บินด้วยสายการบินเวียตเจ็ท (VZ) : ขึนเครืองทีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK)

VZ962
VZ963

BKK(สุวรรณภูมิ) – DAD(ดานัง)
DAD(ดานัง) – BKK(สุวรรณภูมิ)

15.50 – 17.30
18.10 – 19.50

**รวมนําหนักกระเป๋าสําหรับโหลดใต้ท้องเครือง ก.ก. และถือขึนเครืองบิ นได้นําหนักไม่เกิ น ก.ก.**
**อาจจะมีการเปลียนแปลงไฟล์ทขึนอยู่กบั สายการบิน**

 ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ WI-FI ON BUS
 พักโรงแรมบนบาน่ าฮิ ลล์ 1 คืน 4 ดาว / ดานัง คืน ดาว

DAY1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง– สะพานมังกร – สะพานแห่ งความรัก
ดานัง
(–/–/D)

13.30 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน เคาน์ เตอร์สายการบิ นเวี ยตเจ็ท (VZ) โดยมีเจ้าหน้ าทีของ
บริษัท ฯคอยให้ก ารต้ อนรับ *กรุณ าเผื อเวลาในการเดิ น ทางมายังสนามบิ น เนื องจากต้ องใช้ เวลาในการ
เช็คอิ น สายการบินจะปิ ดให้ทาํ การเช็คอิ นก่อนเวลาบินประมาณ ชัวโมง*
15.50 ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดานั ง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิ น เวี ยตเจ็ท (VZ) เทียวบินที
VZ962 ใช้เวลาเดินทางประมาณ ชัวโมง นาที
**อาจจะมีการเปลียนแปลงไฟล์ทขึนอยู่กบั สายการบิ น**
**รวมนําหนักกระเป๋าสําหรับโหลดใต้ท้องเครือง ก.ก. และถือขึนเครืองบินได้นําหนักไม่เกิ น ก.ก. **
17.30 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดานัง ประเทศเวียดนาม
นํ าท่านชม สะพานแห่งความรักดานัง เป็ นสะพานทีประดับตกแต่งด้วยรูปหัวใจและทําให้เห็นวิว สะพานมังกร
อย่างชัดเจนอีกหนึงทีเทียวแห่งใหม่ สะพานทีมีทมีี ความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลน ด้วยงบประมาณ
ราคาเกือบ 1.5 ล้านล้านดอง เชือมต่อสองฟากฝั งของแม่นําฮัน เปิ ดให้บริการเมือ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เนืองใน
โอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอิสรภาพของเมืองดานัง ซึงสะพานมังกรแห่งนีเป็ น LANDMARK แห่งใหม่ของเมือง
ดานัง ซึงมีรปู ปั นทีมีหวั เป็ นมังกรและหางเป็ นปลาพ่นนํ า

คํา

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

นําทุกท่านเข้าสู่ทีพัก GOLDEN ROSE HOTEL DANANG โรงแรมระดับ ดาวหรือเทียบเท่า

DAY2 ล่องเรือกระด้ ง – ฮอยอัน – สะพานญี ปุ่ น – ศาลเจ้ าโบราณ – บ้านเลขที
หมู่บา้ นแกะสลักหินอ่อน – ขึนกระเช้าบาน่ าฮิลล์ – สะพานมือสีทอง
เช้า

– วัด กวางตุ้ ง –
(B/L/D)

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านทํากิจกรรม ล่องเรือกระด้ง ท่านจะได้รบั ชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวท้องถิน และระหว่างทีล่องเรือ

