อิลิท ฮอลิเดย์ จะนำท่ำนไปสัมผัสประสบกำรณ์ใหม่ทปี่ ระเทศเวียดนำม
นำท่ำนชม บำนำฮิลล์ เมืองแห่งควำมสนุ ก บนยอดเขำสูง พำท่ำนเดินชมสะพำนลอยฟ้ ำโกลเด้น
และชมสถำนทีป่ ระวัติศำสตร์ ณ พระรำชวังไดนอย ชมเมืองโบรำณฮอยอัน
อีกหนึง่ ไฮไลท์ ล่องเรือกระด้งหมู่บำ้ นกั๊มทำน
คัดสรรทีพ่ กั พร้อมบริกำร แสนพิเศษเฉพำะคุณ ร่วม “ดูแล...กันและกัน”
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กำหนดกำรเดินทำง พฤษภำคม - กันยำยน 2563
วันแรกของกำรเดินทำง (1) กรุงเทพฯ – ดำนัง – เมืองเว้ – เจดียเ์ ทียนหมู่ - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ ำหอม
07.00 น.
คณะพร้ อ มกัน ที่ สนำมบินสุ วรรณภู มิ ชั้น 4 เคำน์เตอร์ สำยกำรบิน บำงกอกแอร์เวย์ โดยมี
เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ คอยอานวยความสะดวกแก่ท่าน
10.55 น.
ออกเดินทางสู่ สนำมบินดำนัง เทีย่ วบินที่ PG947
12.45 น.
ถึง สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้ าเมือง
น าท่ า นเดิ น ทางเข้ า สู่ เมื อ งเว้ (ใช้ เวลาเดิ น ทาง
ประมาณ 2 ชั่ว โมง) เมื องเก่าของเวีย ดนาม และ
เป็ นที่มาของต้ นแบบทางวัฒ นธรรมของเวียดนาม
เช่ น อาหารเวีย ดนาม และ ชุ ด อ๋ าวหย่ าย หรื อ ชุ ด
ประจ าชาติ ข องสตรี เวี ย ดนาม องค์ ก ารยู เ นสโก
ประกาศขึ้นทะเบี ยนเป็ นมรดกโลกทางวัฒ นธรรม
เมื่อปี พ.ศ. 2536 จากนั้นนาท่านเดินทางสู่
เจดียเ์ ทียนหมู่ ตั้งอยู่ริมแม่นา้ หอม มีความสาคัญทางด้ านประวัติศาสตร์ และการเมืองในช่วงยุคหลัง
ของเวียดนาม และสวยงามควรค่าแก่การเยี่ยมเยือนอย่างมาก ไฮไลท์ท่สี าคัญของวัดแห่งนี้คือ เจดีย์
นางฟ้ า หรือ คนไทยเรียกว่า วัดเทพธิดาราม เป็ นเจดีย์ทรงเก๋ง 8 เหลี่ยม สูง 7 ชั้น เชื่อว่าเป็ นตัวแทน
ภพชาติต่างๆ ของพระพุทธเจ้ า ทางด้ านข้ างเป็ นที่ต้ังของศิลาจารึก ระฆังส าริดขนาดใหญ่ หนักถึง
3,285 กิโ ลกรั ม ที่ประตูทางเข้ าสู่บริเวณภายในวัด มีรูปปั้ นเทพเจ้ า 6 องค์ คอยยืนปกปั กษ์รักษา
ไม่ให้ ความชั่วร้ ายผ่านเข้ ามา
คำ่
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร HOANG PHU RESTAURANT

ทีพ่ กั

จากนั้ น น าท่ า น ล่ อ งเรื อ มัง กรชมแม่ น้ ำหอม เรื อ มั ง กร 2 หั ว ซึ่ ง เป็ นเรื อ ที่ใ ช้ ในราชส านั ก ของ
เวียดนามเมื่อหลายร้ อยปี ก่อน นาท่านชมวิถีชีวิตของสองฝั่งแม่นา้ หอม และภายในเรือยังมีการแสดง
ดนตรีพ้ ืนเมืองให้ ท่านได้ รับชม
VINPEARL HOTEL หรือเทียบเท่ำ (ระดับ 5 ดำว)
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วันทีส่ องของกำรเดินทำง (2) เมืองเว้ – พระรำชวังไดนอย – ฮอยอัน - ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบรำณฮอยอัน
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรมทีพ่ กั
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ พระรำชวังไดนอย (DAI NOI) หรือ พระราชวังต้ องห้ าม จาลองแบบมา
จากพระราชวังกู้กงหรือพระราชวังต้ องห้ ามที่ย่ิงใหญ่ ข องกรุงปั กกิ่งประเทศจีน พระราชวังไดนอย
เพียงแต่ย่อขนาดให้ เล็กลงเท่านั้น มีลักษณะเป็ นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ล้ อมรอบด้ วยคูนา้ ขนาดใหญ่ ท้งั สี่
ด้ าน มีเนื้อที่ประมาณ 5 ตารางกิโลเมตร และพระราชวังแห่ งนี้เคยใช้ เป็ นที่ประทับของกษัตริย์ใน
ราชวงศ์เหงียนมาทุกพระองค์ต้งั แต่องค์ท่1ี จนถึงกษัตริย์องค์สดุ ท้ าย

