ดานัง เว ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน
โดยสายการบิน Bangkok Airways

วันที่1
วันที่2
วันที่3

สัมผัสเสนหแหงเวียดนามกลาง เที่ยวครบ 3 เมืองหลัก เว-ดานัง-ฮอยอัน
ลองเรือมังกรแมน้ําหอม ชมการแสดงดนตรีพื้นเมืองจากวัฒนธรรมเวอันยาวนาน
ชมเมืองฮอยอัน เมืองโบราณที่มเี สนหจนไดขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก
สักการะเจาแมกวนอิมใหญที่สุดในเวียดนาม ณ วัดหลินอึ๋ง ชอปปงตลาดฮาน
บริการอาหารครบทุกมื้อ รถบัสปรับอากาศพรอมฟรี WIFI บนรถบัส
พิเศษ !!! ของสมนาคุณ 1 ชุด ( ถุงผารักษโลก / พัด / หมวก )
สรุปการเดินทางโดยยอ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูม)ิ - สนามบินดานัง - เมืองเว - เสนทางหายเวิน - พระราชวังเว - ตลาดดองบา
ลองเรือมังกรชมแมน้ําหอม
วัดเทียนมู - สุสานจักรพรรดิไคดิงห - ฮอยอัน- หมูบานแกะสลักหินออน - สะพานญี่ปุน- จั่วฟุกเกี๋ยน - บานเลขที่
101 - เมืองดานัง
หาดหมีเคว - วัดหลินอึ๋ง - ตลาดฮาน - สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูม)ิ

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพฯ - ดานัง - เมืองเว - พระราชวังเว - ตลาดดองบา - ลองเรือมังกรชมแมน้ําหอม

08.00น

พรอมกัน ที่ส นามบิน ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว F บางกอกแอรเ วย เจาหนาที่ของบริษัทฯ
คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
ทุกทานสามารถไปใชบริการ LOUNGE ของสายการบิน BANGKOK AIRWAYS ไดบริเวณชั้น 3 ของ
สายการบินสุวรรณภูมิ กอนเวลา BOADING TIME
เหินฟาสู ดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน บางกอกแอรเวย เที่ยวบินที่ PG947
(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึง ทาอากาศยานดานัง ประเทศเวียดนาม รับกระเปาสัมภาระ หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรแลว
นําทานออกเดินทางสูเมืองเว ตั้งอยูใจกลางของประเทศเวียดนาม อยูหางจากชายฝงทะเล 12 กิโลเมตร เปนเมือง
ของกษัตริยในราชวงศเหวียน ซึ่งไดปกครองตอกันมาเพียง 33 ป ฝรั่งเศสก็บุกเขาโจมตีเมืองเว มาถึงปพ.ศ.2488
ญี่ปุนก็เขามายึดครองบังคับใหพระเจาเบาไดสละราชสมบัติ ตอมาเมืองเวไดกลายเปนสวนหนึ่งของเวียดนามใต
ตามการแบงประเทศออกเปน 2 สวน และไดเสื่อมสลายลงภายใตการปกครองของโงดินหเยียม เมืองเวดึงดูด
นักทองเที่ยวเพราะมีแหลงประวัติศาสตร วัฒนธรรม เสนหที่ไรกาลเวลาของสถาปตยกรรมที่ล้ําคามีแบบฉบับของ
ตนเอง และยังมีความงามตามธรรมชาติบนฝงแมน้ําหอมดวย
โดยนํ าทานเดิ นทาง ผ านเส นทางหายเวิน กอสรางโดยเอกชนจากญี่ปุ นและรั ฐบาลฝรั่ งเศสเป นผู ลงทุ นด าน
งบประมาณระยะทาง 108 กม. ที่เลียบชายฝงทะเล ผานภูเขา ทองทุงและชนบท และลอดอุโมงคที่ขุดลอดใตภูเขาที่
ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีความยาว 6.28 กม. เพื่อเชื่อมระหวางเมืองดานังกับเมืองเว

11.00น
12.35น
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นําทานเดินทางสู พระราชวังเว ที่สรางขึ้นในสมัยพระเจายาลอง ใชเปนที่รับรองเชื้อพระวงศระดับสูงและนักการ
ทูตตางประเทศ สถานที่จัดงานฉลองสําคัญๆ ตกแตงอยางวิจิตรสวยงาม เพดาน เสา คาน ผนังตกแตงดวยน้ํามัน
ครั่งสีแดงและลวดลายสีทอง มีตําหนักหลายหลัง อุทยาน วัด ศาลเจาของจักรพรรดิราชวงศเหวียน
จากนั้นนําทานเพลิดเพลินกับการซื้อของที่ ตลาดดองบา ตลาดในรมแหงเมืองเวตั้งอยูติดริมแมน้ําหอม มี 2 ชั้น
ขายทั้งสินคาของที่ระลึกตางๆ และของใชประจําวัน ซึ่งจะเห็นชาวเวียดนามมาจับจายซื้อของกันอยางคับคั่ง