กระด้งอยู่นนชาวบ้
ั
านทีนีก็จะมีการขับร้องพลงพืนเมือง และนําไม้พายเรือมาเคาะเพือประกอบเป็ นจังหวะดนตรี
เดินทางสู่เมือง ฮอยอัน ตังอยู่บนฝั งแม่นําทูโบน ใกล้ชายฝั งทะเล และเป็ นท่าเรือเก่าทีเจริญรุ่งเรืองมากในชือไฟโฟ
ฮอยอันเป็ นศู นย์กลางสําคัญของการแลกเปลียนวัฒ นธรรมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก ต่อมาเมือฮอยอันได้รบั
ความเสียหายจากการสูร้ บและแม่นําตืนเขิน เมืองท่าจึงไปสร้างขึนทีเมืองดานังแทน ทําให้ฮอยอันในปั จจุบันสงบ
เงียบ มีส ภาพบ้านเรือ นทีสวยงาม สร้างด้ว ยไม้มีประตู แกะสลัก และห้อ งโปร่งๆ จนองค์ก ารยูเนสโกและรัฐบาล
โปแลนด์ได้รเิ ริมให้ทุนทําโครงการบูรณะ เพือปกป้ องเขตเมืองเก่าและอนุสรณ์ทางประวัตศิ าสตร์ของเวียดนาม
นําท่านชม สะพานญีปุ่ น ทีสร้างโดยชาวญีปุ่น เป็ นรูปทรงโค้ง มีหลังคามุงกระเบืองสีเขียวและเหลืองเป็ นลอนคลืน
ตรงกลางสะพานมีเจดียท์ รง นําท่านขอพร ศาลเจ้าโบราณ เป็ นศาลเจ้าทีเก่าแก่ของเมืองฮอยอัน สีเหลียมจัตุรสั ซึง
สร้างเชือมเขตชาวญีปุ่นกับชาวจีน บ้านประจําตระกูลทีสร้างขึนเมือพ.ศ.
อยู่บนถนนตรันฝู เป็ นทีพบปะของ
ผูค้ นทีอพยพมาจากฟุกเกียนทีมีแซ่เดียวกัน นําท่านเดินทางสู่ บ้านเลขที
ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบ้านติดถนน
สายหนึง หลังบ้านไปจรดถนนอีกสายหนึง เป็ นสถาปั ตยกรรมทีสวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สร้างด้วยไม้ ชัน
ด้วยความประณีต ด้านหน้าจะทําเป็ นร้านบูตกิ ด้านหลังเป็ นทีเก็บสินค้า ภายในเป็ นทีอยู่อาศัย มีลาดเปิ ดโล่งเห็น
ท้องฟ้ า และมีเฉลียงเชือมต่อส่วนทีพักอาศัยหลายส่วน รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู จากนันอิสระให้ท่านเดินชม
เมือง ซือของทีระลึก ร้านค้าขายของทีระลึกก็จะตังอยู่ในบ้านโบราณ ยิงเดินชมเมืองก็จะรู้สกึ ว่าเมืองนีมีเสน่ ห์มาก
บ้านเก่ าโบราณมีล ัก ษณะเฉพาะ รวมไปถึงได้รบั อิท ธิพ ลจากจีน และญี ปุ่ น ซึงได้ร ับ การอนุ รกั ษ์ ไ ว้ เป็ น อย่ า งดี

ผสมผสานกันอย่างน่าตืนตาทังบ้านเรือน วัดวาอาราม เจดีย์ ศาลาประชมคม ศาลเจ้า บ้านประจําตระกูล และร้านค้า
ต่างๆ นํ าท่านเดินทางสู่ วัดกวางตุ้ง ชมย่านการค้าเมืองท่าค้าขายสมัยโบราณของชาวจีนแล้วตรงไปไหว้พระที
วัดกวางตุง้ ทีชาวจีน(กวางตุง้ ) ฟุกเกวียนทีนับถือกวนอู ให้ความเคารพนับถือก่อนออกเรือค้าขายเป็ นความสิรมิ งคล
มีเรืองราวของสามก๊กล้อมรอบสถานทีแห่งนี
นํ าท่านชม หมู่บ้านแกะสลักหิ นอ่อน ซึงเป็ นหมู่บ้านแห่งหนึงอยู่ในตัวเมืองดานังทีมีชอเสี
ื ยงโด่งดังไปทัวโลกใน
เรืองงานฝี มอื การแกะสลักหินอ่อน หินหยก ท่านสามารถบันทึกภาพหรือซืองานแกะสลักเหล่านีเพือเอากลับไปเป็ น
ของฝาก หรือซือกลับไปเป็ นของประดับในบ้าน