เทีย่ ง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยเมนู อำหำรท้องถิน่
จากนั้ น น าท่ านเดิ น ทางสู่ หมู่ บ้ านกั๊ม ทาน น าท่ า น ล่ อ งเรื อ กระด้งหมู่ บ ำ้ นกั๊ม ทำน เป็ นเหมื อ น
Signature ของเวียดนาม หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอัน ตั้งอยู่ในสวนมะพร้ าวริมแม่นา้ ในอดีตหมู่บ้าน
นี้เคยเป็ นที่พักของเหล่ าทหาร มีการทาประมงเป็ นอาชีพหลัก ระหว่างการนั่งเรือกระด้ งจะได้ ชมระบบ
นิเวศน์และวัฒนธรรมของชาวบ้ าน ชาวบ้ านจะมีการร้ องเพลงพื้นเมืองให้ ฟังในระหว่างทาง

จากนั้ นน าท่ านไปยัง เมื องโบรำณฮอยอัน (HOI AN ANCIENT TOWN) บรรยากาศส่วนใหญ่
ภายในเมืองฮอยอันมีลักษณะสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างจีน ญี่ปุ่น และเวียดนาม มีบ้านไม้ ทรง
เตี้ ยเรี ย งเป็ นแถวสองฝั่ งทาง ด้ า นในบ้ านมั ก ประดั บ ค าสั่ งสอนและบทกลอนจี น ทั้ งนี้ เนื่ อ งจาก
สมัยก่อน มีพ่อค้ าชาวจีนจากมณฑลกวางตุ้งและซู๋เจี้ยนอพยพมาอาศัยอยู่เป็ นจานวนมาก มีลักษณะ
สถาปั ตยกรรมเป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะตัว และเป็ นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ ยนวัฒ นธรรมระหว่าง
ตะวันตกกับตะวันออก องค์กรยูเนสโกได้ ประกาศให้ ฮอยอันเป็ นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปี
พ.ศ.2542 นาท่านไปยัง วัดฟุ๊ กเกี๋ยน วัดที่มีจุดเด่นอยู่ท่งี านไม้ แกะสลัก ลวดลายสวยงาม เดินทางสู่
บ้ำนเลขที่ 101 เป็ นบ้ านของชาวจีน บ้ านไม้ ท่เี ก่าแก่และสวยงามที่สุดของเมืองฮอยอัน หน้ าบ้ านติด
ถนนสายหนึ่ง หลังบ้ านติดถนนอีกสายหนึ่ง เป็ นสถาปั ตยกรรมที่สวยงามเฉพาะแบบฮอยอัน จากนั้น
นาท่านชม สะพำนญีป่ ุ่ น อีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ที่สร้ างโดยชาวญี่ปุ่น เพื่อแบ่งเขตชุมชน
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ของชาวญี่ปุ่นกับชุมชนของชาวจีน ให้ ชาวญี่ปุ่นและชาวจีนยังคงไปมาหาสู่ค้าขายระหว่างกันได้ อิสระ
ให้ ท่านเดินชมเมือง ถนนหลักๆ ของย่านเมืองเก่า จะแบ่งออกเป็ น 3 สายขนานกัน เส้ นแรกอยู่ติดริม
ฝั่งแม่นา้ ทูโบน เส้ นที่สอง จะพบร้ านอาหารหลายสัญชาติเรียงรายเต็มสองฟากถนน และเส้ นสุดท้ าย
เป็ นถนนช้ อปปิ้ ง มีร้านกาแฟ ร้ านหนังสือ ร้ านขายของฝากพื้นเมือง ของที่ระลึก งานแกะสลักไม้ โคม
ไฟ เครื่องหนัง ให้ เลือกช้ อปกันตามอัธยาศัย

คำ่

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร HAI CAFÉ

ทีพ่ กั

SILK VILLAGE RESORT หรือเทียบเท่ำ (ระดับ 5 ดำว)

