(TBDAD011)

GT-DAD FD04

VIETNAM
สบายเพลิน เพลิน เวียดนามกลาง
ดานัง เว้ บานาฮิลล์ 3วัน 2คืน

โดยสายการบินแอร์เอเชีย [FD]

1.
2.
3.
4.
5.
6.

เที่ยวชม เมืองเว้ เมืองหลวงเก่า ที่มีโบราณสถานอยู่ทั่ว เมือง
ขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์ นั่งกระเช้า ที่ยาวที่สุดในโลก
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น้า ฮาน
ล่องเรือมังกร ชมแม่น้า หอม แหล่งก้า เนิดมาจากบริเวณต้นน้้า ที่อุดมไปด้ว ยดอกไม้ป่า ที่ส่งกลิ่นหอม
พักผ่อนก่อนขึ้นเครื่อง ณ ห้องรับรองผู้โดยสายบางกอกแอร์เวย์
FREE WIFI ON BUS
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รายละเอียดการเดินทาง
วัน
1

2

3

โปรแกรมการเดิน ทาง

เช้า

กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เมืองเว้-พระราชวัง
เว้-สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ -เมืองเว้

ดานัง-นั่งกระเช้าขึ้น-ลง บานาฮิลล์Fantasy Park-สะพานแห่งความรักสะพานมังกร-ตลาดฮานดานัง

ดานัง-นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัด
หลินอึ๋ง-ชมวิวภูเขาลิง-สนามบิน
ดานัง- กรุงเทพฯ

ที่นั่งแบบ 3-3/ 180 ที่นั่ง

เที่ยง



เย็น



  

น้้าหนักสัมภาระ
ขาไป - ขากลับ 20 กก.
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โรงแรมที่พัก
JASMINE 3* HOTEL
หรือเที่ยบเท่า

GALAVINA 3*
HOTEL หรือเที่ยบเท่า
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Day
1
วันแรกของการเดิ
นทาง
กรุงเทพฯ-สนามบินดานั ง-เมื องเว้-พระราชวังเว้-สุสานจั กรพรรดิไ คดิงห์
-ล่องเรือชมแม่น้าหอม-เมือ งเว้