เทียง

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่เมืองตากอากาศขึนชือแห่งดานัง บาน่ าฮิ ลล์ ตังห่างจากเมืองดานังออกไปประมาณ กิโลเมตร ใช้เวลา
ในการเดินทาง - นาที บานาฮิลล์เป็ นแหล่งท่องเทียวตากอากาศมาตังแต่สมัยสงครามโลกครังที โดยได้เกิด
แนวคิดการสร้างบ้านพักและโรงแรมจากชาวฝรังเศส ในสมัยอาณานิคมตังแต่ปี
หลังจากจบสงครามฝรังเศสได้
พ่ายแพ้และเดินทางออกจากเวียดนามเพือกลับประเทศ ทําให้บานาฮิลล์ถูกทิงร้างมาเป็ นเวลานาน ปั จจุบนั รัฐบาล
เวียดนามได้กลับมาบูรณะเป็ นเมืองท่องเทียวตากอากาศแห่งนีอีกครังในปี
พร้อมกับได้มกี ารสร้าง กระเช้าลอย
ฟ้ า ทีมีความสูงถึง , จากระดับนํ าทะเล เพือใช้เป็ นเส้นทางสําหรับขึนไปยังยอดเขาเดินทางถึงบานาฮิลล์ นํ า
ท่านขึน กระเช้าลอยฟ้ า ทีมีความสูงถึง 5,801 จากระดับนําทะเล เพือเดินทางขึนไปยังยอดเขาบานาฮิลล์

นําท่านชม สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหล่งท่องเทียวใหม่ล่าสุดซึงอยู่บนเขาบาน่ าฮิลส์ เป็ นสะพานสี
ทองทอดยาวโดยมีมอื ข้างอุม้ ไว้ ตังอยู่ในตําแหน่งทีโดดเด่นเห็นชัด สวยงามเป็ นอีกจุดท่องเทียวนึงทีได้รบั ความ
นิยมเป็ นอย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพวิวเขาบาน่าฮิลล์ในวิวพาโนรามา
องศา ได้อย่างเต็มอิม
นําท่านอิสระที สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค (ราคาทัวร์รวมค่าเครืองเล่นภายในสวนสนุกทุกเครืองเล่น ยกเว้น
พิ พิธภัณฑ์ห่นุ ขีผึง และเครืองเล่นทีใช้ระบบหยอดเหรียญ) ซึงมีเครืองเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความ
มันส์ของหนัง D ระทึกขวัญกับบ้านผีสงิ เกมส์สนุ กๆ เครืองเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ หรือจะเลือกช้อปปิ งของทีระลึก
ของสวนสนุ ก หลังจากนันเดินเทียวชมโซนสวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม้สไตล์ฝรังเศส ทีมี
ดอกไม้หลากหลายพันธุ์ถู กจัดเป็ นสัดส่วนอย่างสวยงาม ทีมีมุมถ่ายรูปน่ ารักๆ ให้ท่านได้เลือกถ่ายได้ตามใจชอบ
หลังจากนํ าท่าน นังรถรางโบราณขึนเขาเพือเข้าชมอุโมงค์เก็บไวน์ บนยอดเขาบานาฮิลล์ เป็ นสถานทีเก็บไวน์ ท ี
มีความลึกลงไปถึง
เมตร ภายในอุโมงค์ จะมีอุณหภูมอิ ยู่ที ถึง องศา ว่ากันว่าเป็ นอุณหภูมทิ ดีี สาํ หรับการ
บ่มไวน์ สถานทีแห่งนีถูกเรียกว่า “DEBAY WINE CELLAR” ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรังเศษ และสร้างขึนตังแต่
ปี
สมัยล่าอาณานิคมของฝรังเศส