วันทีส่ ำมของกำรเดินทำง (3) ฮอยอัน - บำนำฮิลล์ – สวนสนุ ก FANTACY PARK - ดำนัง - สะพำนมังกร
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรมทีพ่ กั
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ บำนำฮิลล์ (Ba Na Hills) เมืองแห่งความสนุกที่ถูกเนรมิตขึ้นบนยอดเขาสูง
มีท้งั โรงแรมที่พัก พร้ อมสิ่งอานวยความสะดวก เพื่อใช้ เป็ นที่พักผ่อนหย่อนใจ วัดวาอาราม หมู่บ้าน
ฝรั่ งเศส สวนสนุ ก สวนดอกไม้ และขึ้นกระเช้ าไฟฟ้ าที่ได้ รับ การบั นทึกสถิติจาก Guinness World
Recodes ให้ เป็ นกระเช้ าไฟฟ้ าที่ยาวที่สุดในโลกถึง 5,042 เมตร และสูงที่สุดในโลกถึง 1,291 เมตร
เลยทีเดียว ให้ ท่านได้ เพลิดเพลิ นไปกับวิวทิวทัศน์ น้าตก และก้ อนเมฆ ระหว่างทาง นาท่านเดินชม
หมู่บำ้ นฝรัง่ เศส (French Village) หมู่บ้านที่สร้ างขึ้นตามแบบสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสอันประกอบไป
ด้ วย จัตุรัส โบสถ์ เมือง และโรงแรม นาท่านสักการะสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์ ณ วัดหลินอิ๋ง (Linh Ung Pagoda)
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วัดพระใหญ่ท่ตี ้งั อยู่บนบานาฮิลล์ โดยมีพระพุทธรูปปูนขาวที่มีความสูงถึง 27 เมตร พร้ อมทั้งให้ ท่าน
ได้ ชมวิวอันสวยงามจากบนยอดเขา จากนั้นนาท่านสู่ สวนสนุ ก FANTASY PARK ซึ่งมีเครื่องเล่ น
หลากหลายรูปแบบ เช่น ท้ าทายความมันส์ของหนัง 4D ระทึกขวัญกับบ้ านผีสิง เกมส์สนุกๆ เครื่อง
เล่ นเบาๆ รถไฟเหาะ หรื อจะเลือกช้ อปปิ้ งของที่ระลึ กของสวนสนุ ก นาท่านไปยังโรงไวน์ DEBAY
WINE CELLAR โรงบ่ มไวน์ท่ีมี อายุ มากกว่ า 100 ปี สร้ างขึ้นโดยชาวฝรั่งเศส ไวน์จะถูกเก็บไว้ ใน
อุณหภูมิ 16 – 20 องศา และเป็ นห้ องเก็บไวน์ท่อี ยู่ลึกลงไป 100 เมตร จากนั้นนาท่านไปยัง สวน
ดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม้ สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้ หลากหลายพั นธุ์ ถูกจัดให้
เป็ นสัดส่วนอย่างสวยงาม พร้ อมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก

เทีย่ ง

คำ่
ทีพ่ กั

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยเมนู บุฟเฟ่ ต์
จากนั้น นาท่านชม สะพำนลอยฟ้ ำโกลเด้น (Golden Bridge) เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวแห่ งใหม่ ข อง
บานาฮิลล์ เป็ นสะพานลอยฟ้ าริ มหน้ าผาบนยอดเขาสูงจากระดั บน้าทะเลราวๆ 1,400 เมตร ตั ว
สะพานมีสีเหลืองทอง พร้ อมกับมีรูปปั้ นมือยักษ์ยกชูส ะพานไว้ ดูสวยงามแปลกตา และยังสามารถ
มองเห็นวิวสวยๆ เบื้องล่างได้
จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่ดานัง...นาท่านชม
สะพำนมังกร สะพานที่มีความยาว 666 เมตร เชื่อมต่อสอง
ฝากฝั่งกับแม่นา้ ฮัน สะพานแห่งนี้เป็ น Landmark ของเมือง
ดานั ง ซึ่ ง มี รู ป ปั้ นที่ มี หั ว มั ง กรและหางเป็ นปลา พ่ น น้ า
คล้ ายๆสิงคโปร์ (วันเสาร์ -อาทิต ย์ 3 ทุ่ ม มังกรจะพ่ น น้า
และไฟ เป็ นเวลา 5 นาที)
บ ริก ำร อ ำห ำร ค ่ ำ ณ ภั ต ตำคำร บ ริ ก ำรท่ ำน ด้ ว ย
เมนู อำหำรท้องถิน่
THE NALOD HOTEL หรือเทียบเท่ำ
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วันทีส่ ขี่ องกำรเดินทำง (4) ดำนัง – วัดหลินอึ๋ง – สนำมบิน – กรุงเทพฯ
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรมทีพ่ กั
นาท่านสู่ วัดหลินอึ๋ ง นมัสการเจ้ าแม่ กวนอิมหลิ นอึ๋ง เจ้ า
แม่ ก วนอิ ม ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในโลก แกะสลั ก ด้ วยหิ น อ่ อ น
ด้ านหลั ง องค์ เจ้ าแม่ ก วนอิม จะเป็ นภูเขา หั น หน้ าออกสู่
ทะเล ตั้งอยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนิยมกราบ
ไว้ ขอพรให้ ช่วยปกปักรักษาก่อนจะออกเดินทาง
เมื่อได้ เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ สนามบินดานัง
13.35 น.
นาท่านออกเดินทางสู่ ท่ำอำกำศยำนสุวรรรณภูมิ ประเทศไทย
ด้ วยสำยกำรบินบำงกอกแอร์เวย์ เทีย่ วบินที่ PG 948
15.25 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย พร้ อมความประทับใจ
อิลิท ฮอลิเดย์ ดูแล...กันและกัน
หมำยเหตุ : โปรแกรมกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำพอำกำศ เวลำ และ
สำยกำรบิน ทั้งนี้ เพือ่ ประโยชน์ของลูกค้ำเป็ นสำคัญ เมนู อำหำร และภัตตำคำร อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงขึ้ นอยู่กบั
ช่วงเวลำเดินทำง

อัตรำค่ำบริกำร
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ประเภทผูเ้ ดินทำง
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่
(ไม่รวมตัว๋ เครื่องบิน และหัวหน้ำทัวร์)
หัวหน้ำทัวร์ เพิม่ ท่ำนละ
ตัว๋ เครื่องบินชั้นทัศนำจร เริ่มต้นประมำณท่ำนละ
**รำคำขึ้ นอยู่กบั ช่วงวัน เวลำ ทีเ่ ดินทำง
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่ำนละ

8 ท่ำน

6 ท่ำน

4 ท่ำน

2 ท่ำน

21,900.-

23,900.-

25,900.-

29,900.-

6,000.-

7,000.-

10,000.-

23,000.-

13,000.-

13,000.-

13,000.-

13,000.-

9,000.-

9,000.-

9,000.-

9,000.-

อัตรำค่ำบริกำรนี้ รวม
1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่ำน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
2. ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
3. ค่าใช้ จ่ายมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่คอยอานวยความสะดวกให้ กบั ท่าน
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ 2,000,000.- บำท
อัตรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร พร้ อมภาษีสนามบินทุกแห่ง
2. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์
เป็ นต้ น
3. ค่าใช้ จ่ายหัวหน้ าทัวร์จากประเทศไทย
4. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
5. ค่าทาหนังสือเดินทาง
6. ค่ำภำษีเชื้ อเพลิงทีท่ ำงสำยกำรบินอำจมีกำรเรียกเก็บเพิม่ เติมอีก

เงือ่ นไขกำรชำระเงิน : สาหรับการจอง กรุณาชาระมัดจา ท่ำนละ 20,000.- บำท
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กำรยกเลิก

ชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 14 วัน
ชาระด้ วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม
บริษทั อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่(ประเทศไทย)จำกัด
ชาระโดยเงินสด
สามารถชาระค่ามัดจาผ่านทางเว็บไซด์ได้ www.eliteholidaythailand.com
ชาระด้ วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบนาฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6619788)
ชื่อบัญชี บจก. อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ธนำคำรกสิกรไทย
สำขำ สุขุทวิท 18 (เอ็กเชน ทำวเวอร์)
เลขที่ 639-1-00263-9 บัญชีกระแสรำยวัน
:
 กรุณาแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 21 วันทาการ มิฉะนั้น ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินมัดจำ
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทาการ ทางบริษัทฯ มีควำมจำเป็ นต้องหัก 50% ของอัตรำ
ค่ำบริกำร
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 10 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินทั้งหมด

