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DAD01 VIETNAM DANANG HUE HOI AN (4D3N)
สายการบิน BANGKOK AIRWAY (PG)
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บิ นด้วยสายการบิ น บางกอกแอร์เวย์ (PG) : ขึ+นเครื.องที. สนามบิ นสุวรรณภูมิ (BKK)

PG 997
PG 998

BKK(กรุงเทพ) – DAD(ดานัง)
DAD(ดานัง) – BKK(กรุงเทพ)

16.25 – 18.05
18.55 – 20.45

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยนําหนักไม่เกิน 20 ก.ก. ( ชิน) และ ถือขึนเครื'องบินได้นําหนักไม่เกิน + ก.ก. **
วันที. A
13.30

16.25

18.05

กรุงเทพฯ (สนามบิ นสุวรรณภูมิ) – เมืองดานัง – สะพานมังกร

(-/-/D)

พร้อมกันทีส' นามบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน+ I แถว F บางกอกแอร์เวย์ เจ้าหน้ าทีข' องบริษทั ฯ คอย
ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน (ทุกท่านสามารถใช้บริการ LOUNGE ของสายการบิน
BANGKOK AIRWAYS ได้บริเวณเกท D+ ของสายการบิน ก่อนเวลา BOADING TIME )
เหินฟ้าสู่ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ เที.ยวบินที. PG997
(สายการบิน BANGKOK AIRWAYS มีบริการอาหารและเครือ' งดืม' บนเครื'อง)

เดิ นทางถึง ท่ าอากาศยานดานัง ประเทศเวียดนาม รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากผ่านขันตอนตรวจคนเข้า
เมือง เมืองดานัง เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับสีข' องเวียดนามซึ'งเติบโตอย่างรวดเร็วทังขนาดและความสําคัญซึ'งตังอยู่
ั'
ระหว่างชายฝงทะเลและที
ร' าบสูงตอนกลางของเวียดนาม
นํ าท่านชม สะพานมังกร อีกหนึ'งที'เที'ยวแห่งใหม่ สะพานที'มท
ี 'มี คี วามยาว UUU เมตร ความกว้างเท่าถนน U
ั'
เลน ด้วยงบประมาณราคาเกือบ .V ล้านล้านดอง เชื'อมต่อสองฟากฝ งของแม่
นําฮัน เปิ ดให้บ ริก ารเมื'อ XY
มีนาคม พ.ศ. XVVU เนื'องในโอกาสฉลองครบรอบ [\ ปี แห่งอิสรภาพของเมืองดานัง ซึ'งสะพานมังกรแห่งนีเป็ น
ั ม' หี วั เป็ นมังกรและหางเป็ นปลา พ่นนํา (วันเสาร์-อาทิตย์เวลา [
Landmark แห่งใหม่ของเมืองดานัง ซึ'งมีรปู ปนที
ทุม่ มังกรจะพ่นนํา และพ่นไฟเป็ นเวลา V นาที)
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คํา.
พักที.

บริ การอาหารคํา. ณ ภัตตาคาร
GOLDEN ROSE HOTEL , DANANG โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที. 2

ฮอยอัน – สะพานญี.ปน
ุ่ – ศาลเจ้าโบราณ – ล่องเรือกระด้ง – เมืองเว้ – ร้านไม้ไผ่ – วัด
เที ยนมู่ – ล่องเรือมังกรแม่นํ+าหอม
(B/L/D)

