายการ(กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน ท่านละ 400บาท/ทริป/ต่อท่าน
ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจา่ ย 3%
เงือนไขการชําระค่าบริการ
1. นักท่องเทียวหรือเอเจนซี ต้องชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 5,000 บาทต่อท่านเพือสํารองทีนั ง
2. นักท่องเทียวหรือเอเจนซีต้องชําระเงินค่าบริการส่วนทีเหลือทังหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี
นั กท่องเทียวหรือเอเจนซีไม่ชาํ ระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธ
การจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเทียวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี
วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 8.30 น. – 17.30 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรัฐบาลประกาศ
ในปี นันๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
เงือนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณี ทีนั กท่องเทียวหรือเอเจนซีต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลือนการเดินทาง นั กท่องเที ยวหรือเอ
เจนซี(ผูม้ ีชือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกทีบริษัทอย่างใด
อย่างหนึ งเพือแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทาง
โทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณี นักท่องเทียวหรือเอเจนซีต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นั กท่องเทียวหรือเอเจนซี (ผูม้ ีชือในเอกสาร
การจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนทีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ งเพือทํา
เรืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนั งสือมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐาน
การชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารทีต้องการให้นําเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงือนไข
การคืนเงินค่าบริการดังนี
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
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ทังนี ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายทีได้จ่ายจริงจากค่าบริการทีชําระแล้วเนื องในการเตรียมการจัดการนํ าเทียว
ให้แก่นักท่องเทียว เช่น การสํารองทีนังตัวR เครืองบิน การจองทีพักฯลฯ
3. การเดินทางทีต้องการันตีมดั จําหรือซื อขาดแบบมีเงือนไข หรือเทียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra
Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการ
ทังหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี
วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 8.30 น. – 17.30 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ทีรัฐบาล
ประกาศในปี นันๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิfในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเทียวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงือนไขและข้อกําหนดอืนๆ
1. ทัวร์นีสําหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพือการท่องเทียวเท่านัน
2. ทัวร์นีเป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามทีระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทังหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วน
หรือทังหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิfในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีนักท่องเทียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดย
จะแจ้งให้กบั นักท่องเทียวหรือเอเจนซีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศทีไม่มีวี
ซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศทีมีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเทียวทุกท่านยินดีที
จะชําระค่าบริการเพิมจากการทีมีนักท่องเทียวร่วมเดินทางน้อยกว่าทีทางบริษัทกําหนดเพือให้คณะเดินทาง
ได้ ทางเรายินดีทีจะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิfไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชือ นามสกุล คํานําหน้าชือ
เลขทีหนังสือเดินทางและอืนๆ เพือใช้ในการจองตัวR เครืองบิน ในกรณีทีนักท่องเทียวหรือเอเจนซีมิได้ส่งหน้า
หนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิf ในการเปลียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพือให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที เดินทางจริงของประเทศที เดินทาง ทังนี บริษัทจะคํานึ งถึงความ
ปลอดภัยของนักท่องเทียวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิfไม่รับผิ ดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทีเพิมขึ นของนั กท่องเทียวที
มิได้เกิดจากความผิ ดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบัติเหตุ
ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลียนแปลง หรือการบริการของสายการ
บิน เหตุสุดวิสยั อืน เป็ นต้น
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7. อัตราค่าบริการนี คํานวณจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีทางบริษัทเสนอราคา ดังนัน ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิfในการปรับราคาค่าบริการเพิมขึ น ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงอัตราแลกเปลียนเงินตรา
ต่างประเทศ ค่าตัวR เครืองบิน ค่าภาษี เชื อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลียนแปลงเทียวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํ นาจในการให้คาํ สัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มี
เอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทกํากับเท่านัน
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจะนําติดตัวขึ นเครืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ
ชิ น และรวมกันทุกชิ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึงมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถ
นําออกมาให้เจ้าหน้าทีตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน ถ้าสิงของ
ดัง กล่ า วมี ข นาดบรรจุ ภัณ ฑ์ม ากกว่า ที กํา หนดจะต้อ งใส่ ก ระเป๋ าใบใหญ่ แ ละฝากเจ้า หน้า ที โหลดใต้ท อ้ ง
เครืองบินเท่านัน
2. สิงของทีมีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจ้าหน้าทีโหลดใต้ทอ้ งเครืองบินเท่านัน
3. IATA ได้กาํ หนดมาตรการเกียวกับการนําแบตเตอรีส าํ รองขึนไปบนเครือ งบินดังนี
แบตเตอรีสํารองสามารถนําใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ นเครืองบินได้ในจํานวนและปริมาณทีจํากัด ได้แก่
4.1 แบตเตอรีสํารองทีมีความจุไฟฟ้ าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนําขึ นเครือง
ได้ไม่มีการจํากัดจํานวน
4.2 แบตเตอรีสํารองทีมีความจุไฟฟ้ า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําขึ น
เครืองได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน
4.3 แบตเตอรีสํารองทีมีความจุไฟฟ้ ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนําขึ นเครืองในทุกกรณี
4. ห้ามนําแบตเตอรีสํารองใส่กระเป๋าเดินทาง โหลดใต้เครืองในทุกกรณี ให้นําติดตัวขึ นเครืองเท่านัน !!
*****************************************
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