06.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 2 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย โดยเจ้าหน้าที่ของ
บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
09.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองดานัง โดยเที่ยวบินที่ FD636
11.30 น. เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง)
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําท่านเดินทางเดินทางสู่เมือง ดานัง เป็นเมืองใหญ่อันดับสี่ของเวียดนามซึ่ ง เติ บ โตอย่ า งรวดเร็ ว ทั้ ง
ขนาดและความสําคัญ ตั้งอยู่ระหว่างชายฝั่งทะเลและที่ราบสูงตอนกลาง นําท่านออกเดินทางสู่เมืองเว้ ตั้งอยู่ใจ
กลางของประเทศ
อยู่ห่างจากชายฝั่งทะเล 12 กิโลเมตร เป็นเมืองของกษัตริย์ในราชวงศ์เหวียนซึ่งได้ ปกครองต่อกันมาเพียง 33 ปี
ฝรั่งเศสก็บุกเข้าโจมตีเมืองเว้ มาถึงปีพ.ศ.2488 ญี่ปุ่นก็เข้ามายึดครองบังคับให้พระเจ้ า เบาได๋ สละราชสมบั ติ
ต่อมาเมืองเว้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเวียดนามใต้ ตามการแบ่งประเทศออกเป็น 2 ส่วน และได้เสื่อมสลายลง
ภายใต้การปกครองของโงดินห์เยียม เมืองเว้ดึงดูดนักท่องเที่ยวเพราะมีแหล่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เสน่ ห์
ที่ไร้กาลเวลาของสถาปัตยกรรมที่ล้ําค่ามีแบบฉบับของตนเอง และยั ง มี ค วามงามตามธรรมชาติ บ นฝั่ ง แม่
น้ําหอมด้วย โดยนําท่านเดินทาง ผ่านเส้นทางหายเวิ น ก่ อสร้ า งโดยเอกชน
จากญี่ปุ่นและรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นผู้ลงทุนด้านงบประมาณระยะทาง 108 กม.
ที่เลียบชายฝั่งทะเล ผ่านภูเขา ท้องทุ่งและชนบท และลอดอุโมงค์ ที่ ขุ ด ลอด
ใต้ภูเขาที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความยาว 6.28 กม. เพื่อเชื่อม
ระหว่างเมืองดานังกับเมืองเว้
นําท่านเดินทางสู่ พระราชวังเว้ ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ายาลอง ใช้เป็ น ที่ รั บ รองเชื้ อพระวงศ์ ร ะดั บ สู ง และ
นักการทูตต่างประเทศ สถานที่จัดงานฉลองสําคัญๆ ตกแต่งอย่างวิจิตรสวยงาม เพดาน เสา คาน ผนั ง ตกแต่ ง
ด้วยน้ํามันครั่งสีแดงและลวดลายสีทอง มีตําหนักหลายหลัง อุทยาน วัด ศาลเจ้าของจักรพรรดิ ราชวงศ์เหวียน
และนําท่านชม สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ ซึ่งเป็นสุสานที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาสุสานของ 13 องค์ พ ระจั ก รพรรดิ
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ในราชวงศ์เหวียนแห่งนครเว้ ชมภาพมังกรในม่านเมฆและถ่ายรูปกับรูปปั้นตุ๊กตาหิน ทหารม้า ลักษณะคล้ า ย
สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ นําท่าน ล่องเรือมังกร ชมแม่น้ําหอม แหล่งกําเนิดมาจากบริเวณต้นน้ําที่อุดมไปด้วยดอกไม้
ป่าที่ส่งกลิ่นหอม เป็นแม่น้ําสายสั้นๆ ระหว่างทางจะได้พบเห็นหมู่บ้านชาวน้ําให้เห็นอยู่เป็นระยะๆ ท่านจะได้
ความเพลิดเพลินไปกับดนตรีพื้นบ้านบนเรือ (ใช้เวลาล่องเรือโดยประมาณ 45-60 นาที)
ค่้า

พักที่

รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร

JASMINE HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า พัก 1 คืนใน เว้

วันที่สองของการเดิ นทาง
เมืองเว้-ดานัง-นั่ งกระเช้าขึ้ น-ลง บานาฮิลล์-Fantasy Park-สะพานแห่งความ
รัก-สะพานมังกร