คํา

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ ต์อาหารนานาชาติ บนบาน่ าฮิ ลล์
** ในกรณี ทีผู้เข้าพักบนบาน่ าฮิ ลล์มีจาํ นวนผู้เข้าพักทังหมดไม่ถึง - คน ขึนไป จะได้รบั เป็ นเซ็ตเมนู **
นําทุกท่านเข้าสู่ทีพัก MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS
ั านั น ไม่มี บริ การเสริ มเตี ยง หากต้ องการพัก
** ห้อ งพักบนบาน่ าฮิ ลล์สําหรับ 3 ท่ าน จะเป็ นเตี ยง 2 ช้ นเท่
เดียวกรุณาแจ้งก่อนการเดิ นทางอย่าง วัน เพือชําระค่าใช้จ่าย **

DAY3 นังรถราง – วัดหลินอึง – ตลาดฮาน – โบสถ์สีชมพู – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพฯ
(สุวรรณภูมิ)
(B/–/–)
เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางนังกระเช้าจากบาน่ าฮิล์ ไปยังเมืองดางนัง
นํ าท่ านเดินทางสู่ วัด หลิ น อึ ง นมัส การเจ้าแม่ ก วนอิมหลินอึงแกะสลักด้วยหินอ่ อ นสูงใหญ่ ยนื โดดเด่นสูงทีสุดใน
เวีย ดนาม ซึงมีทํ าเลทีตังดี หัน หน้ าออกสู่ ท ะเลและด้า นหลัง ชนภู เขา ตังอยู่ บ นฐานดอกบัว สง่ างาม หลิน อึงมี
ความหมายว่าสมปรารถนาทุก ประการ ตังอยู่บ นชายหาดบ๊ ายบุ ต ในลานวัด มีพ ระอรหันต์ 18 องค์เป็ น หิน อ่อ น
แกะสลักทีมีเอกลักษณ์ท่าทางทีถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษย์ซึงแฝงไว้ดว้ ยคติธรรม

ระหว่างทางนําท่านแวะ ร้านไม้ไผ่ นําท่านเลือกซือผลิตภัณฑ์จากเยือไม้ไผ่ของขึนชือประเทศเวียดนาม
เทียง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางสู่ ตลาดฮาน ตังอยู่รมิ แม่นําฮานไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่นํา ด้านหน้ าตลาดมีประติมากรรมริม
แม่นําเป็ นรูปปั นหญิงสวยงาม มีทงของสดของแห้
ั
ง พวกปลาหมึกแห้งปรุงรส กุ้งแห้ง และของทีระลึก เสือผ้าต่างๆ
ให้ท่านได้เลือกซือเป็ นของฝาก จากนันนํ าท่านชม โบสถ์คริ สต์สีช มพู (DANANG CATHEDRAL) ตังอยู่บนถนน
TRAN PHU ใจกลางเมืองดานัง ตัวอาคารโบสถ์เป็ นสถาปั ตยกรรมแบบโกธิคทาสีชมพูอ่อ นทังหลัง โบสถ์แห่งนี
สร้างขึนสมัยตกเป็ นอาณานิคมของฝรังเศสและเป็ นโบสถ์แห่งเดียวในเมืองดานังทําให้ทนีี เป็ นศูนย์รวมหลักของชาว
คริสต์
ได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดานัง ประเทศเวียดนาม
18.10 ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบิ นเวียตเจ็ท (VZ) เทียวบินที VZ961 ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ ชัวโมง นาที
**อาจจะมีการเปลียนแปลงไฟล์ทขึนอยู่กบั สายการบิ น**
**รวมนําหนักกระเป๋าสําหรับโหลดใต้ท้องเครือง ก.ก. และถือขึนเครืองบินได้นําหนักไม่เกิ น ก.ก. **
19.50 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