ค่ํา

พักที่
วันที่สอง
เชา

เที่ยง

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารค่ํานําทาน ลองเรือมังกรชมแมน้ําหอม แหลงกําเนิดของแมน้ําหอมมาจากบริเวณตนน้ําที่อุดมไปดวย
ดอกไมปาที่สงกลิ่นหอม เปนแมน้ําสายสั้นๆ บนเรือทางจะไดชมการแสดงดนตรีพื้นบาน และนักรองชาวเวียดนามที่
จะมาขับกลอมบทเพลงใหทานไดสนุกสนาน (ใชเวลาลองเรือโดยประมาณ 45-60 นาที)
NEW STAR HUE HOTEL / THANH LICH HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเทา
วัดเทียนมู - สุสานจักรพรรดิไคดิงห - หมูบานแกะสลัก - ฮอยอัน - สะพานญี่ปุน
บานเลขที่ 101 - ดานัง
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานสู วัดเทียนมู ภายในมีเจดียทรงแปดเหลี่ยม 7 ชั้น แตละชั้นหมายถึงชาติ
ภพตางๆ ของพระพุทธเจา มีรูปปนเทพเจา 6 องคคอยปกปองเจดียแหงนี้ ภายใน
เจดียมีพระสังกัจจายนปดทองพระพักตรอิ่มเอิบกับพระพุทธอีกสามองคอยูในตู
กระจก
จากนั้นนําทานชม สุสานจักรพรรดิไคดิงห เปนเพียงสุสานเดียวที่มีการ
ผสมผสานระหวางสถาปตยกรรมตะวันออกเขากับสถาปตยกรรมตะวันตก
ด ว ยทรงเป น จั ก รพรรดิ ใ นราชวงศ เ หวี ย นพระองค เ ดี ย วที่ ไ ด เ ดิ น ทางไป
ประเทศฝรั่งเศส สุสานแหงนี้สรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็กอยางดี โดยใช
เวลากอสรางนานถึง 11 ป พระเจาไคดิงหเปนพระบิดาบุญธรรมของพระเจา
เบาได ทรงครองราชยอยู 9 ป ในยุคที่ฝรั่งเศสเขามาปกครอง ภายในมีการ
ตกแตงอยางสวยงามดวยการใชกระเบื้องสีปูพื้นจิตรกรรมฝาผนังภาพมังกรในมานเมฆขนาดใหญที่วาดโดย
ใชศิลปนที่เขียนภาพดวยเทา ประดับอยูบนเพดานกลางหองโถง สวนทางซายและขวาเปนภาพเฟรสโกอัน
เต็มไปดวยสีสันที่ตกแตงดวยการฝงกระจกสีและกระเบื้องนับพันชิ้น แสดงถึงเรื่องราวมากมายของสัตว
ตนไม และดอกไม ตลอดจนรูปปนสําริดขนาดเทาองคจริงของพระเจาไคดิงห ซึ่งสรางที่ฝรั่งเสศในป พ.ศ.
2465 ตั้งอยูบนยกพื้นดานบนของสุสาน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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ค่ํา