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ั ' นําทูโบน ใกล้ชายฝงทะเล
ั'
เดินทางสู่เมือง ฮอยอัน ตังอยู่บนฝงแม่
และเป็ นท่าเรือเก่าทีเ' จริญรุ่งเรืองมากในชื'อ
ไฟโฟฮอยอันเป็ นศูนย์กลางสําคัญของการแลกเปลี'ยนวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก ต่อมาเมื'อฮอย
อันได้รบั ความเสียหายจากการสูร้ บและแม่นําตืนเขิน เมืองท่าจึงไปสร้างขึนที'เมืองดานังแทน ทําให้ฮอยอันใน
ปจั จุบนั สงบเงียบ มีสภาพบ้านเรือนทีส' วยงาม สร้างด้วยไม้มปี ระตูแกะสลักและห้องโปร่งๆ จนองค์การยูเนสโก
และรัฐบาลโปแลนด์ได้รเิ ริม' ให้ ทุนทําโครงการบูรณะ เพื'อปกป้องเขตเมืองเก่าและอนุ สรณ์ ทางประวัติศาสตร์
ของเวียดนาม
นําท่านชม สะพานญี.ปุ่น ที'สร้างโดยชาวญี'ปุ่น เป็ นรูปทรงโค้ง มีหลังคามุงกระเบืองสีเขียวและเหลืองเป็ นลอน
คลืน' ตรงกลางสะพานมีเจดียท
์ รง
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นําท่านขอพร ศาลเจ้าโบราณ เป็ นศาลเจ้าที. เก่าแก่ ของเมืองฮอยอัน สีเ' หลี'ยมจัตุรสั ซึ'งสร้างเชื'อมเขตชาว
ญีป' นุ่ กับชาวจีน บ้านประจําตระกูลทีส' ร้างขึนเมือ' พ.ศ.X[[V อยูบ่ นถนนตรันฝู เป็ นทีพ
' บปะของผูค้ นทีอ' พยพมา
จากฟุกเกียนทีม' แี ซ่เดียวกัน นํ าท่านเดินทางสู่ บ้านเลขที' i ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้ าบ้านติดถนนสายหนึ' ง
หลังบ้านไปจรดถนนอีกสายหนึ'ง เป็ นสถาปตั ยกรรมที'สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สร้างด้วยไม้ X ชัน ด้วย
ความประณีต ด้านหน้ าจะทําเป็ นร้านบูตกิ ด้านหลังเป็ นทีเ' ก็บสินค้า ภายในเป็ นทีอ' ยู่อาศัย มีลาดเปิ ดโล่งเห็น
ท้องฟ้า และมีเฉลียงเชื'อมต่อส่วนทีพ
' กั อาศัยหลายส่วน รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู จากนันอิสระให้ท่าน
เดินชมเมือง ซือของที'ระลึก ร้านค้าขายของที'ระลึกก็จะตังอยู่ในบ้านโบราณ ยิง' เดินชมเมืองก็จะรูส้ กึ ว่าเมืองนีมี
เสน่ หม์ าก บ้านเก่าโบราณมีลกั ษณะเฉพาะ รวมไปถึงได้รบั อิทธิพลจากจีนและญีป' ุ่น ซึ'งได้รบั การอนุ รกั ษ์ไว้เป็ น
อย่างดี ผสมผสานกันอย่างน่ าตื'นตาทังบ้านเรือน วัด วาอาราม เจดีย์ ศาลาประชมคม ศาลเจ้า บ้านประจํา
ตระกูล และร้านค้าต่างๆ
ออกเดิน ทางสู่ หมู่บ้านกั [มทาน นํ าท่านสัมผัสกับ ประสบการณ์ ใหม่ในหมู่บ้านเล็กๆ ที'ตงอยู
ั ่ในเมืองฮอยอัน
ภายในจะเป็ นสวนมะพร้าวและมีแม่นํ าล้อมรอบ ในช่วงสมัยสงครามนันจะเป็ นที'พกั ของเหล่าทหารหาญ ใน
ั บนั อาชีพหลักของคนทีน' 'ีจะประกอบอาชีพทําประมงเป็ นหลัก
ปจจุ
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เที.ยง

หลังจากนันนํ าท่านทํากิจกรรม ล่องเรือกระด้ง ท่านจะได้รบั ชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวท้องถิ'น และ
ระหว่างทีล' อ่ งเรือกระด้งอยูน่ ันชาวบ้านทีน' ีก็จะมีการขับร้องพลงพืนเมือง และนําไม้พายเรือมาเคาะเพื'อประกอบ
เป็ นจังหวะดนตรี
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุ้งมังกร
ั'
นํ าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเว้ ตังอยู่ใจกลางของประเทศเวียดนาม อยู่ห่างจากชายฝงทะเล
X กิโลเมตร เป็ น
เมืองของกษัตริย์ในราชวงศ์เหวียน ซึ'งได้ปกครองต่อกันมาเพียง [[ ปี ฝรั 'งเศสก็บุกเข้าโจมตีเมืองเว้ มาถึงปี
พ.ศ.Xj\\ ญี'ปุ่นก็เข้ามายึดครองบังคับให้พระเจ้าเบาได๋สละราชสมบัต ิ ต่อมาเมืองเว้ได้กลายเป็ นส่วนหนึ'งของ
เวียดนามใต้ ตามการแบ่งประเทศออกเป็ น X ส่วน และได้เสื'อมสลายลงภายใต้การปกครองของโงดินห์เยียม
เมืองเว้ดงึ ดูดนักท่องเที'ยวเพราะมีแหล่งประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรม เสน่หท
์ ไ'ี ร้กาลเวลาของสถาปตั ยกรรมที'ลําค่า
ั ' นําหอมด้วย
มีแบบฉบับของตนเอง และยังมีความงามตามธรรมชาติบนฝงแม่
ระหว่างทางนําท่านแวะ ร้านไม้ไผ่ นํ าท่านเลือกซือผลิตภัณฑ์จากเยื'อไม้ไผ่ของขึนชื'อประเทศเวียดนาม
นํ าท่านสู่ วัดเที ยนมู่ ภายในมีเจดีย์ทรงแปดเหลี'ยม + ชัน แต่ละชันหมายถึงชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า มี
ั
รูปปนเทพเจ้
า U องค์คอยปกป้องเจดีย์แห่งนี ภายในเจดีย์มพ
ี ระสังกัจจายน์ ปิดทองพระพักตร์อมิ' เอิบ กับพระ
พุทธอีกสามองค์อยู่ในตูก้ ระจก

หลังอาหารคํ'านํ าท่าน ล่องเรือมังกรชมแม่นํ+าหอม แหล่งกําเนิดของแม่นําหอมมาจากบริเวณต้นนํ าที'อุดมไป
ด้วยดอกไม้ป่าที'ส่งกลิน' หอม เป็ นแม่นําสายสันๆ บนเรือทางจะได้ชมการแสดงดนตรีพนบ้
ื าน และนักร้องชาว
เวียดนามทีจ' ะมาขับกล่อมบทเพลงให้ท่านได้สนุ กสนาน (ใช้เวลาล่องเรือโดยประมาณ jV-Ui นาที)
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คํา.
พักที.