***********************************************************************

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ห้องละ
- ท่าน อัตราท่านละ

จอยแลนด์

พักเดียว

(ไม่ใช้ตวเครื
ั องบิน) เพิมอัตรา ท่านละ

–

กรกฎาคม

11,999

9,499

3,000

–

กรกฎาคม

11,999

9,499

3,000

–

กรกฎาคม

11,999

9,499

3,000

–

สิงหาคม

11,999

9,499

3,000

–

สิงหาคม

11,999

9,499

3,000

–

กันยายน

11,999

9,499

3,000

–

กันยายน

11,999

9,499

3,000

–

กันยายน

11,999

9,499

3,000

–

กันยายน

11,999

9,499

3,000

–

ตุลาคม

12,999

9,499

3,000

–

ตุลาคม

12,999

9,499

3,000

–

ตุลาคม

12,999

9,499

3,000

** อัตรานี ยังไม่รวมค่าทิ ปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ น ตามธรรมเนี ยม 1,200 บาท ต่อ ทริ ป
ต่อ ลูกค้า ผู้เดิ นทาง ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant) ทังนี ท่านสามารถ
ให้มากกว่านี ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ในการเรียกเก็บ
ก่อนเดิ นทางทุกท่าน ทีสนามบิ น ในวันเช็คอิ น **
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant) ท่านละ ,

บาท **

(ไม่มีทีนังบนเครืองบิ น และไม่มเี ตียง)

ข้อสําคัญ
- ถ้าหากมีผเู้ ดินทางตํากว่า คน ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการยกเลิ กการเดิ นทางหรือมีการเปลียนแปลงราคา
โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า วันก่อนการเดิ นทาง
- หากมีสถานที ร้านค้าทีไม่สามารถเปิ ดให้บริ การได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปลียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า โดยส่วนนี ทางบริ ษทั จะคํานึ งถึงประโยชน์ ของลูกค้าเป็ นสําคัญ หาก
กรณี ทีจําเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ ม ทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า
- เงือนไขและข้อจํากัดในการเดิ นทาง อาจจะมีการเปลียนแปลงได้โดยเป็ นไปตามนโยบาลของทางรัฐบาล
ทังนี นักท่ องเทียวจะต้องมีความพร้อมทีจะทําตามเงือนไขต่างๆ เช่ น การฉี ดวัคซี น การตรวจหาเชื อโควิ ดและการลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละประเทศและสายการบิน

อัตราค่าบริการนี รวม
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครืองบิน (ตัว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชันประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบิ น และค่ า ภาษี นํ ามัน ทุ ก แห่ ง กรณี ต้ อ งการอั พ เกรด UPGRADE ใช้ ว ี ล แชร์ (WHEEL CHAIR) หรื อ
เปลียนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทียวใด เทียวหนึง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเป็ นกรณีพเิ ศษ ทางบริษทั ของสงวนสิทธิใน
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเกิดขึนกับผูเ้ ดินทาง
- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งโดยมีนําหนักไม่เกิน ก.ก. ( ชิน) และ ถือขึนเครืองบินได้
นําหนักไม่เกิน ก.ก. (ไม่จํากัดจํานวนชิน แต่ทงนี
ั เจ้าหน้าทีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือนไข
ของสายการบิน) **
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
- ค่าเข้าชมสถานทีตามทีระบุในโปรแกรมท่องเทียว
- มัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์นําเทียวตลอดการเดินทาง

- ค่าอาหาร ตามรายการทีระบุในโปรแกรมการเดินทาง
- ค่าโรงแรมทีพักระดับมาตรฐานตามรายการทีระบุ (พัก - ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพกั ท่านจะเป็ นเตียงเสริม ท่าน)
ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอืนๆ ทีทําให้โรงแรมตามรายการทีระบุเต็ม ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิในการปรับเปลียนโรงแรมทีพัก ไปเป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ ของลูกค้าเป็ นสําคัญ ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไม่รจู้ กั กันมาก่อน
เช่น กรณีทท่ี านเดินทาง ท่าน จําเป็ นต้องชําระค่าห้องพักเดียวตามทีระบุ
- ประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ , , บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)
- ค่าเบียประกันโควิด- ในการเดินทางท่องเทียว วงเงินค่ารักษาพยาบาล , USD

