อ

บินด้วยสายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD) : ขึ้นเครื่องที่ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK)

FD636
FD639

DMK(ดอนเมือง) – DAD(ดานัง)
DAD(ดานัง) – DMK(ดอนเมือง)

09.45 – 11.30
18.10 – 19.55

**รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือขึ้นเครื่องบิ นได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก.**
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิน**

 ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ WI-FI ON BUS
 พักโรงแรมบนบาน่ าฮิ ลล์ 1 คืน 4 ดาว / ดานัง 1 คืน 3 ดาว
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DAY1 กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาติ ดานัง – เรือกระด้ง – ฮอยอัน – สะพานญี่ปนุ่
– วัดกวางตุ้ง – บ้านโบราณ – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก
(–/L/D)
07.30 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชัน้ 3 เคาน์ เตอร์สายการบิ นไทยแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่
ของบริษทั ฯคอยให้การต้อนรับ *กรุณาเผื่อเวลาในการเดิ นทางมายังสนามบิ น เนื่ องจากต้ องใช้ เวลาใน
การเช็คอิ น สายการบินจะปิ ดให้ทาการเช็คอิ นก่อนเวลาบิ นประมาณ 1 ชัวโมง*
่
09.45 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เทีย่ วบินที่
FD636 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง
่ 40 นาที
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิ น**
**รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือขึ้นเครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก. **
11.30 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดานัง ประเทศเวียดนาม
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เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร มือ้ พิ เศษ!! เมนูก้งุ มังกร
นาท่านทากิจกรรม ล่องเรือกระด้ง ท่านจะได้รบั ชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวท้องถิน่ และระหว่างทีล่ ่องเรือ
กระด้งอยู่นนั ้ ชาวบ้านทีน่ ้กี จ็ ะมีการขับร้องพลงพืน้ เมือง และนาไม้พายเรือมาเคาะเพือ่ ประกอบเป็ นจังหวะดนตรี