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ต่อมานําท่านเดินทางสู่เมืองดานัง (ใช้เวลาประมาณ 3 ช.ม.)และนํ า
ท่านเดินทางต่อไปยัง บานาฮิลล์(ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ) เพื่ อ นั่ ง
กระเช้าสู่ บานาฮิลล์ ดื่มด่ําไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองบนความสู ง ถึ ง
5,810 เมตร กระเช้าบานา-ฮิลล์เป็นกระเช้ า ลอยฟ้ า รางเดี ย วแบบไม่
หยุดจอดเป็นระยะทางที่ย าวที่ สุด ในโลก ได้ รั บ การบั น ทึ ก จากกิ น
เนสบุ๊คเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใช้เวลาประประมาณ 15 นาที )
ขึ้นไปถึงสถานีเฟรนช์ฮิลล์อันเก่าแก่ของบานาฮิลล์รีสอร์ท และได้ ชื่ น ชมกั บ สุ ด ยอดวิ ว ทิ ว ทั ศน์ ในแบบพา
โนรามาในวันที่อากาศสดใส บานาฮิลล์ เป็นรีสอร์ทและสถานที่พักผ่อนหย่ อนใจ ตั้ ง อยู่ ท างตะวั น ต กของ
ดานัง ซึ่งการท่องเที่ยวของเวียดนามได้โฆษณาว่าบานาฮิ ล ล์ คื อ ดาลั ด แห่ ง เมื องดานั ง ถู ก ค้ น พบโดยชาว
ฝรั่งเศสเมื่อสมัยที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าอาณานิคม
จึงได้มีการสร้างถนนขึ้นไปบนภูเขา สร้างที่พัก สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ เพื่อใช้เป็นที่พั ก ผ่ อน เนื่ องจาก
ที่นี่มีอากาศ
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หนาวเย็นตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเท่านั้น
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ สวนสนุ ก FANTASY PARK **ราคานี้ ไ ม่
รวมค่ากิจกรรมต่ า งๆอาทิ ฯลฯ (ค่ า รถไฟชมสวนดอกไม้ 150 บาท
พิพิธภัณฑ์ขี้ผึ้ง) ซึ่งมีเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น ท้ า ทายความ
มันส์ของหนัง 4D ระทึกขวัญกับบ้านผีสิง เกมส์สนุกๆ เครื่องเล่ น เบาๆ
รถไฟเหาะ หรือจะเลือกช้อปปิ้งของที่ระลึกของสวนสนุก ได้เวลานําท่านนั่งกระเช้ า กลั บ สู่ ด านั ง จากนั้ น นํ า
ท่านชม สะพานมังกร (Dragon Brigde) อีกหนึ่งที่เที่ยวแห่งใหม่ สะพานที่ มี ที่ มี ค วามยาว 666 เมตร ความ
กว้างเท่าถนน 6 เลน ด้วยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ล้านล้านดอง เชื่อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้ําฮัน
เปิดให้บริการเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอิสรภาพของเมืองดานั ง ซึ่ ง
สะพานมังกร
แห่งนี้เป็น Landmark แห่งใหม่ของเมืองดานัง ซึ่งมีรูปปั้นที่มีหัวเป็นมังกรและหางเป็ น ปลา พ่ น น้ํ า คล้ า ยๆ
สิงคโปร์
(วันเสาร์-อาทิตย์เวลา 3 ทุ่ม มังกรจะพ่นน้ํา และพ่นไฟเป็นเวลา 5 นาที)
นําท่านเดินทางสู่ ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น้ําฮาน ไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น้ํา
ด้านหน้าตลาดมีประติมากรรมริมแม่น้ําเป็นรูปปั้นหญิงสวยงาม มีทั้งของสดและของที่ระลึกให้เลือกซื้อ
เย็น

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

พักที่ GALAVINA HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า พัก 1 คืนใน ดานัง
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วันที่สามของการเดิน ทาง
ดานัง-นมัสการเจ้าแม่กวนอิ มวั ดหลิน อึ๋ง-ชมวิวภูเขาลิง-สนามบิน ดานัง
-กรุงเทพฯ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดหลินอึ๋ง นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยื น โดดเด่ น
สูงที่สุดในเวียดนาม ซึ่งมีทําเลที่ตั้งดี หันหน้าออกสู่ทะเลและด้านหลังชนภูเขา ตั้งอยู่บนฐานดอกบั ว สง่ า งาม
ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ขอพรให้ช่วยปกปักรักษา หลินอึ๋งมีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตั้งอยู่
บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต์ 18 องค์เป็นหินอ่อนแกะสลั ก ที่ มี เ อกลั ก ษณ์ ท่ า ทางที่ ถ่ า ยทอด
อารมณ์ทุกอย่างของมนุษย์ซึ่งแฝงไว้ด้วยคติธรรมอย่างลึกซึ้ง
ได้เวลาอันสมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง)
เพื่อเดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง
12.00 น. ออกเดินทางกลับสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD637
13.20 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทั ว ร์ , รถไฟ) กรุ ณ าสอบถามที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ทุ ก ครั้ ง ก่ อ นทํ า การออกตั๋ ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
หมายเหตุ : สําหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ ไ ด้ เ ดิ น ทางกั บ บิ ด า มารดา ต้ อ งมี จ ดหมายยิ น ยอมให้ บุ ต ร
เดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือน
หรือ 180 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่ํา 6 หน้า
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สบายเพลิน เพลิน... เวียดนามกลาง
กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พักห้อง
ละ 2 ท่าน