บริ การอาหารคํา. ณ ภัตตาคาร
THANH LICH ROYAL HOTEL , HUE โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที. ^

พระราชวังเว้ – ขึ+นกระเช้าสู่บานาฮิ ลล์ – อุโมงค์เก็บไวน์ – สวนดอกไม้ฝรั .งเศส – สะพาน
ทอง
(B/L/D)

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดิน ทางสู่ พระราชวังเว้ ที'สร้างขึนในสมัยพระเจ้ายาลอง ใช้เป็ น ที'รบั รองเชือพระวงศ์ระดับ สูง และ
นักการทูตต่างประเทศ สถานทีจ' ดั งานฉลองสําคัญๆ ตกแต่งอย่างวิจติ รสวยงาม เพดาน เสา คาน ผนังตกแต่ง
ด้วยนํามันครั 'งสีแดงและลวดลายสีทอง มีตาํ หนักหลายหลัง อุทยาน วัด ศาลเจ้าของจักรพรรดิราชวงศ์เหวียน

เที.ยง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านสูเ่ มืองตากอากาศขึนชื'อแห่งดานัง บานาฮิ ลล์ ตังห่างจากเมืองดานังออกไปประมาณ ji กิโลเมตร ใช้
เวลาในการเดินทาง ji-Vi นาที บานาฮิลล์เป็ นหล่งท่องเทีย' วตากอากาศมาตังแต่สมัยสงครามโลกครังที' โดย
ได้เ กิดแนวคิด การสร้า งบ้านพักและโรงแรมจากชาวฝรั 'งเศส ในสมัย อาณานิ คมตังแต่ ปี Y Y หลังจากจบ
สงครามฝรั 'งเศสได้พ่ายแพ้และเดินทางออกจากเวียดนามเพื'อกลับประเทศ ทําให้บานาฮิลล์ถูกทิงร้างมาเป็ น
เวลานาน ปจั จุบ นั รัฐบาลเวียดนามได้ก ลับ มาบูร ณะเป็ นเมืองท่ องเที'ยวตากอากาศแห่งนี อีก ครังในปี XiiY
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พร้อมกับได้มกี ารสร้าง กระเช้าลอยฟ้า ทีม' คี วามสูงถึง V,\i จากระดับนําทะเล เพื'อใช้เป็ นเส้นทางสําหรับขึน
ไปยังยอดเขา

เดินทางถึงบานาฮิลล์ นําท่าน นั .งรถไฟโบราณ ขึ+นเขาเพื.อเข้าชม อุโมงค์เก็บไวน์ บนยอดเขาบานาฮิลล์ เป็ น
สถานที'เก็บไวน์ ทม'ี คี วามลึกลงไปถึง ii เมตร ภายในอุโมงค์ จะมีอุณหภูมอิ ยู่ท'ี U ถึง Xi องศา ว่ากันว่าเป็ น
อุณ หภูม ิท'ดี ีสําหรับ การบ่ม ไวน์ สถานที'แห่งนี ถูกเรีย กว่า “Debay Wine Cellar” ออกแบบโดยสถาปนิ ก ชาว
ฝรั 'งเศษ และสร้างขึนตังแต่ปี YX[ สมัยล่าอาณานิคมของฝรั 'งเศษ
หลัง จากนันเดิน เที'ย วชม โซนสวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม้สไตล์ฝ รั 'งเศส ที'ม ีด อกไม้
หลากหลายพันธุถ์ ูกจัดเป็ นสัดส่วนอย่างสวยงาม ทีม' มี ุมถ่ายรูปน่ ารักๆ ให้ทา่ นได้เลือกถ่ายได้ตามใจชอบ อิสระ
เดินเทีย' วบานาฮิลล์ตามอัธยาศัย
นํ าท่านชม สะพานสี ทอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหล่ง ท่องเที'ยวใหม่ล่า สุดซึ'ง อยู่บนเขาบาน่ า ฮิล ส์ เป็ น
สะพานสีทองทอดยาวโดยมีมอื X ข้างอุม้ ไว้ ตังอยูใ่ นตําแหน่ งที'โดดเด่นเห็นชัด สวยงามเป็ นอีกจุดท่องเที'ยวนึ ง
ทีไ' ด้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพวิวเขาบาน่ าฮิลล์ในวิวพาโนรามา [Ui องศา ได้อย่าง
เต็มอิม' หลังจากนันนํ าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองดานัง
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คํา.
พักที.