เดินทางสูเ่ มือง ฮอยอัน ตัง้ อยู่บนฝัง่ แม่น้ าทูโบน ใกล้ชายฝัง่ ทะเล และเป็ นท่าเรือเก่าทีเ่ จริญรุ่งเรืองมากในชื่อ
ไฟโฟฮอยอันเป็ นศูนย์กลางสาคัญของการแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก ต่อมาเมื่อฮอยอัน
ได้รบั ความเสียหายจากการสูร้ บและแม่น้ าตืน้ เขิน เมืองท่าจึงไปสร้างขึน้ ทีเ่ มืองดานังแทน ทาให้ฮอยอันใน
ปั จจุบนั สงบเงียบ มีสภาพบ้านเรือนทีส่ วยงาม สร้างด้วยไม้มปี ระตูแกะสลักและห้องโปร่งๆ จนองค์การยูเนสโก
และรัฐบาลโปแลนด์ได้รเิ ริม่ ให้ทุนทาโครงการบูรณะ เพือ่ ปกป้ องเขตเมืองเก่าและอนุสรณ์ทางประวัตศิ าสตร์ของ
เวียดนามนาท่านชม สะพานญี่ปนุ่ ทีส่ ร้างโดยชาวญีป่ ่ ุน เป็ นรูปทรงโค้ง มีหลังคามุงกระเบือ้ งสีเขียวและเหลือง
เป็ นลอนคลื่นตรงกลางสะพานมีเจดียท์ รง นาท่านเดินทางสู่ วัดกวางตุ้ง ชมย่านการค้าเมืองท่าค้าขายสมัย
โบราณของชาวจีนแล้วตรงไปไหว้พระที่ วัดกวางตุง้ ทีช่ าวจีน(กวางตุง้ ) ฟุกเกวีย๋ นทีน่ บั ถือกวนอู ให้ความเคารพ
นับถือก่อนออกเรือค้าขายเป็ นความสิรมิ งคล มีเรื่องราวของสามก๊กล้อมรอบสถานทีแ่ ห่งนี้ นาท่านขอพร ศาล
เจ้าโบราณ เป็ นศาลเจ้าทีเ่ ก่าแก่ของเมืองฮอยอัน สีเ่ หลีย่ มจัตุรสั ซึง่ สร้างเชื่อมเขตชาวญีป่ ่ นุ กับชาวจีน บ้าน
ประจาตระกูลทีส่ ร้างขึน้ เมื่อพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝู เป็ นทีพ่ บปะของผูค้ นทีอ่ พยพมาจากฟุกเกีย้ นทีม่ แี ซ่
เดียวกัน นาท่านเดินทางสู่ บ้านเลขที่ 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบ้านติดถนนสายหนึ่ง หลังบ้านไปจรดถนน
อีกสายหนึ่ง เป็ นสถาปั ตยกรรมทีส่ วยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สร้างด้วยไม้ 2 ชัน้ ด้วยความประณีต ด้านหน้า
จะทาเป็ นร้านบูตกิ ด้านหลังเป็ นทีเ่ ก็บสินค้า ภายในเป็ นทีอ่ ยู่อาศัย มีลาดเปิ ดโล่งเห็นท้องฟ้ า และมีเฉลียง
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เชื่อมต่อส่วนทีพ่ กั อาศัยหลายส่วน รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู จากนัน้ อิสระให้ท่านเดินชมเมือง ซือ้ ของที่
ระลึก ร้านค้าขายของทีร่ ะลึกก็จะตัง้ อยู่ในบ้านโบราณ ยิง่ เดินชมเมืองก็จะรูส้ กึ ว่าเมืองนี้มเี สน่หม์ าก บ้านเก่า
โบราณมีลกั ษณะเฉพาะ รวมไปถึงได้รบั อิทธิพลจากจีนและญีป่ ่ นุ ซึง่ ได้รบั การอนุรกั ษ์ไว้เป็ นอย่างดี ผสมผสาน
กันอย่างน่าตื่นตาทัง้ บ้านเรือน วัดวาอาราม เจดีย์ ศาลาประชมคม ศาลเจ้า บ้านประจาตระกูล และร้านค้าต่างๆ
นาท่านชม สะพานแห่งความรักดานัง เป็ นสะพานทีป่ ระดับตกแต่งด้วยรูปหัวใจและทาให้เห็นวิว สะพานมังกร
อย่ า งชัด เจนอีก หนึ่ ง ที่เ ที่ย วแห่ งใหม่ สะพานที่มีท่ีมีค วามยาว 666 เมตร ความกว้า งเท่ า ถนน 6 เลน ด้ว ย
งบประมาณราคาเกือบ 1.5 ล้านล้านดอง เชื่อมต่อสองฟากฝั ง่ ของแม่น้ าฮัน เปิ ดให้บริการเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ.
2556 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอิสรภาพของเมืองดานัง ซึ่งสะพานมังกรแห่งนี้เป็ น LANDMARK
แห่งใหม่ของเมืองดานัง ซึง่ มีรปู ปั น้ ทีม่ หี วั เป็ นมังกรและหางเป็ นปลาพ่นน้ า

คา่

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั MERRY HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

DAY2 วัดหลิ นอึ๋ง – ร้านไม้ไผ่ – ขึ้นกระเช้าบาน่ าฮิ ลล์ – สะพานมือสีทอง - สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค
– สวนดอกไม้ฝรังเศส
่
– นัง่ รถราง – โรงเก็บไวน์
(B/L/D)
เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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นาท่านเดินทางสู่ วัดหลิ นอึ๋ง นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึง๋ แกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยนื โดดเด่นสูงที่สุดใน
เวียดนาม ซึ่งมีทาเลที่ตงั ้ ดี หันหน้าออกสู่ทะเลและด้านหลังชนภูเขา ตัง้ อยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม หลินอึง๋ มี
ความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตัง้ อยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต์ 18 องค์เป็ นหินอ่อน
แกะสลักทีม่ เี อกลักษณ์ท่าทางทีถ่ ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษย์ซ่งึ แฝงไว้ดว้ ยคติธรรม