เด็กมีเตียงพักกับ
ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีมีเตียงพัก
กับผู้ใหญ่

1 ท่าน

1 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

23-25 มิถุนายน 2561

10,991

10,991

10,991

2,500

30 มิถุนายน -02 กรกฎาคม 2561

10,991

10,991

10,991

2,500

07-09 กรกฎาคม 2561

10,991

10,991

10,991

2,500

04-06 สิงหาคม 2561

10,991

10,991

10,991

2,500

01-03 กันยายน 2561

10,991

10,991

10,991

2,500

08-10 กันยายน 2561

10,991

10,991

10,991

2,500

15-17 กันยายน 2561

10,991

10,991

10,991

2,500

22-24 กันยายน 2561

10,991

10,991

10,991

2,500

28-30 กันยายน 2561

10,991

10,991

10,991

2,500

29 กันยายน -01 ตุลาคม 2561

10,991

10,991

10,991

2,500

06-08 ตุลาคม 2561

10,991

10,991

10,991

2,500

04-06 พฤศจิกายน 2561

10,991

10,991

10,991

2,500
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*** ทัวร์นี้ไม่มีราคาเด็ก ***
ราคาจอยแลนด์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน หักออก ท่านละ 3,000.- //
ราคาเด็กทารก อายุไม่เกิน2 ปี (INFANT) 3,999.(ต้องเอาสูติบัตรตัวจริงไปแสดงตัวเท่านั้น)
ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น รวม 200 /วัน/คน
รวมตลอดทั้งการเดินทาง 600 บาท / คน
** แจกน้ําดื่ม 1 ขวด เฉพาะวันที่เดินโปรแกรมทัวร์ **
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

เงื่อนไขการให้บริการ
1. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทย
ไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสั ยที่ทาง บริษัท
ฯไม่สามารถควบคุมได้เช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะอากาศ และเหตุ
สุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัย
ของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ )
4. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. กรณีที่คณะไม่ครบจํานวน 10 ท่านทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษทั ฯจะแจ้งให้
ท่านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
6. เมื่อท่านทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อ
แล้ว
7. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้น
ทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
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8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพระสงฆ์เดินทางท่องเที่ยวเพียงลําพังโดยไม่มีฆราวาสติดตามไปด้วย
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความ
ประสงค์อยู่ต่อจะต้องไม่เกินจํานวนวันจํานวนคนและมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินกําหนด)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่าน้ําหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 20 กก.(Air Asia, Bangkok Airways)
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชํานาญเส้นทาง
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล
กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
ประกันเสริมสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพ
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทาง
บริษัทได้ **
เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
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อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง(PASSPORT)
2. ค่าใช้จ ่ายส่ว นตัว อาทิเช่นค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่ง พิเศษ(มินิบาร์ , น้ํา ดื่ ม , บุ ห รี่ , เหล้ า , เบี ย ร์ ฯลฯ), ค่ า
โทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ําหนักเกินจากทางสายการบิ น กํ า หนดเกิ น กว่ า
กําหนด, ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว , ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมี ค่ า ที่ สูญ
หายในระหว่างการเดินทางเป็นต้น
3. ค่าห้องพัก เดี่ยวตามอัตรา
4. ค่าบริก ารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่ง ท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้ว ยตัว ท่านเอง
5. ค่าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีก ารปรับขึ้นราคา
6. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทิปพนักงานขับรถ (วันละ 200 บาท ต่ อ ท่ า น) ทิ ป หั ว หน้ า ทั ว ร์ (ตามความ
ประทับใจ)
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง
กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 5,000 บาท (ที่นั่งจะยื น ยั น
เมื่อได้รับเงินมัดจําแล้วเท่านั้น) หากต้องยื่นวีซ่ า ต้ องเตรี ย มเอกสารยื่ น วี ซ่ า ให้ เ รี ย บร้ อยภายใน 2-3 วั น
หลังจากทําการจองแล้ว (ใช้เวลาขอวีซ่าไม่ต่ํากว่า 7 วันทําการ)
การชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทั ว ร์
ให้เรียบร้อยก่อนกําหนดเนื่องจากทางบริษัทต้องสํารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนั้น
จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ้ง ยกเลิก ก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ ่ายทั้ง หมด
2. แจ้ง ยกเลิก ก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ ่ายท่านละ 5,000 บาท
3. แจ้ง ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ ่ายทั้ง หมด
4. สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถ ือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ ่าให้ เมื่อผลวีซ ่าผ่านแล้ว มีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่
ครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว้ (10 ท่ า นขึ้ น ไป) เนื่ องจากเกิ ด ความเสี ย หายต่ อทางบริ ษั ท และผู้
เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรั บ รองแพทย์ จ ากโรงพยาบาลรั บ ร องบริ ษั ท ฯจะ
พิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ย กคื น
ได้ เช่นค่าตั๋วเครื่องบินค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆที่ เ กิ ด ขึ้ น
ตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชําระค่าทัวร์หรือมัดจํ า
มาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจําให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า ,ค่าวีซ่า
และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชําระค่าบริการ
ในส่วนของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จา่ ยจริงที่
เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการ ไม่ คื น ค่ า ทั ว ร์
ทั้งหมด
กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรื อไม่ ว่ า
ด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้ แล้วกับท่านเป็นกรณีไป
กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้า ที่ ไม่ ว่ า เหตุ ผล
ใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