พักที่

วันที่สาม
เชา

จากนั้นนําทานเดิน ทางสู เมือง ฮอยอั น ตั้งอยู บนฝงแมน้ําทูโบน ใกลช ายฝงทะเล และเปน ทาเรื อเกาที่
เจริญรุงเรืองมากในชื่อไฟโฟ ฮอยอันเปนศูนยกลางสําคัญของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางตะวันออก
กับตะวันตก ตอมาเมื่อฮอยอันไดรับความเสียหายจากการสูรบและแมน้ําตื้นเขิน เมืองทาจึงไปสรางขึ้นที่
เมืองดานังแทน ทําใหฮอยอันในปจจุบันสงบเงียบ มีสภาพบานเรือนที่สวยงาม สรางดวยไมมีประตูแกะสลัก
และหองโปรงๆ จนองคการยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนดไดริเริ่มใหทุนทําโครงการบูรณะ เพื่อปกปองเขต
เมืองเกาและอนุสรณทางประวัติศาสตรของสถาปตยกรรมที่ล้ําคา
ระหวางทางนําทานชม หมูบานแกะสลักหินออน ซึ่งเปนหมูบานแหงหนึ่งอยูในตัวเมืองดานังที่มีชื่อเสียง
โด งดั งไปทั่ ว โลกในเรื่ องงานฝ มือ การแกะสลักหิ น ออน หิน หยก ทานสามารถบั น ทึกภาพหรือซื้องาน
แกะสลักเหลานี้เพื่อเอากลับไปเปนของฝาก หรือซื้อกลับไปเปนของประดับในบาน
จากนั้นนําทานเดินทางสูตัวเมืองโบราณฮอยอัน
นําทานชม สะพานญี่ปุน ที่สรางโดยชาวญี่ปุน เปนรูปทรงโคง มีหลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเปน
ลอนคลื่น ตรงกลางสะพานมีเจดียทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งสรางเชื่อมเขตชาวญี่ปุน กับชาวจีน
ชม จั่วฟุกเกี๋ยน บานประจําตระกูลที่สรางขึ้นเมื่อพ.ศ.2335 อยูบนถนนตรันฝู เปนที่พบปะของผูคนที่
อพยพมาจากฟุกเกี้ยนที่มีแซเดียวกัน
นําทานเดินทางสู บานเลขที่ 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หนาบานติดถนนสายหนึ่ง หลังบานไปจรดถนนอีก
สายหนึ่ง เปนสถาปตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สรางดวยไม 2 ชั้น ดวยความประณีต
ดานหนาจะทําเปนรานบูติก ดานหลังเปนที่เก็บสินคา ภายในเปนที่อยูอาศัย มีลาดเปดโลงเห็นทองฟา และ
มีเฉลียงเชื่อมตอสวนที่พักอาศัยหลายสวน รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู จากนั้นอิสระใหทานเดินชม
เมือง ซื้อของที่ระลึก รานคาขายของที่ระลึกก็จะตั้งอยูในบานโบราณ บานเกาโบราณมีลักษณะเฉพาะ รวม
ไปถึงไดรับอิทธิพลจากจีนและญี่ปุน ซึ่งไดรับการอนุรักษไวเปนอยางดี ผสมผสานกัน อยางนาตื่นตาทั้ ง
บานเรือน วัดวาอาราม เจดีย ศาลาประชมคม ศาลเจา บานประจําตระกูล และรานคาตางๆ
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารค่ํานําทานเดินทางสู เมือง ดานัง เปนเมืองใหญอันดับสี่ของเวียดนามซึ่งเติบโตอยางรวดเร็วทั้ง
ขนาดและความสําคัญซึ่งตั้งอยูระหวางชายฝงทะเลและที่ราบสูงตอนกลางของเวียดนาม
GALAVINA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเทา
(โรงแรมที่ดานังสวนใหญไมคอยมีหองTripleจะใชหองเปนTwinและเพิ่มเตียงเสริมแทน)

หาดหมีเคว - วัดหลินอึ๋ง - ตลาดฮาน - สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
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นําทานเดินทางสู หาดหมีเคว เปนหาดที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองดานัง เนื่องจากมีหาดทรายขาวทอดยาวและ
น้ําทะเลใสสวยงาม ชายหาดนี้ไดรับความสนใจไปทั่วโลกในชวงสงครามเวียดนาม เมื่อทหารอเมริกันใชเปน
พื้นที่พักผอนหยอนใจ และเรียกหาดนี้วาหาดไชนา หลังจากสงครามสิ้นสุดลง ชายหาดนี้ก็เปนที่นิยมในหมู
คนทองถิ่นและนักทองเที่ยว และมีรีสอรตหรูผุดขึ้นหลายแหง ซึ่งริมหาดก็จะมีเรือกระดงของชาวบานที่ทํา
ประมงแถวๆนี้ลอยลําอยู อิสระใหทานไดถายรูปเก็บภาพความประทับใจ
นําทานเดินทางสู วัดหลินอึ๋ง นมัสการเจาแมกวนอิมหลินอึ๋งแกะสลัก
ดวยหินออนสูงใหญยืนโดดเดนสูงที่สุดในเวียดนาม ซึ่งมีทําเลที่ตั้งดี
หันหนาออกสูทะเลและดานหลังชนภูเขา ตั้งอยูบนฐานดอกบัวสงางาม
ชาวประมงนิ ย มไปกราบไหว ข อพรให ช ว ยปกป ก รั ก ษา หลิ น อึ๋ ง มี
ความหมายวาสมปรารถนาทุกประการ ตั้งอยูบนชายหาดบายบุต ใน
ลานวัดมีพระอรหันต 18 องคเปนหินออนแกะสลักที่มีเอกลักษณทาทางที่ถายทอดอารมณทุกอยางของ
มนุษยซึ่งแฝงไวดวยคติธรรมอยางลึกซึ้ง
จากนั้นนําทานเดินทางสู ตลาดฮาน ตลาดของเมืองดานัง ตั้งอยูริมแมน้ําฮาน ไมไกลจากสะพานขามแมน้ํา
ดานหนาตลาดมีประติมากรรมริมแมน้ําเปนรูปปนหญิงสวยงาม มีทั้งของสดของแหง พวกปลาหมึกแหงปรุง
รส กุงแหง และของที่ระลึก เสื้อผาตางๆ ใหทานไดเลือกซื้อเปนของฝาก สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู
สนามบินดานัง
13.35น
เหินฟาสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร บางกอกแอรเวย เที่ยวบินที่ PG 948
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
15.15น
เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ ออก ตั๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา **
*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ ***
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อัตราคาบริการ ตอทาน
งดแถมกระเปา