ระหว่างทางนาท่านแวะ ร้านไม้ไผ่ นาท่านเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์จากเยื่อไม้ไผ่ของขึน้ ชื่อประเทศเวียดนาม
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร มือ้ พิ เศษ!! เมนูอาหารซีฟดู๊
นาท่านสู่เมืองตากอากาศขึ้นชื่อแห่งดานัง บาน่ าฮิ ลล์ ตัง้ ห่างจากเมืองดานังออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้
เวลาในการเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลล์เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วตากอากาศมาตัง้ แต่สมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 1 โดย
ได้เกิดแนวคิดการสร้างบ้านพักและโรงแรมจากชาวฝรังเศส
่ ในสมัยอาณานิคมตัง้ แต่ปี 1919 หลังจากจบสงคราม
ฝรังเศสได้
่
พ่ายแพ้และเดินทางออกจากเวียดนามเพื่อกลับประเทศ ทาให้บานาฮิลล์ถูกทิ้งร้างมาเป็ นเวลานาน
ปั จจุบนั รัฐบาลเวียดนามได้กลับมาบูรณะเป็ นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศแห่งนี้อกี ครัง้ ในปี 2009 พร้อมกับได้มี
การสร้าง กระเช้าลอยฟ้ า ทีม่ คี วามสูงถึง 5,801 จากระดับน้ าทะเล เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสาหรับขึน้ ไปยังยอดเขา
เดินทางถึงบานาฮิลล์ นาท่านขึน้ กระเช้าลอยฟ้ า ทีม่ คี วามสูงถึง 5,801 จากระดับน้าทะเล เพือ่ เดินทางขึน้ ไปยัง
ยอดเขาบานาฮิลล์ นาท่านชม สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหล่งท่องเทีย่ วใหม่ล่าสุดซึ่งอยู่บนเขา
บาน่าฮิลส์ เป็ นสะพานสีทองทอดยาวโดยมีมอื 2 ข้างอุม้ ไว้ ตัง้ อยู่ในตาแหน่งทีโ่ ดดเด่นเห็นชัด สวยงามเป็ นอีก
จุดท่องเทีย่ วนึงทีไ่ ด้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพวิวเขาบาน่าฮิลล์ในวิวพาโนรามา 360
องศา ได้อย่างเต็มอิม่

โปรแกรมทัวร์เวียดนามกลาง VIETNAM เฮฮาปาจิงโกะ (FD) 3วัน 2คืน - รหัสทัวร์ VN5422224

นาท่านอิส ระที่ สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค (ราคาทัวร์รวมค่ าเครื่องเล่นภายในสวนสนุ กทุกเครื่องเล่ น
ยกเว้นพิ พิธภัณฑ์ห่ นุ ขี้ผึ้ง และเครื่องเล่นที่ ใช้ระบบหยอดเหรียญ) ซึ่งมีเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น
ท้าทายความมันส์ของหนัง 4D ระทึกขวัญกับบ้านผีสงิ เกมส์สนุกๆ เครื่องเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ หรือจะเลือกช้อป
ปิ้ งของที่ระลึกของสวนสนุ ก หลังจากนัน้ เดินเที่ยวชมโซนสวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม้
สไตล์ฝรังเศส
่
ทีม่ ดี อกไม้หลากหลายพันธุถ์ ูกจัดเป็ นสัดส่วนอย่างสวยงาม ทีม่ มี ุมถ่ายรูปน่ารักๆ ให้ท่านได้เลือก
ถ่ายได้ตามใจชอบ หลังจากนาท่าน นัง่ รถรางโบราณขึ้นเขาเพื่อเข้าชมอุโมงค์เก็บไวน์ บนยอดเขาบานาฮิลล์
เป็ นสถานทีเ่ ก็บไวน์ทม่ี คี วามลึกลงไปถึง 100 เมตร ภายในอุโมงค์ จะมีอุณหภูมอิ ยู่ท่ี 16 ถึง 20 องศา ว่ากันว่า
เป็ นอุณหภูมทิ ด่ี สี าหรับการบ่มไวน์ สถานที่แห่งนี้ถูกเรียกว่า “DEBAY WINE CELLAR” ออกแบบโดยสถาปนิก
ชาวฝรังเศษ
่
และสร้างขึน้ ตัง้ แต่ปี 1923 สมัยล่าอาณานิคมของฝรังเศส
่

คา่
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ ต์อาหารนานาชาติ บนบาน่ าฮิ ลล์
** ในกรณี ที่ผ้เู ข้าพักบนบาน่ าฮิ ลล์มีจานวนผู้เข้าพักทัง้ หมดไม่ถึง 80-100 คน ขึ้นไป จะได้รบั เป็ นเซ็ตเมนู **
นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS
ั านัน้ ไม่มีบริ การเสริ มเตี ยง หากต้องการพัก
** ห้องพักบนบาน่ าฮิ ลล์สาหรับ 3 ท่าน จะเป็ นเตียง 2 ช้นเท่
เดี่ยวกรุณาแจ้งก่อนการเดิ นทางอย่าง 5 วัน เพื่อชาระค่าใช้จ่าย **