บริ การอาหารคํา. ณ ภัตตาคาร บนบาน่ าฮิ ลล์ (อาหารแบบบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ )
MECURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE บนบาน่ าฮิ ลส์

วันที. I

สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – วัดหลิ นอึdง – หาดหมีเค – หมู่บ้านแกะสลักหิ นอ่อน – ตลาด
ฮาน – สนามบิ นดานัง – กรุงเทพฯ (สนามบิ นสุวรรณภูมิ)
(B/L/-)

เช้า

เที.ยง

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนันอิสระท่านที' สวนสนุก แฟนตาซี พาร์ค (ราคาทัวร์รวมค่าเครือ' งเล่นภายในสวนสนุ กทุกเครื'องเล่น
ยกเว้นพิพธิ ภัณฑ์หนุ่ ขีผึง และเครือ' งเล่นทีใ' ช้ระบบหยอดเรียญ) ซึ'งมีเครื'องเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น ท้าทาย
ความมันส์ของหนัง jD ระทึกขวัญกับบ้านผีสงิ เกมส์สนุ กๆ เครือ' งเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ หรือจะเลือกช้อปปิ ง
ของทีร' ะลึกของสวนสนุ ก ได้เวลานําท่านนั 'งกระเช้ากลับสู่ดานัง สมควรแก่เวลานํ าท่านนั 'งกระเช้าลงสูด่ า้ นล่าง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ วัดหลิ นอึdง นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึงu แกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยนื โดดเด่นสูงทีส' ุดใน
เวียดนาม ซึ'งมีทาํ เลทีต' งดี
ั หันหน้ าออกสู่ทะเลและด้านหลังชนภูเขา ตังอยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมง
นิยมไปกราบไหว้ขอพรให้ช่วยปกปกั รักษา หลินอึงu มีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตังอยู่บนชายหาด
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บ๊ายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต์ \ องค์เป็ นหินอ่อนแกะสลักทีม' เี อกลักษณ์ท่าทางที'ถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่าง
ของมนุ ษย์ซ'งึ แฝงไว้ดว้ ยคติธรรม

นําท่านชม หาดหมีเค เป็ นหาดทีม' ชี อ'ื เสียงที'สุดในเมืองดานัง เนื'องจากมีหาดทรายขาวทอดยาวและนํ าทะเลใส
สวยงาม ชายหาดนีได้รบั ความสนใจไปทั 'วโลกในช่วงสงครามเวียดนาม เมื'อทหารอเมริกนั ใช้เป็ นพืนที'พกั ผ่อน
หย่อนใจ และเรียกหาดนีว่าหาดไชน่ า หลังจากสงครามสินสุดลง ชายหาดนีก็เป็ นที'นิยมในหมู่คนท้องถิน' และ
นักท่องเทีย' ว และมีรสี อร์ตหรูผุดขึนหลายแห่ง ซึ'งริมหาดก็จะมีเรือกระด้งของชาวบ้านที'ทําประมงแถวๆนี ลอย
ลําอยู่ อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ
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18.55
20.45

ระหว่างทางนํ าท่านชม หมู่บ้านแกะสลักหิ นอ่ อน ซึ'งเป็ นหมู่บ้านแห่งหนึ'งอยู่ในตัวเมืองดานังทีม' ชี 'อื เสียงโด่ง
ดังไปทั 'วโลกในเรือ' งงานฝี มอื การแกะสลักหินอ่อน หินหยก ท่านสามารถบันทึกภาพหรือซืองานแกะสลักเหล่านี
เพือ' เอากลับไปเป็ นของฝาก หรือซือกลับไปเป็ นของประดับในบ้าน
จากนันนํ าท่านเดินทางสู่ ตลาดฮาน ตลาดของเมืองดานัง ตังอยู่รมิ แม่นําฮาน ไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่นํา
ั
ด้านหน้าตลาดมีประติมากรรมริมแม่นําเป็ นรูปปนหญิ
งสวยงาม มีทงของสดของแห้
ั
ง พวกปลาหมึกแห้งปรุงรส
กุง้ แห้ง และของทีร' ะลึก เสือผ้าต่างๆ ให้ทา่ นได้เลือกซือเป็ นของฝาก
ได้เวลาสมควรพาทุกท่านสูส่ นามบิน
เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ บางกอกแอร์เวย์ เที.ยวบินที. PG998
(สายการบิน BANGKOK AIRWAYS มีบริการอาหารและเครือ' งดืม' บนเครื'อง)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ….พร้อมความประทับใจ
ิ ล์ 3 ท่าน และพ ักแบบครอบคร ัว
เงือนไขสําหร ับพ ักบนบาน่าฮล
ิ ล์ไม่มห
(บานาฮล
ี อ
้ งพ ักสําหร ับ 3 ท่าน)

1.