ผูใหญ
1 เด็ก 2 ผูใหญ เด็กมี
1 เด็ก 2 ผูใหญ
พักเดี่ยว
ราคาทัวร
หองละ
เตียง
เด็กไมมีเตียง
เพิ่ม
ไมรวมตั๋ว
2-3 ทาน
(เด็กอายุต่ํากวา12ป) (เด็กอายุต่ํากวา12ป)
เครื่องบิน
29ก.ย.-1ต.ค.60
11,888
11,888
11,888
2,500
6,900
** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป 3,900 บาท**
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น
ทานละ 400 บาท /ทริป/ตอทาน***
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันทําการกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวา
ดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความให
ถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง เพื่อประโยชนแกตัวทานเอง
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
หมายเหตุ 1. ตั๋วเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน
คําแนะนํา สําหรับผูเดินทางที่ไมไดอยูจังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จําเปนตองซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง กอนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ/ระหวางประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ
หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองหองพัก ลวงหนากอนวันเดินทางจริง ควรสอบถามยอดจองทัวร และตารางเวลา
การเดินทางของทัวรที่ทานจอง ที่แนนอนจากเจาหนาที่เปนลายลักษณอักษร เพื่อเปนการปองกัน มิใหเกิดขอผิดพลาดขึ้นกับ
ทานในภายหลังทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้น หากทานไดมีการจองการเดินทางดังกลาว
มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไมไดรับการยืนยันเปนลายลักษณอักษรจากทางบริษัทฯ
อัตราคาบริการนี้รวม
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.
 คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ
 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ 3 ทาน
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
 ค า ใช จ า ยส ว นตั ว นอกเหนื อ จากรายการที่ ร ะบุ เช น ค า ทํ า หนั ง สื อ เดิ น ทาง ค า โทรศั พ ท ค า โทรศั พ ท ท างไกล ค า
อินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนา
ทัวรกอนการใชบริการ)
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คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 400บาท/ทริป/ตอทาน
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
เงื่อนไขการชําระเงิน
1. กรุณาชําระคามัดจําทัวร 5,000 บาท/ทาน ภายใน 2 วันทําการ นับจากที่ไดรับการยืนยันที่นั่งแนนอน พรอมสงสําเนา
หนาหนังสือเดินทาง (ที่ไมหมดอายุภายใน6เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลมใหมสามารถเดินทางไดเลย) และ
หลักฐานโอนเงินมาไดที่ Fax 0 2748 6423
2. คาทัวรสวนที่เหลือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 25 วันทําการ (ในชวงปกติ) หรือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา
35 วันทําการ (ในชวงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเรงออกบัตรโดยสาร) หรือเมื่อสายการบินเรงออกบัตรโดยสาร (การไม
ชําระเงินคามัดจํา หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือ
ยกเลิกการเดินทาง)
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักทองเที่ยวตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักทองเที่ยว(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปน
ลายลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ
2. กรณีนักทองเที่ยวตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ ยว (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรื อ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ
อํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชํ าระเงิ นคาบริ การตางๆ และหนาสมุดบัญชีธ นาคารที่
ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้
2.1.1
ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วันทําการ คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว
2.1.2
ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วันทําการ คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว
2.1.3
ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วันทําการ ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริ ษั ทจะหั กค า ใช จ า ยที่ ได จ า ยจริ ง จากคาบริการที่ชํา ระแลว เนื่องในการเตรีย มการจัด การนําเที่ย วใหแ ก
นักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับ
สายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน
เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น
2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือ
ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับ
นักทองเที่ยวทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และอยางนอย 10 วันกอนการ
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เดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยว
รวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือ
เดินทางและอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอม
การชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยว
สวนใหญเปนสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน
7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋ว
เครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เวนแตมีเอกสารลงนาม
โดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น
ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และ
รวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่
ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่
กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝาก
เจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น
3. IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้
แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใสกระเปาติดตัวถือขึ้นเครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณที่จํากัด ไดแก
3.1 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟานอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมมีการจํากัด
จํานวน
3.2 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟา 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมเกินคนละ 2
กอน
3.3 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําขึ้นเครื่องในทุกกรณี
4. หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทาง โหลดใตเครื่องในทุกกรณี ใหนําติดตัวขึ้นเครื่องเทานั้น !!
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