DAY3 นัง่ รถราง ALPINE COASTER – หมู่บ้านแกะสลักหิ นอ่อน – ตลาดฮาน – โบสถ์สีชมพู – ท่า
อากาศยานนานาชาติ ดานัง – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)
(B/L/–)
เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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นาท่านสัมผัสความสนุ กกับ ALPINE COASTER เป็ นรถรางเลื่อน เครื่องเล่นกลางแจ้งที่หน้าตาเหมือนรถไฟ
เหาะ สามารถนังได้
่ แบบคนเดียวหรือสองคน เราสามารถกาหนดความเร็วได้เอง เค้าจะมีเบรกให้เราดึงให้ชา้ ได้

ได้เวลาอันสมควรนาท่านนัง่ กระเช้าลงจากบานาฮิลล์ เผื่อเดินทางไปยังเมืองดานัง นาท่านชม หมู่บ้านแกะสลัก
หิ นอ่อน ซึ่งเป็ นหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ในตัวเมืองดานังที่มชี ่อื เสียงโด่งดังไปทัวโลกในเรื
่
่องงานฝี มอื การแกะสลัก
หินอ่อน หินหยก ท่านสามารถบันทึกภาพหรือซือ้ งานแกะสลักเหล่านี้เพือ่ เอากลับไปเป็ นของฝาก หรือซือ้ กลับไป
เป็ นของประดับในบ้าน
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร มือ้ พิ เศษ!! เมนูอาหารพื้นเมือง
ท่านเดินทางสู่ ตลาดฮาน ตัง้ อยู่รมิ แม่น้ าฮานไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น้ า ด้านหน้าตลาดมีประติมากรรมริม
แม่น้ าเป็ นรูปปั น้ หญิงสวยงาม มีทงั ้ ของสดของแห้ง พวกปลาหมึกแห้งปรุงรส กุง้ แห้ง และของทีร่ ะลึก เสือ้ ผ้า
ต่างๆ ให้ท่านได้เลือกซือ้ เป็ นของฝาก จากนัน้ นาท่านชม โบสถ์คริ สต์สีชมพู (DANANG CATHEDRAL) ตัง้ อยู่
บนถนน TRAN PHU ใจกลางเมืองดานัง ตัวอาคารโบสถ์เป็ นสถาปั ตยกรรมแบบโกธิคทาสีชมพูอ่อนทัง้ หลัง
โบสถ์แห่งนี้สร้างขึน้ สมัยตกเป็ นอาณานิคมของฝรังเศสและเป็
่
นโบสถ์แห่งเดียวในเมืองดานังทาให้ทน่ี ่เี ป็ นศูนย์
รวมหลักของชาวคริสต์
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ได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดานัง ประเทศเวียดนาม
18.10 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบิ นไทยแอร์เอเชีย เทีย่ วบินที่ FD639 ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชัวโมง
่ 20 นาที
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิ น**
**รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือขึ้นเครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก. **
19.55 เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

***********************************************************************
อัตราค่าบริ การ
กาหนดการเดิ นทาง

ผู้ใหญ่ ห้องละ
จอยแลนด์
พักเดี่ยว
2-3 ท่าน อัตราท่านละ (ไม่ใช้ตั ๋วเครื่องบิน) เพิ่ มอัตรา ท่านละ