เด็ กอายุตํากว่า 11 ปี และสูงไม่เกน
ิ 120 เซนติเมตร พ ักก ับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง ไม่คด
ิ เพิม

ั= / 2 เตียง ) ไม่คด
2. FAMILY BUNK ( เตียง 2 ชน
ิ เพิม
ั= 1 เตียง / เตียงใหญ่ 1 เตียง ) เพิม 600 บาท ต่อท่าน
3. FAMILY SUPERIOR ( เตียง 2 ชน
ิ ล์ เพิม 2,000 บาท ต่อท่าน
4. กรณีพ ักเดียว เฉพาะบนบาน่าฮล
หมายเหตุ : เนืองจากเป็นช่วง High Season ของทางประเทศเวียดนาม (มิถุนายน-ตุลาคม 2562) ทํา
ให้ห อ
้ ง FAMILY SUPERIOR มีค่อ นข้า งจํ าก ด
ั หากท่านประสงค์จ ะพ ก
ั ห้อ งด ง
ั กล่าว กรุณ าสอบถาม
ห้องพ ักมาทางบริษ ัทก่อนทําการจองท ัวร์
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*************************************************

** หากลูกค้าท่านใดที. จาํ เป็ นต้องออกตั dวภายใน (ตั dวเครื.องบิ น , ตั dวรถทัวร์ , ตั dวรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้า
หน้ าของบริษท
ั ทุกครังก่
+ อนทําการออกตั dวเนื. องจากสายการบิ นอาจมีการปรับเปลี.ยนไฟล์ท หรือ เวลา
บิ น โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ท่ านใดมีไฟล์ทบิ นภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริ ษท
ั ฯทราบในวัน
จองทัวร์ทงั + นี+ เพื.อประโยชน์ ของตัวท่านเอง **

กําหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ
A เด็ก g ผูใ้ หญ่ A เด็ก g ผูใ้ หญ่
ผูใ้ หญ่ ห้องละ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี.ยว
g-^ ท่าน (เด็กอายุไม่เกิน (เด็กอายุไม่เกิน
เพิ.ม
อัตราท่านละ
12 ปี )
12 ปี )
อัตรา ห้องละ
อัตราท่านละ อัตราท่านละ
วันเดินทางเดือน พฤศจิกายน 2562

ไม่ใช้ต ั dว
เครือ. งบิน
อัตรา
ท่านละ

01-04 พฤศจิกายน 62

13,999

13,999

13,999

4,000

7,500

06-09 พฤศจิกายน 62

13,999

13,999

13,999

4,000

7,500

07-10 พฤศจิกายน 62

13,999

13,999

13,999

4,000

7,500

08-11 พฤศจิกายน 62

13,999

13,999

13,999

4,000

7,500

13-16 พฤศจิกายน 62

12,999

12,999

12,999

4,000

7,500

15-18 พฤศจิกายน 62

13,999

13,999

13,999

4,000

7,500

20-23 พฤศจิกายน 62

12,999

12,999

12,999

4,000

7,500

21-24 พฤศจิกายน 62

13,999

13,999

13,999

4,000

7,500

22-25 พฤศจิกายน 62

13,999

13,999

13,999

4,000

7,500

27-30 พฤศจิกายน 62

12,999

12,999

12,999

4,000

7,500

29 พย.-02 ธค. 62

13,999

13,999

13,999

4,000

7,500
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วันเดิ นทางเดือน ธันวาคม 2562
01-04 ธ ันวาคม 62