อัตราค่าบริการนี ไม่รวม
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสําหรับคนไทย ในกรณีประกาศให้กลับมายืนร้องขอวีซ่าอีกครัง (เนืองจาก
ทางเวียดนามได้ประกาศยกเว้นการยืนวีซ่าเข้าประเทศให้กบั ผูเ้ ดินทางคนไทยทีพํานักในเวียดนามไม่เกิน วัน)
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสําหรับชาวต่างชาติ ทีไม่ได้รบั การงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากทีระบุในรายการ
- ค่าอาหารสําหรับท่านทีทานเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสําหรับมุสลิม
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานทีของชาวต่างชาติทเพิ
ี มเติมตามการจ่ายจริง
- ค่าธรรมเนียมในกรณีทีกระเป๋ าสัมภาระทีมีนําหนักเกินกว่าทีสายการบินนันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
- ค่าธรรมเนียมการจองทีนังบนเครืองบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทําได้ ทังนีขึนอยู่กบั สายการ
บิน และ รุ่นของเครืองบินแต่ละไฟล์ททีใช้บนิ ซึงอาจเปลียนแปลงได้อยู่ทสายการบิ
ี
นเป็ นผูก้ ําหนด
- ค่าภาษีนํามัน ทีสายการบินเรียกเก็บเพิม ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตัวเครืองบินไปแล้ว
- VAT 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย % กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั
- ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน ตามธรรมเนียม 1,200 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดินทาง
ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทังนีท่านสามารถให้มากกว่านีได้ตาม
ความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน
ทีสนามบิน ในวันเช็คอิน

เงือนไขการจอง
- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมชําระเงินมัดจําครังที ท่ านละ , บาท
หลังจากส่งเอกสารยืนยันการจอง วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี กรุณาชําระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา . น.
เท่านัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทนั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาทีกําหนด และหากท่านมีความประสงค์
จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็ นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นันหมายถึงว่า กรณีทมีี ควิ รอ (WAITING LIST) ก็จะ
ให้สทิ ธิไปตามระบบ ตามลําดับ เนืองจากทุก พีเรียด เรามีทนัี งราคาพิเศษจํานวนจํากัด ยกเว้น โปรแกรมราคา
พิ เศษ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ เรียกเก็บค่าบริ การ เต็มจํานวน เท่านัน
- กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนทีเหลืออย่างน้อย วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาทีบริษทั กําหนด
ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิไม่สามารถคืนเงินมัดจําให้ท่านใดไม่ว่าส่วนใน
ส่วนหนึงก็ตาม
- กรณีลูกค้าทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถงึ
วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการเรียก
เก็บค่าทัวร์เต็มจํานวน %

เงือนไขการยกเลิก และ เปลียนแปลงการเดินทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตังแต่ วันขึนไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง *ในกรณีทวัี นเดินทางตรงกับ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน วัน*
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง - วัน คืนเงิน %ของค่าทัวร์ หรือหัก ค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจําตัวเครืองบิน
โรงแรม และค่าใช้จ่ายจําเป็ นอืนๆ
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า วัน ขอสงวนสิทธิไม่คนื เงินค่าทัวร์ทชํี าระแล้วทังหมด
- กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละประเทศ หรือการ
ยกเลิกเทียวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเก็บเป็ นเครดิตหรือเลือนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กบั ลูกค้า โดยยึด
ตามนโยบายของสายการบินและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงิ นได้ทุกกรณี

ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใด ๆ ทังสินในกรณี ดงั ต่อไปนี
- หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิ ดด่าน,ภัยธรรมชาติ
หรือกรณีทท่ี านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าทีกรมแรงงานทังจากไทย
และต่างประเทศ ซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ
- หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ, ไม่ท านอาหารบางมือ เพราะค่าใช้จ่ายทุก
อย่างทางบริษทั ฯ ได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

- หากเกิ ด ทรัพ ย์ส ิน สู ญ หายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิด อุ บัต ิเหตุ สู ญ หายทีเกิด จากความประมาทของตัว
นักท่องเทียวเอง
- ตัวเครืองบินเป็ นตัวราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนํามาเลือนวัน
เดินทางหรือคืนเงินได้
- หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย เดือน บริษัทฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้

เงือนไขสําคัญอืนๆทีควรทราบก่อนการเดินทาง
- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจําเป็ นต้องมีขนตํ
ึ า อย่างน้อย ท่าน หากตํากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ
เดิน ทางได้ หากผู้ เ ดิน ทางทุ ก ท่ า นยิน ดีที จะชํ า ระค่ า บริก ารเพิ มเพือให้ ค ณะเดิน ทางได้ ทางบริษ ั ท ยิน ดีที จะ
ประสานงาน เพือให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
- ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิในการงดออกเดินทาง หรือ เลือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอืนต่ อไป โดยทางบริษัท ฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพือวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง ทังนี ก่อนคอนเฟิ รม์ ลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที
เป็ นกรณีพเิ ศษทุกครังหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลียนแปลงได้
- กรณีทท่ี านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตัวภายในประเทศ เช่น ตัวเครืองบิน , ตัวรถทัวร์ , ตัวรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพือยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่อนทุกครัง และควรจองบัตรโดยสารภายในทีสามารถเลือนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทสายการบิ
ี
นอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทังนีขึนอยู่
กับฤดูก าล สภาพภู มิก าศ และ ตารางบิน ของท่าอากาศยานเป็ น สําคัญ เท่ านั น สิงสําคัญ ท่ านจํา เป็ น ต้อ งมาถึง
สนามบินเพือเช็คอินก่อนเครืองบิน อย่างน้อย ชัวโมง โดยในส่วนนีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิ
ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนใดๆทังสิน
- อาจจะมีการเปลียนแปลงไฟล์ทบิน จากสายการบิน จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครังก่อนการเดินทาง
- กรณีทท่ี านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนือสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเป็ นกรณีพเิ ศษ
- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบริษ ัทฯ อย่าง
น้อย วันก่อนการเดินทาง หรือตังแต่ทท่ี านเริมจองทัวร์ เพือให้ทางบริษทั ประสานงานกับสายการบินเพือจัดเตรียม
ล่วงหน้า กรณีมคี ่าใช้จ่ายเพิมเติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเกิดขึนกับผูเ้ ดินทาง
- กรุณาส่งรายชือผู้เดินทาง พร้อมสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าทีหลังจากชําระเงินกรณีที
ท่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีให้ทราบ
- กรณีทออกบั
ี
ตรโดยสาร (ตัว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้ าแรกของหนังสือเดินทางให้ท างบริษัทเพือใช้ในการออกบัตร
โดยสาร