05 – 07 สิ งหาคม 2565

12,999

9,999

3,000

12 – 14 สิ งหาคม 2565

13,999

9,999

3,000

19 – 21 สิ งหาคม 2565

12,999

9,999

3,000

26 – 28 สิ งหาคม 2565

12,999

9,999

3,000
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09 – 11 กันยายน 2565

12,999

9,999

3,000

16 – 18 กันยายน 2565

12,999

9,999

3,000

23 – 25 กันยายน 2565

12,999

9,999

3,000

30 กันยายน – 02 ตุลาคม 2565

12,999

9,999

3,000

07 – 09 ตุลาคม 2565

12,999

9,999

3,000

12 – 14 ตุลาคม 2565

13,999

9,999

3,000

14 – 16 ตุลาคม 2565

12,999

9,999

3,000

21 – 23 ตุลาคม 2565

13,999

9,999

3,000

28 – 30 ตุลาคม 2565

12,999

9,999

3,000

04 – 06 พฤศจิ กายน 2565

12,999

9,999

3,000

11 – 13 พฤศจิ กายน 2565

12,999

9,999

3,000

18 – 20 พฤศจิ กายน 2565

12,999

9,999

3,000

25 – 27 พฤศจิ กายน 2565

12,999

9,999

3,000

02 – 04 ธันวาคม 2565

13,999

9,999

3,000

04 – 06 ธันวาคม 2565

14,999

9,999

3,000

09 – 11 ธันวาคม 2565

13,999

9,999

3,000

16 – 18 ธันวาคม 2565

13,999

9,999

3,000

28 – 30 ธันวาคม 2565

16,999

9,999

3,000
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** อัตรานี้ ยงั ไม่รวมค่าทิ ปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่ น ตามธรรมเนี ยม 1,200 บาท ต่อ
ทริ ป ต่อ ลูกค้า ผู้เดิ นทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant) ทัง้ นี้ ท่าน
สามารถให้มากกว่านี้ ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การเรียกเก็บก่อนเดิ นทางทุกท่าน ที่สนามบิ น ในวันเช็คอิ น **
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant) ท่านละ 7,900 บาท **
(ไม่มีที่นัง่ บนเครื่องบิ น และไม่มีเตียง)

ข้อสาคัญ
- ถ้าหากมีผเู้ ดินทางต่ากว่า 25 คน ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการยกเลิ
์
กการเดิ นทางหรือมีการเปลี่ยนแปลง
ราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า 7 วันก่อนการเดิ นทาง
- หากมีสถานที่ ร้านค้าที่ไม่สามารถเปิ ดให้บริ การได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า โดยส่วนนี้ ทางบริ ษทั จะคานึ งถึงประโยชน์ ของลูกค้าเป็ น
สาคัญ หากกรณี ที่จาเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ ม ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า
- เงื่ อ นไขและข้ อ จากัด ในการเดิ นทาง อาจจะมี การเปลี่ ย นแปลงได้ โ ดยเป็ นไปตามนโยบาลของทาง
รัฐบาล ทัง้ นี้ นักท่องเที่ยวจะต้องมีความพร้อมที่จะทาตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น การฉี ดวัคซีน การตรวจหา
เชื้อโควิ ด-19 และการลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละประเทศและสายการบิ น

อัตราค่าบริ การนี้ รวม
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบิน และค่ า ภาษีน้ า มัน ทุ ก แห่ ง กรณี ต้อ งการอัพ เกรด UPGRADE ใช้ว ีล แชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ
เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็ นกรณีพเิ ศษ ทางบริษทั ของสงวน
สิทธิในการเรี
์
ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งโดยมีน้ าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึน้ เครื่องบินได้
น้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จากัดจานวนชิน้ แต่ทงั ้ นี้เจ้าหน้าทีจ่ ะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตาม
เงือ่ นไขของสายการบิน) **
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามทีร่ ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ ว
- มัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์นาเทีย่ วตลอดการเดินทาง
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุในโปรแกรมการเดินทาง
- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพกั 3 ท่านจะเป็ นเตียงเสริม 1
ท่าน) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะบุเต็ม ทาง
บริษทั ขอสงวนสิทธิในการปรั
์
บเปลีย่ นโรงแรมทีพ่ กั ไปเป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและ

โปรแกรมทัวร์เวียดนามกลาง VIETNAM เฮฮาปาจิงโกะ (FD) 3วัน 2คืน - รหัสทัวร์ VN5422224

ความเหมาะสมเดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่
รูจ้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่าห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
- ประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
- ค่าเบีย้ ประกันโควิด-19 ในการเดินทางท่องเทีย่ ว วงเงินค่ารักษาพยาบาล 10,000 USD(เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
- ค่ า ธรรมเนี ย มวีซ่ า เข้า ประเทศเวีย ดนามส าหรับ คนไทย ในกรณี ป ระกาศให้ก ลับ มายื่น ร้อ งขอวีซ่ า อีก ครัง้
(เนื่องจากทางเวียดนามได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กบั ผูเ้ ดินทางคนไทยทีพ่ านักในเวียดนามไม่
เกิน 30 วัน)
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสาหรับชาวต่างชาติ ทีไ่ ม่ได้รบั การงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการ
- ค่าอาหารสาหรับท่านทีท่ านเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสาหรับมุสลิม
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานทีข่ องชาวต่างชาติทเ่ี พิม่ เติมตามการจ่ายจริง
- ค่าธรรมเนียมในกรณีทก่ี ระเป๋ าสัมภาระทีม่ นี ้ าหนักเกินกว่าทีส่ ายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ ัง่ บนเครื่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สาย
การบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยู่ทส่ี ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
- ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว
- VAT 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงิน
- ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิน่ ตามธรรมเนียม 1,200 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้
เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้ นี้ท่านสามารถให้
มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการเรี
์
ยกเก็บ
ก่อนเดินทางทุกท่าน ทีส่ นามบิน ในวันเช็คอิน

เงื่อนไขการจอง
- กรุณาทาการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมชาระเงินมัดจาครัง้ ที่ 1 ท่านละ 8,000 บาท
ภายใน 1 วันหลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้
โดยระบบจะยกเลิกอัต โนมัติทนั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาที่กาหนด และหากท่านมีความประสงค์
จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่ นัน่ หมายถึงว่า กรณีทม่ี คี วิ รอ (WAITING LIST)
ก็จะให้สทิ ธิไปตามระบบ
์
ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีท่นี ัง่ ราคาพิเศษจานวนจากัด ยกเว้นโปรแกรม
ราคาพิ เศษ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่าบริ การ เต็มจานวน เท่านัน้
- กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชาระภายในระยะเวลาที่บริษัท
กาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิยกเลิ
์ กการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิไม่
์ สามารถคืนเงินมัดจาให้ท่านใด
ไม่ว่าส่วนในส่วนหนึ่งก็ตาม

โปรแกรมทัวร์เวียดนามกลาง VIETNAM เฮฮาปาจิงโกะ (FD) 3วัน 2คืน - รหัสทัวร์ VN5422224

- กรณีลูกค้าทาการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถงึ 15 วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการ
์
เรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจานวน 100%

เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
- ยกเลิก ก่ อ นการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่ าทัว ร์โดยหักค่ าใช้จ่ายที่เ กิดขึ้นจริง *ในกรณีท่ีว นั เดิน
ทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วัน*
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจาตั ๋วเครื่องบิน
โรงแรม และค่าใช้จ่ายจาเป็ นอื่นๆ
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื เงินค่าทัวร์ทช่ี าระแล้วทัง้ หมด
- กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละประเทศ หรือ
การยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบิน บริษทั จะเก็บเป็ นเครดิต หรือเลื่อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กบั ลูกค้า
โดยยึดตามนโยบายของสายการบินและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงิ นได้ทุกกรณี

ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ความรับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิ้ นในกรณี ดงั ต่อไปนี้
- หากเกิด กรณี ค วามล่ า ช้า จากสายการบิน , การประท้ว ง, การนัด หยุ ด งาน, การก่ อ จลาจล, การปิ ด ด่ า น,ภัย
ธรรมชาติ หรือกรณีท่ที ่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทัง้ จากไทยและต่างประเทศ ซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ
- หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่ วบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุก
อย่างทางบริษทั ฯ ได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
- หากเกิดทรัพ ย์ส ินสูญ หายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเ หตุสูญ หายที่เ กิดจากความประมาทของตัว
นักท่องเทีย่ วเอง
- ตั ๋วเครื่องบินเป็ นตั ๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดิน ทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนามาเลื่อน
วันเดินทางหรือคืนเงินได้
- หนังสือ เดินทางต้อ งมีอ ายุเ หลือ ใช้งานอย่างน้ อ ย 6 เดือ น บริษัทฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเ หลือ ไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้