หมำยเหตุและเงือ่ นไขในกำรรับบริกำร
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้ วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรม
เป็ นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่ รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงราคาญรบกวน
ผู้อนื่ , หรือพยายามสร้ างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่
2. บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ รั บ ท่ า นผู้ เดิ น ทางที่มี อายุ ครรภ์ เกิน 4 เดือ น ทั้งนี้เพื่ อความปลอดภั ยของท่ า นผู้
เดินทางและทารกในครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้ าประเทศอื่นเพื่ อไปทางาน หรือเพื่ อ
การอืน่ ใดอันมิใช่การท่องเที่ยว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านที่ต้องใช้ รถเข็น (กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบ
ก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้ อสรุปร่ วมกัน ) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะบางเส้ นทางอาจไม่ส ะดวกในการ
เดินทางสาหรับท่านที่ต้องใช้ รถเข็น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทาง
ไปด้ วย (กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้ อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะ
เด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอืน่ ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิ จารณาให้ หรื อ ไม่ ให้ บ ริ ก ารแก่ท่ า นที่เป็ นพระภิก ษุ ส งฆ์ห รื อ นัก บวชในบาง
รายการทัวร์หรือบางเส้ นทาง ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้ แล้ ว แต่ไม่ชาระเงินมัดจาภายในระยะเวลา
ที่กาหนด ให้ แก่ลูกค้ าท่านต่อไปที่แจ้ งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอืน่
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่มี ีผ้ ูเดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ูเดินทาง
ทราบล่วงหน้ าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อนื่ ทดแทนหากท่านต้ องการ
9. ในกรณีท่ที ่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้ จ่าย
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หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้ อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 10 วัน ขอหักร้ อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ
10. ในกรณีท่ท
ี ่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ ทันภายในกาหนดเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การคิด ค่ าใช้ จ่ายเพิ่ ม เฉพาะค่ าธรรมเนีย มในการยื่น วีซ่าและค่ าเปลี่ ยนชื่อตั๋วเครื่ องบิ นเท่ านั้น เว้ นแต่ ตั๋ว
เครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้ เปลี่ยนชื่อหรือคืนตัว๋
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบต่อการที่ท่านถู กปฏิเสธไม่ ให้ เดินทางเข้ าหรือออกจากประเทศใด ๆ อัน
เนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย
หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้ เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิก
เที่ยวบิน
13. สาหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ )
หรือดาเนินการใด ๆ ที่ก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่าย กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคายืนยันสาหรับการออก
เดินทางของทัวร์น้ันๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือชาระค่ า ใช้ จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้ รับการยืนยันดังกล่ าว
แล้ วต่ อมาทัวร์น้ัน ๆ ไม่ สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใช้ จ่ายที่
เกิดขึ้น
14. บริษัทฯ จะส่งกาหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้ แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หาก
ท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่ าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็ นเพราะการเปลี่ยนแปลง
ของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้ เป็ นกรณี
พิเศษ โดยแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 7 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ
ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็ นยุติ เว้ นแต่ ในกรณีท่เี กิดเหตุจาเป็ นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่ าช้ าของสาย
การบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้ วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ บริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่ อคานึงถึงความปลอดภัย
และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ ได้ มากที่สดุ
15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้ รวมค่าเข้ าชมไว้ แล้ ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่ าวปิ ดทา
การ บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้ าชมให้ แก่ท่านตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่น้นั ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยน
รายการเพื่อให้ ท่านสามารถเข้ าชมได้ แต่ในกรณีท่มี ีเหตุล่าช้ าหรือเหตุอนื่ ใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางทาให้
ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน
เงินค่าเข้ าชมให้ แก่ท่าน
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สนิ ของท่าน อัน
เนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง
17. ของกานัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ ามี ) เช่น กระเป๋ าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็ นส่วนลดเป็ นตัวเงิน
ได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ ของกานัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่กไ็ ด้ ตามอัธยาศัย
18. ตาแหน่งที่น่ังบนเครื่องบินเป็ นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ บริษัทฯ ไม่
สามารถเลื อ กต าแหน่ ง ที่น่ั งได้ เอง ทั้งนี้ บริ ษั ท ฯ จะพยายามจั ด ที่น่ั ง ให้ แก่ ท่ า นและครอบครั ว ตามความ
เหมาะสมให้ ดีท่สี ดุ ภายใต้ ลักษณะตาแหน่งที่น่งั แบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้ มา
โดย
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19. บริ ษัทฯ ขอต้ อนรั บ และมีความยินดีท่ีได้ ให้ บ ริก ารแก่ท่า นผู้ เดินทางที่เชื่อมั่ นในมาตรฐานของบริษั ทฯ ซึ่ ง

ประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่
ท่านได้ เดินทางไป
20. เมือ่ ท่ำนจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเงือ่ นไขทีบ
่ ริษทั ฯ แจ้งแล้ว
ข้ำงต้น
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