ข้อมูลการเดินทาง
เรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทาง
กลับ ท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษทั ทัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป
เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิก
การเดินทาง และได้ดําเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณี ตั๋ ว REFUNDได้ ) ผู้ เ ดิ น ทางต้ องรอ
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
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2. ทางบริษัทได้สํารองที่นั่งพร้อมชําระเงินมัดจําค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิ ก ทั ว ร์ ไม่ ว่ า จะด้ ว ย
สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้ จ่ า ย ประมา ณ 1,000 –
5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
3. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ เ รี ย กเก็ บ
ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดื อนเป็ น อย่ า ง
น้อย
4. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบั ติ ต รงตามที่ สาย
การบิน กําหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มี ร่ า งกายแข็ ง แรง และช่ ว ยเหลื อผู้ อื่น ได้ อย่ า งรวดเร็ ว ในกรณี ที่
เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรั ม) ไม่ใช่ ผู้ที่ มี ปั ญ หา
ทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการให้ที่นั่ง
5. Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
เรื่องโรงแรมที่พัก
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ า งกั น จึ ง อาจทํ า ให้ ห้ องพั ก แบบห้ องเดี่ ย ว
(Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตี ย ง (Triple Room) ห้ องพั ก อาจจะไม่
ติดกันและบางโรงแรมอาจมีห้องพักแบบ 3 ท่านจํานวนไม่มากนัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
ตามความเหมาะสม
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูง ขึ้นมากและห้ องพั ก ในเมื องเต็ ม บริ ษั ท ฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสําหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดิ น ทางที่ มี ค วามชํ า นาญ โดยจั ด หาโรงแรมที่ พั ก อาหาร
ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการ
เดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่ พั ก ยานพาหนะ ,
อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง
, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ,
รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถู ก ปฏิ เ สธออกวี ซ่ า จากกงสุ ล และ / หรื อ ส่ ว นงานที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ สถาน
เอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเ ศษ
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ทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ
แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดิ น ทางถู ก
ปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิ ให้ เ ดิ น ทางออก หรื อ เข้ า ประเทศ
เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้ นที่
มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการ
เดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้ง ให้ ท ราบล่ ว งหน้ า
ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกีย รติ
ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสําคัญ
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