เงื่อนไขสาคัญอื่นๆที่ควรทราบก่อนการเดิ นทาง
- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ต ามจาเป็ นต้อ งมีข้นึ ต่ า อย่างน้ อ ย 25 ท่าน หากต่ ากว่ากาหนด คณะจะไม่
สามารถเดินทางได้ หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีท่จี ะชาระค่าบริการเพิม่ เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษทั ยินดีท่ี
จะประสานงาน เพือ่ ให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
- ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการงดออกเดิ
์
นทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเ รียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษทั ฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่ ว งหน้ าเพื่อ วางแผนการเดินทางใหม่อีกครัง้ ทัง้ นี้ ก่อ นคอนเฟิ ร์มลางาน กรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
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- กรณีท่ที ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณา
ติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ ามารถเลื่อนวันและเวลา
เดินทางได้ เพราะมีบางกรณีท่สี ายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ฤดูกาล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญเท่านัน้ สิง่ สาคัญ ท่าน
จาเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพือ่ เช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัวโมง
่ โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆ
บริษทั ขอสงวนสิทธิในการไม่
์
รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิ้น
- อาจจะมีการเปลีย่ นแปลงไฟล์ทบิน จากสายการบิน จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครัง้ ก่อนการเดินทาง
- กรณีทท่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่าง
น้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ท่ที ่านเริม่ จองทัว ร์ เพื่อให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อ
จัดเตรียมล่วงหน้า กรณีมคี ่าใช้จ่ายเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิในการเรี
์
ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิด
ขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
- กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง พร้อมสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าที่หลังจากชาระเงิน
กรณีทท่ี ่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
- กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการรั
์
บผิดชอบไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออก
บัตรโดยสาร
- หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทาง
ให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
- อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป
หรือ กลับส่วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่ นแปลงกรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าที่ไม่รู้จกั กันมาก่อน เช่น กรณีท่ที ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้อง
ชาระค่าห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
- ฤดูห นาวในต่างประเทศ มีข้อ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็ว กว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแล้ว สถานที่
ท่องเทีย่ วต่างๆ จะปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่
ท่องเทีย่ วกลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าที่
สามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทาให้ระคายเคืองตา
ได้
- ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิเปลี
์ ย่ นแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการ
ทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนี้ทาง
บริษทั จะคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หากกรณีท่จี าเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษทั จะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า
- เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครัง้ นี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทาง
บริษทั จึงขอสงวนสิทธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท่ ่านไม่ตอ้ งการได้รบั
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-
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บริการ หากระหว่างเดินทาง สถานทีท่ ่องเทีย่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริ ษทั ขอ
สงวนสิทธิในการไม่
์
สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษทั ได้ทาการจองและถูก
เก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว
กรณีท่ที ่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา
และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท่ี ่านชาระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง
หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีส่ ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านชารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปี ยกน้ า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่ งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าทีด่ ่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิไม่
์ อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน้
กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่ านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชารุด
กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทาหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง
และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาทีบ่ ริษทั เร็วทีส่ ุด เพื่อยืนยันการเปลีย่ นแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้
ส่งเอกสารมาทีบ่ ริษทั เรียบร้อยแล้ว กรณีทย่ี งั ไม่แ (ตั ๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถเปลีย่ นแปลงได้ไม่มคี ่าใช้จ่าย แต่
หากออกบัตรโดยสาร (ตั ๋วเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการเรี
์
ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
จริงทัง้ หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ต ั ๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั
กระบวนการและขัน้ ตอนของแต่ละคณะ
เกี่ยวกับทีน่ งั ่ บนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอ
สงวนสิทธิในการเลื
์
อกที่นงั ่ บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะ
พยายามทีส่ ุดให้ท่านได้นงด้
ั ่ วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด
ข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมทีพ่ กั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน
จึง อาจท าให้ห้อ งพัก แบบห้อ งพัก เดี่ย ว (SINGLE) และห้อ งคู่ (TWIN/DOUBLE) และ ห้อ งพัก แบบ 3 ท่ า น
(TRIPLE) จะแตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้ กัน (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
ขอสงวนสิทธิการเก็
์
บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผู้จดั ไม่มสี ทิ ธิในการให้คาสัญญาใดๆทัง้ สิ้นแทนบริษัทผู้จดั นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจของผูจ้ ดั กากับเท่านัน้
บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน ,
การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษทั
บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็
ตาม และ ขอสงวนสิทธิในการเรี
์
ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายัง
จุดหมายปลายทางตามทีท่ ่านต้องการ
รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้ หนึ่ ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม
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*เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริ ษทั ฯแล้วทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้
แล้ว*

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **
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