13,999

13,999

13,999

4,000

7,500

02-05 ธ ันวาคม 62

14,999

14,999

14,999

4,000

7,500

03-06 ธ ันวาคม 62

14,999

14,999

14,999

4,000

7,500

04-07 ธ ันวาคม 62

14,999

14,999

14,999

4,000

7,500

05-08 ธ ันวาคม 62

14,999

14,999

14,999

4,000

7,500

06-09 ธ ันวาคม 62

14,999

14,999

14,999

4,000

7,500

08-11 ธ ันวาคม 62

14,999

14,999

14,999

4,000

7,500

09-12 ธ ันวาคม 62

14,999

14,999

14,999

4,000

7,500

10-13 ธ ันวาคม 62

14,999

14,999

14,999

4,000

7,500

11-14 ธ ันวาคม 62

14,999

14,999

14,999

4,000

7,500

13-16 ธ ันวาคม 62

14,999

14,999

14,999

4,000

7,500

14-17 ธ ันวาคม 62

14,999

14,999

14,999

4,000

7,500

18-21 ธ ันวาคม 62

13,999

13,999

13,999

4,000

7,500

19-22 ธ ันวาคม 62

13,999

13,999

13,999

4,000

7,500

21-24 ธ ันวาคม 62

13,999

13,999

13,999

4,000

7,500

22-25 ธ ันวาคม 62

14,999

14,999

14,999

4,000

7,500

24-27 ธ ันวาคม 62

16,999

16,999

16,999

4,000

7,500

25-28 ธ ันวาคม 62

16,999

16,999

16,999

4,000

7,500

26-29 ธ ันวาคม 62

16,999

16,999

16,999

4,000

7,500

29 ธค.-01 มค. 62

18,999

18,999

18,999

5,000

9,500

30 ธค.-02 มค. 62

18,999

18,999

18,999

5,000

9,500

31 ธค.-03 มค. 62

18,999

18,999

18,999

5,000

9,500

** อัตรานี+ ยงั ไม่รวมค่าทิ ปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ. น ตามธรรมเนี ยม 1,500 บาท
ต่อ ทริ ป ต่อ ลูกค้า ผู้เดิ นทาง A ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง g ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant)
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ทัง+ นี+ ท่านสามารถให้มากกว่านี+ ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี+ ทางบริ ษท
ั
ขอสงวนสิ ทธิn ในการเรียกเก็บก่อนเดิ นทางทุกท่าน ที. สนามบิ น ในวันเช็คอิ น **
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant) ท่านละ ^,opp บาท **
(ไม่มีที.นัง. บนเครือ. งบิ น และไม่มีเตียง)
อัตรานี+ เฉพาะนักท่องเที. ยวที. ถือหนังสือเดิ นทางไทยเท่ านัน
+ กรณี ถือหนังสือเดิ นทางต่างประเทศ ทาง
บริ ษท
ั ขอสงวนสิ ทธิn เรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมเพิ. มจากราคาทัวร์ ท่ านละ App USD. (เป็ นเงินไทยประมาณ
3,200 บาท)
อัตราค่าบริ การนี+ รวม
ค่าบัตรโดยสารโดยเครื'องบิน (ตั uว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชันประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน
และค่าภาษีนํามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี'ยนแปลงบัต รโดยสาร ไม่ว่าเที'ยวใด เที'ยวหนึ' ง
กรุณาติดต่อเจ้าหน้ า ที'เ ป็ น กรณีพเิ ศษ โดยอ้างอิง ค่าใช้จ่า ยการจองทัว ร์แบบ ไม่ใช่ต ั uวเครื'องบิน ตามที'ตามที'ตาราง
อัตราค่าบริการระบุ
ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื'องบิน สายการบิน BANGKOK AIRWAYS อนุ ญาตให้
โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื'องบิน โดยมีนํ+าหนักไม่เกิ น 20 ก.ก. (A ชิ+ น) และ ถือขึน
+ เครื.องบิ นได้นํ+าหนักไม่
เกิ น r ก.ก. (ไม่จาํ กัดจํานวนชิน แต่ทงนี
ั เจ้าหน้าทีจ' ะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ' นไขของสายการ
บิน) **
ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
ค่าโรงแรมทีพ
' กั ระดับมาตรฐานตามรายการทีร' ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง)
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต' ่างๆ ตามรายการทีร' ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแจงแต่ละสถานทีใ' นโปรแกรม
ค่าอาหาร ตามรายการที'ระบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ~ในการเปลีย' นแปลงตามความเหมาะสม
ค่าเบียประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเทีย' วต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื'อนไขตาม
กรมธรรม์)

อัตราค่าบริ การนี+ ไม่รวม

MUSH192474

UPDATE 24/10/19

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครือ' งดืม' ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน
ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ' ม่ได้ระบุในรายการ
× ค่า ทิป พนั ก งานขับ รถ หัวหน้ า ทัวร์ และ มัคคุเ ทศก์ท้องถิ'น ตามธรรมเนี ย ม 1,500 บาท ต่ อ ทริป ต่ อ ลูกค้า ผู้
เดินทาง ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ X ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทังนีท่านสามารถให้มากกว่านี
ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ ~ในการเรียกเก็บก่อนเดินทาง
ทุกท่าน ทีส' นามบิน ในวันเช็คอิน
× ค่าธรรมเนียมในกรณีท'กี ระเป๋าสัมภาระที'มนี ํ าหนักเกินกว่าที'สายการบินนันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
× ค่าธรรมเนียมการจองที'นั 'งบนเครื'องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทําได้ ทังนีขึนอยู่กบั สายการ
บิน และ รุน่ ของเครือ' งบินแต่ละไฟล์ททีใ' ช้บนิ ซึ'งอาจเปลีย' นแปลงได้อยู่ทส'ี ายการบินเป็ นผูก้ าํ หนด
× ค่าภาษีนํามัน ทีส' ายการบินเรียกเก็บเพิม' ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั uวเครือ' งบินไปแล้ว
× ภาษีมลู ค่าเพิม' 7% และภาษีหกั ณ ทีจ' ่าย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั

เงื.อนไขการจอง และ การชําระเงิ น
-

-

-

กรุณ าทํา การจองล่ วงหน้ าอย่ า งน้ อ ย [i วัน ก่ อนออกเดิน ทาง พร้อ มชําระเงิน มัด จํ า ครังที' ท่า นละ 5,000 บาท
หลังจากส่งเอกสารยืนยัน การจอง X วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี กรุณาชําระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา U.ii น.
เท่านัน โดยระบบจะยกเลิก อัตโนมัติท นั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงิน ตามเวลาที'กําหนด และหากท่านมีความประสงค์
จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็ นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นั 'นหมายถึงว่า กรณีทม'ี คี วิ รอ (WAITING LIST) ก็จะให้
สิทธิ ~ไปตามระบบ ตามลําดับ เนื'องจากทุกพีเรียด เรามีทน'ี ั 'งราคาพิเศษจํานวนจํากัด ยกเว้นโปรแกรมราคาพิ เศษ ทาง
บริ ษท
ั ขอสงวนสิ ทธิn เรียกเก็บค่าบริ การ เต็มจํานวน เท่านัน
+
กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที'เหลืออย่างน้ อย Xi วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาที'ทบ'ี ริษทั กําหนด
ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ ~ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ ~ไม่สามารถคืนเงินมัดจําให้ท่านใดไม่ว่าส่วนใน
ส่วนหนึ'งก็ตาม
กรณีลูกค้าทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถงึ V วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ~ในการเรียกเก็บ
ค่าทัวร์เต็มจํานวน 100%

เงื.อนไขการยกเลิ ก และ เปลี.ยนแปลงการเดิ นทาง
- ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีช' าํ ระแล้ว
** ยกเว้น พีเรียดที.มีวน
ั หยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิ กเดิ นทางไม่น้อยกว่า Is วัน ก่อนเดิ นทาง **
- ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทีช' ําระแล้ว
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ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ ~ไม่คนื เงินค่าบริการทีช' ําระมาแล้วทังหมดทังนี ทาง
บริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที'ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที'ชําระแล้วเนื' องในการเตรียมการจัด การนํ าเที'ยวให้แก่นักท่องเที'ยว
เช่น การสํารองทีน' ั 'งตั uวเครือ' งบิน การจองทีพ
' กั ฯลฯ
• ทางบริษัทขอสงวนสิท ธิ ~ไม่รบั ผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ'งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทังสิน เช่น สถานทูต
ปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
- กรณีต้องการเปลี'ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี'ยนชื'อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้ า อย่างน้ อย Xi วัน ก่อนออก
เดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้ าที'ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ' ง ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ ~ในการ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที'เกิดขึนจริงทังหมด ทังนี ขึนอยู่กบั ช่วงพีเรียดวันที'เดิน ทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็ น
สําคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเ' ป็ นกรณีพเิ ศษ
- กรณี ต้อ งการเปลี'ย นแปลงพีเ รีย ดวัน เดิน ทาง (เลื'อ นวัน เดิน ทาง) ทางบริษ ัท ขอสงวนสิท ธิ ~ในการหัก ค่า ใช้จ่ า ยการ
ดําเนินการต่างๆ ทีเ' กิดขึนจริงสําหรับการดําเนินการจองครังแรก ตามจํานวนครังทีเ' ปลีย' นแปลง ไม่วา่ กรณีใดๆทังสิน

-

เงื.อนไขสําคัญอื.นๆที. ท่านควรทราบก่อนการเดิ นทาง
• คณะจะสามารถออกเดินทางได้ต ามจําเป็ นต้อ งมีข นตํ
ึ ' า อย่างน้ อย 20 ท่าน หากตํ'ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ
เดินทางได้ หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีท'จี ะชําระค่าบริการเพิม' เพื'อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษทั ยินดีทจ'ี ะประสานงาน
เพือ' ให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
• ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ ~ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื'อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื'นต่อไป โดยทางบริษทั ฯ จะแจ้ง
ให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื'อวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง ทังนี ก่อนคอนเฟิ รม์ ลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ' ป็ นกรณี
พิเศษทุกครังหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย' นแปลงได้
• กรณีท'ท
ี ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั uวภายในประเทศ เช่น ตั uวเครื'องบิน , ตั uวรถทัวร์ , ตั uวรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื'อยืนยันกับเจ้าหน้ าที'ก่อนทุกครัง และควรจองบัตรโดยสารภายในที'สามารถเลื'อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทส'ี ายการบินอาจมีการปรับเปลี'ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทังนีขึนอยู่กบั
ฤดูกาล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคัญเท่านัน สิง' สําคัญ ท่านจําเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพื'อ
เช็คอิน ก่ อ นเครื'อ งบิน อย่ า งน้ อย [ ชั 'วโมง โดยในส่ว นนี หากเกิด ความเสีย หายใดๆบริษัท ขอสงวนสิท ธิใ~ นการไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ' กิดขึนใดๆทังสิน
• กรณีทท
'ี า่ นเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนือสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ' ป็ นกรณีพเิ ศษ
• กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย + วัน
ก่อนการเดินทาง หรือตังแต่ทท
'ี า่ นเริม' จองทัวร์ เพื'อให้ทางบริษทั ประสานงานกับสายการบินเพือ' จัดเตรียมล่วงหน้า กรณี
มีคา่ ใช้จ่ายเพิม' เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ~ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ' กิดขึนกับผูเ้ ดินทาง
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• กรุณาส่งรายชือ' ผูเ้ ดินทาง พร้อมสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าทีห
' ลังจากชําระเงินกรณีท'ที ่าน
เดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคูน่ อนกับเจ้าหน้าทีใ' ห้ทราบ
• กรณีทอ'ี อกบัตรโดยสาร (ตั uว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ~ในการรับผิดชอบไม่วา่ ส่วน
ใดส่วนหนึ'ง หากท่านไม่ดาํ เนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื'อใช้ในการออกบัตรโดยสาร
• หลังจากท่านชําระค่าทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนํ าส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่าน
อย่างน้อย V หรือ + วัน ก่อนออกเดินทาง
• อัตราทัวร์นี เป็ นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื'องบินแบบหมู่คณะ (ตั uวกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื'อนไฟล์ท วัน ไป หรือ
กลับส่วนใดได้ จําเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านัน หากต้องการเปลีย' นแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้ าที'เป็ น
กรณีพเิ ศษ
• ทางบริษัทไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าที'ไม่รูจ้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีท'ที ่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็ นต้องชําระค่า
ห้องพักเดีย' วตามทีร' ะบุ
• หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า U เดือน ณ วันกลับ
• ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สีโ' มงเย็นก็จะเริม' มืดแล้ว สถานทีท' ่องเทีย' วต่างๆ
จะปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ -X ช.ม. การเดินทางควรเผื'อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที'ท่องเที'ยวกลางแจ้ง
เวลาเดินบนหิมะ อาจลื'นได้ตอ้ งใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าทีส' ามารถเดินบนหิมะได้ แว่น
กันแดดควร เมื'อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทําให้ระคายเคืองตาได้
• ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ ~เปลี'ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื'องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการทาง
การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื'อนไขการให้บริการของรถในแต่ล ะประเทศ เป็ น ต้น โดยส่วนนี ทางบริษัท จะ
คํานึงถึงประโยชน์ ของลูกค้าเป็ นสําคัญ หากกรณีทจ'ี าํ เป็ นจะต้องมีคา่ ใช้จ่ายเพิม' ทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• เนื'องจากการเดินทางท่องเทีย' วในครังนี เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษท
ั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษทั จึง
ขอสงวนสิทธิ ~ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ'งที'ท่านไม่ต้องการได้รบั บริการ หาก
ระหว่างเดินทาง สถานทีท
' อ่ งเทีย' วใดทีไ' ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ~ในการไม่
สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ'งให้ท่าน เนื'องจากทางบริษทั ได้ทําการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย
ไปล่วงหน้าทังหมดแล้ว
• กรณีทท
'ี า่ นถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ~ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที'จะเกิดขึนตามมา และ จะไม่
สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท
'ี ่านชําระเรียบร้อยแล้วไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ'ง
• หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีส' ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
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(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพียงเล็กน้ อย เช่น เปี ยกนํ า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ'ง มีหน้าใดหน้าหนึ'งหายไป มีกระดาษ
หน้ าใดหน้าหนึ'งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทังสิน ทางสายการ
บิน หรือ เจ้าหน้ าที'ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิ ~ไม่อนุ ญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนันกรุณาตรวจสอบ
และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชาํ รุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศเพื'อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที'
บริษท
ั เร็วทีส' ุด เพือ' ยืนยันการเปลี'ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้สง่ เอกสารมาทีบ' ริษทั เรียบร้อยแล้ว กรณีท'ี
ยังไม่แ (ตั uวเครือ' งบิน) ท่านสามารถเปลีย' นแปลงได้ไม่มคี า่ ใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั uวเครื'องบิน) เรียบร้อยแล้ว
ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ~ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ' กิดขึนจริงทังหมด ซึ'งโดยส่วนใหญ่ต ั uวเครือ' งบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อน
ออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทังนีขึนอยูก่ บั กระบวนการและขันตอนของแต่ละคณะ
• เกี'ยวกับทีน' ัง' บนเครื'องบิน เนื'องจากบัตรโดยสาร (ตั uว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวน
สิทธิ ~ในการเลือกที'นั 'งบนเครือ' งบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามที'สุด
ให้ท่านได้นั 'งด้วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส' ดุ
• ข้อมูลเพิม' เติมเกีย' วกับห้องพักในโรงแรมทีพ
' กั เนื'องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจ
ทําให้หอ้ งพักแบบห้องพักเดีย' ว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ [ ท่าน (Triple) จะแตกต่างกัน
บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยูค่ นละชันกัน (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
• กรณีทท
'ี า่ นไม่ผา่ นด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทังสิน ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ~
ในการคืนค่าใช้จา่ ยให้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ'งทังสิน
• ขอสงวนสิทธิ ~การเก็บค่านํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม' หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวันเดินทาง
• บริษัทขอสงวนสิทธิ ~ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนํ าสิง' ของผิด กฎหมาย ซึ'งอยู่น อกเหนื อความ
รับผิดชอบของบริษทั
• บริษัทขอสงวนสิทธิ ~ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดสิง' ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิทธิ ~ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง' ของไว้ท'โี รงแรมและจําเป็ นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามทีท
' า่ นต้องการ
• รายการนีเป็นเพียงข้อเสนอทีต' ้องได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครังหนึ'ง หลังจากได้สาํ รองโรงแรมทีพ
' กั ในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ'งอาจจะปรับเปลีย' นตามทีร' ะบุในโปรแกรม
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เลขทีบ่ ัญชีสำหรับชำระค่าบริการ
ชื่อบัญชี : บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) , สาขาย่อย : เซ็นทรัลบางนา 2
เลขที่บัญชี : 664-2-23781-9 (ออมทรัพย์)

สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม
จองทัวร์ตดิ ต่อ แผนกทัวร์บริษทั มัชรูมทราเวล จำกัด
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