- หลังจากท่านชําระค่าทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนําส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย หรือ วัน ก่อนออกเดินทาง
- อัตราทัวร์นี เป็ นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครืองบินแบบหมู่คณะ (ตัวกรุ๊ป) ท่านจะไม่ส ามารถเลือนไฟล์ท วัน ไป
หรือ กลับส่วนใดได้ จําเป็ น จะต้อ งไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านั น หากต้อ งการเปลียนแปลงกรุณ าติดต่ อ
เจ้าหน้าทีเป็ นกรณีพเิ ศษ
- ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็ นต้องชําระค่า
ห้องพักเดียวตามทีระบุ
- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า เดือน ณ วันกลับ
- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สีโมงเย็นก็จะเริมมืดแล้ว สถานทีท่องเทียว
ต่างๆ จะปิ ดเร็ว กว่าปกติ ประมาณ - ช.ม. การเดินทางควรเผือเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานทีท่องเทียว
กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลืนได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าทีสามารถเดิน
บนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมือแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทําให้ระคายเคืองตาได้
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเปลียนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนืองจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุ การ
ทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงือนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนีทางบริษทั
จะคํานึ งถึงประโยชน์ ข องลูก ค้าเป็ นสําคัญ หากกรณี ทีจําเป็ น จะต้อ งมีค่ าใช้จ่ ายเพิม ทางบริษัท จะแจ้งให้ท ราบ
ล่วงหน้า
- เนืองจากการเดินทางท่องเทียวในครังนี เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษทั
จึงขอสงวนสิทธิ ไม่สามารถขอรับ เงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึงทีท่านไม่ต้องการได้รบั บริการ
หากระหว่างเดินทาง สถานทีท่องเทียวใดทีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิใน
การไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึงให้ท่าน เนืองจากทางบริษทั ได้ทาํ การจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบ
เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทังหมดแล้ว
- กรณีทท่ี านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีจะเกิดขึนตามมา และ จะ
ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท่ี านชําระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง
- หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปี ยกนํ า ขาดไปหน้ าใดหน้ าหนึง มีหน้ าใดหน้ าหนึงหายไป มี
กระดาษหน้ าใดหน้ าหนึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่ างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทังสิน
ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้ าทีด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือ ง มีสทิ ธิไม่อนุ ญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน
กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยัน
ด้วย พร้อมกับแจ้งมาทีบริษทั เร็วทีสุด เพือยืนยันการเปลียนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที
บริษัท เรียบร้อ ยแล้ว กรณี ท ียังไม่แ (ตัวเครืองบิน) ท่ านสามารถเปลียนแปลงได้ไม่ มีค่ าใช้จ่าย แต่ ห ากออกบัต ร

-

-

-

-

-

โดยสาร (ตัวเครืองบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริงทังหมด ซึงโดย
ส่วนใหญ่ตวเครื
ั องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทังนีขึนอยู่กบั กระบวนการและขันตอน
ของแต่ละคณะ
เกียวกับทีนังบนเครืองบิน เนืองจากบัตรโดยสาร (ตัว) เป็ นลัก ษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอ
สงวนสิทธิในการเลือ กทีนังบนเครืองบิน กรณี ลูก ค้าเดินทางด้วยกัน กรุณ าเช็ค อิน พร้อมกัน และ สายการบินจะ
พยายามทีสุดให้ท่านได้นงด้
ั วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีสุด
ข้อมูลเพิมเติมเกียวกับห้องพักในโรงแรมทีพัก เนืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง
อาจทําให้ห้องพัก แบบห้องพักเดียว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และ ห้องพัก แบบ ท่าน (TRIPLE)
จะแตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชันกัน (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
ขอสงวนสิทธิการเก็บค่านํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวันเดินทาง
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มสี ทิ ธิในการให้คําสัญญาใดๆทังสินแทนบริษทั ผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้ อี ํานาจของผูจ้ ดั กํากับเท่านัน
บริษทั ขอสงวนสิทธิ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิงของผิดกฎหมาย ซึงอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั
บริษทั ขอสงวนสิทธิ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดสิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิงของไว้ทโรงแรมและจํ
ี
าเป็ นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่านต้องการ
รายการนี เป็ นเพีย งข้ อ เสนอทีต้อ งได้ร บั การยืน ยัน จากบริษัท ฯอีก ครังหนึ ง หลัง จากได้สํ ารองโรงแรมทีพัก ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทีระบุในโปรแกรม

*เมือท่านชําระเงินค่าทัวร์ให้กบั ทางบริ ษทั ฯแล้วทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไขข้อตกลงทังหมดนี แล้ว*

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ทีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **

