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ฟรีนั ่งกระเช้าขึ้ นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อ้นั
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ และ ช้อปปิ้ ง 2 ตลาดดัง ดองบา , ตลาดฮาน
ตืน่ ตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ ล่องเรือชมสองฝั ่งแม่น้ าหอม
อิ่มอร่อยกับภัตตาคารบนบาน่าฮิลล์ และ สลัดกุง้ มังกรโต๊ะละ 1 ตัว ณ ร้าน NM
ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus

กาหนดการเดินทาง: มิถุนายน – ธันวาคม 2560
วันแรก
กรุงเทพ –ดานัง - สินค้าOTOP – เว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ าหอม
08.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการ
บิน Bangkok Airways โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
11.00 น.
นาท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง โดยเที่ยวบินที่ PG 947(มีบริการอาหารร้อนบนเครื่องบิน)
12.35น
เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง) นาท่านผ่านด่านตรวจคน
เข้าเมืองและศุ ลกากร จากนั้ น นาท่ านขึ้ นรถโค้ช ปรับอากาศสู่ จ ากนั้ นเดิ นทางไปเมื องเว้ (ใช้เวลา

คา่

วันที่สอง
เช้า

เที่ยง

เดินทางประมาณ 2 ชม) จากนั้นนาท่านผ่านชม Tam Giang เป็ นทะเลสาบน้ ากร่อยที่ ใหญ่ที่สุดใน
เอเชียเป็ นพื้ นที่ชาวเวียดนามใช้ในการเลี้ ยงกุง้ ปลา จานวนมาก ชมวิวที่ สวยงามของอ่าวทะเล Lang
Co เป็ นหนึ่ งในสิบอ่าวสวยงามที่สุดในโลกเป็ นพื้ นที่ชาวเวียดนามใช้ในการเลี้ ยงหอยเพื่อการผลิตมุก
(แวะชมขากลับ) ระหว่างทางแวะ พักผ่อนรับทานกาแฟขึ้ นชื่อของเวียดนามและชมผลิตภัณฑ์ที่
ผลิ ต มาจากเยื้ อไม้ไผ่ ซึ่ ง เป็ นนวัต กรรมใหม่ ข องประเทศฝรัง่ เศสที่ มี ข บวนการเอาไม้ไผ่ ม าเผา
กลัน่ กรองเพื่อจะออกมาเป็ นด้ายไม้ไผ่และใช้ผลิตออกมาเป็ นสินค้าต่างๆที่มีประโยชน์ดีต่อสุขภาพ พา
คณะไปชม สิน ค้า OTOP ที่ ขึ้นชื่ อของเมื องเว้ เช่ น พวกขนมพื้ นเมืองต่ างๆ ชาฮ่ องเต้ เหล้ายาดอง
ฮ่องเต้ สามารถซื้ อเป็ นของฝากให้เพื่อนฝูง คนที่รูจ้ กั ได้อย่างดี จากนั้ นนา
ท่านเข้าสู่ วัดเทียนมู่ ไหว้พระขอพรเจดียเ์ ทียนมู่ มีหอคอยเจดีย ์ 8 เหลี่อม
สูง 8 ชั้น ซึ่งตั้งอยูบ่ นฝัง่ ซ้ายของแม่น้ าหอม พร้อมเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา ณ.ที่แห่งนี้ ยังเป็ นที่เก็บรถออสตินสีฟ้าคันประวัติศาสตร์ที่
โลกต้องจารึกเนื่ องมาจากมีพระจีนขับรถออสตินคันประวัติศาสตร์ที่โชว์อยู่
ที่วดั นี้ ไปราดน้ ามันเผาตัวเองประท้วงรัฐบาลเวียดนามที่ทาลายพุทธศาสนา
และเก็บภาพแห่งความประทับใจริมแม่น้ าหอม จากนั้ นนาท่านไปละลาย
ทรัพย์ที่ ตลาดดองบา เป็ นตลาดที่ รวบรวมสิ นค้ามากมายเป็ นที่ นิย มทั้ง
ชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื้ อเวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า ของ
ที่ระลึกมากมายเพื่อฝากคนที่บา้ นมากมาย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาคณะเดินทางลง ล่องเรือมังกรชมแม่น้ าหอม ชมการแสดง
พื้ นเมืองของชาวเวียดนามโบราณ ทั้งเสียงดนตรี ที่มาจากเครื่องดนตรีดีดสี
ตีเป่ า และเสียงร้องขับขานในเพลงเวียดนามดังเดิม มันก็จะเป็ นอะไรที่ถือ
เป็ นประสบการณ์ที่ไม่รลู ้ ืม
นาท่านเข้าสู่ที่พกั เมืองเว้ โรงแรม Jasmine Hotel หรือเทียบเท่าระดับ ***
พระราชวังไดโน้ย - สุสานจักรพรรดิ ไคดิงห์ – ดานัง – วัดหลิงอึ๋ง
รับประทานอาหาราเช้าที่ โรงแรม
จากนั้ น น าท่ า นชม พระราชวัง ไดโน้ ย พระราชวังโบราณแห่ งสุ ด ท้า ยของ
เวียดนาม UNESCO ประกาศให้ เป็ นแหล่งมรดกโลก เป็ นที่ประทับ ที่ทาการ
ของระบบพระราชวงศ์สุดท้ายของประเทศเวียดนามคือพระราชวงเหงียนมี
พระองค์ท้ังหมด 13 องค์ที่ ไ ด้ขึ้ นมาถื อครองราชย์นั บ ตั้งแต่ ค.ศ. 1802
จนถึง ค.ศ. 1945 มีสถาปั ตยกรรมที่สวยงาม ใหญ่โต อลังการเป็ นอย่างยิ่ง
ท่ า นจะได้ช มครบทั้ งหมด 3 ส่ ว นของพระราชวัง ได้แ ก่ ก าแพงรอบนอก
ป้องกันตัวพระราชวังที่เรียกว่า “กิงถัน่ ” ที่ทาการของพระองค์กบั เสนาธิการ
และแม่ทับ ท้องพระโรงที่ เรียกว่านครจักพรรค์ “ไถหว่า” และส่วนที่ สาคัญ
มากที่ สุดของพระราชวังคื อพระราชวังต้องห้าม เป็ นที่ ประทับของพระองค์
พระราชินี นางสนมและกลุ่มคนรับใช้เป็ นขันที ที่เรียกกันว่า ”ตื๋อกัม๋ ถัน่ ”
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร Biet Phu Thao Nhi (VietNam local
food)
จากนั้ นนาท่ าน ชม สุ สานจักรพรรดิ ไคดิงห์ (Kai Dinh) ซึ่ งเป็ นสุ สานที่
องค์ จั ก รพ รรดิ องค์ ที่ 12 สร้า งขึ้ นและถื อว่ า เป็ นสุ ส านที่ งดงามของ
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14.00 น.

สถาปั ตยกรรมการก่ อสร้างที่ มีลวดลายอ่อนช้อย ผสมผสานกับความงามของภาพตกแต่งผนั งด้วย
กระเบื้ องสี ซึ่งเป็ นศิลปะของชาวเวียดนามโดยเฉพาะที่ได้รบั การตกทอด มานับพันปี และภาพเขียนอัน
วิจิตรบรรจงที่ฝ้าเพดานที่ศิลปิ นบรรจงใช้พ่กู นั วาดด้วยเท้า จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่เมื องดานัง
ระยะทาง 100 กม ระหว่างทางนาท่านแวะ ริมอ่าวลังโกที่ชาวเวียดนามใช้ในการเลี้ ยงหอยเพื่อการ
ผลิตมุก แวะชมสินค้าต่างๆที่ ท าด้วยฝี มือชาวเวียดนามไม่ว่าจะเป็ นเครื่องประดับจากไข่มุก ภาพฝั ง
เปลือกหอย ผลิ ตภัณ ฑ์บารุ งผิ วที่ ท าจากไข่มุก จากนั้ นนาท่ านมัสการองค์ เจ้าแม่ กวนอิม ณ วัดห
ลิงอิ๋ง ที่ชาวเมืองดานังเคารพนับถือ ที่ได้สร้างขึ้ นตามหลักศาสตร์ฮวงจุย้ เพื่อป้องกันพายุที่จะพัดเข้ามา
สู่เมืองดานัง และนาชมประวัติความเป็ นมาของอาณาจักรจามในพิพิธภัณฑ์จาม ประวัติศาสตร์ความ
เป็ นมาของศิลปะแบบจามที่เกิดขึ้ นในเวียดนาม ได้เวลาสมควร
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร NM (อาหารทะเล + กุง้ มังกรซอสมายองเนสโต๊ะละ 1 ตัว)
นาท่านเข้าสู่ที่พกั เมืองดานัง โรงแรม ADINA HOTEL , OCEAN HAVEN HOTEL หรือเทียบเท่า***
กระเช้าบานาฮิลล์ + สวนสนุก + รถไฟไต่เขา – หมู่บา้ นหินอ่อน – เมืองฮอยอัน – ดานัง –
สะพานแห่งความรัก – รูปปั้ นปลามังกร – ชมสะพานมังกรพ่นไฟ
รับประทานอาหาราเช้าที่ โรงแรม
จากนั้นนาท่านเยือนภูเขา บานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับการนัง่ กระเช้าที่
ยาวที่สุดในเวียดนาม ระยะทาง 6 ก.ม. ผ่านภูเขาและสายหมอกสัมผัส
อากาศที่หนาวเย็นตลอดปี ชมวิวทิวทัศที่สายงามของภูเขาฮายเวิ่น เก็บ
ภาพแห่ งความสวยงาม ซึ่ งสมัย ก่ อนชาวฝรัง่ เศสตั้งใจจะสร้างเป็ น
เมืองต่างอากาศอีกแห่งหนึ่ งของเวียดนาม บนภูเขามีรีสอร์ทห้องพัก
ร้านอาหาร และ สวนสนุ ก (Fantasy Park) ที่รอให้ท่านไปร่วมสนุ กแบบไม่อ้นั นาท่านนั ่งรถไฟไต่
เขา ที่มีที่เดียวในประเทศเวียดนามเพื่อขึ้ นไปชมสวนดอกไม้แห่งความรัก Le Jardin D’Amour สไตล์
ยุโรปที่มีดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายชนิ ด นาท่านชมพระยูไลองค์ใหญ่ ณ วัดลิงอื๋งแห่งบานาฮิวล์
ที่เป็ นองค์มีความสูงถึง 30 เมตรชมอุโมงค์เก็บไวน์ที่มีอายุรอ้ ยปี เป็ นผลงานของคนฝรัง่ เศสตอนที่เขา
มาค้นพบบานาฮิวล์ในยุคแรกๆสามารถซื้ อไวน์ชนิ ดต่างๆกลับไปเป็ นทีระลึกได้ (ให้ท่านได้อิสระเล่น
สวนสนุก + ดูหนัง 3D,4D,5D ฟรีทุกอย่าง / ยกเว้นห้องหุ่นขี้ ผึ้ ง)
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคา บุฟเฟ่ ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล์
จากนั้นนาท่านนัง่ กระเช้าลงมาสู่เมืองดานัง นาท่านผ่านชม ภูเขาหินอ่อน Marble Mountains และ
นาชม หมู่บา้ นหินอ่อน ที่มีแหล่งวัตถุดิบหินอ่อนเนื้ อดี และช่างแกะสลักฝี มือประณีต ส่งออกจาหน่ าย
ทัว่ โลก จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมื องฮอยอัน เที่ยวชมเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมได้รบั การขึ้ น
ทะเบียนจาก UNESCO มนต์เสน่ หอ์ ยู่ที่บา้ นโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี
มีหลังคา ทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอัน ซึ่งเป็ น สถาปั ตยกรรม
ที่ไม่ซ้าแบบทั้งในด้านศิลปะและการแกะสลัก ชมย่านการค้าเมืองท่าค้าขาย
สมัย โบราณของชาวจี น **เมื องฮอยอัน ไม่ อนุ ญ าตให้นารถใหญ่ เข้าไป
ดังนั้นการเดินชมเมื องจึงเป็ นวิธีท่องเที่ยวที่ดีที่สุด** นาชมสะพานญี่ ปุ่น
ซึ่งเป็ นสัญ ลัก ษณ์ของเมืองฮอยอัน ซึ่ งเชื่อว่าถูกสร้างเพื่อเชื่อมคนในชุ มชน
หลากหลายเชื่อชาติเข้าด้วยกัน ชม พิพิธภัณฑ์ประวัตศิ าสตร์วดั กวนอู ศาล
เจ้า ชุ มชนชาวจีน และ บ้านโบราณ อายุ ยาวนานกว่า 200 ปี ซึ่งสร้างใน
แบบผสมผสานสถาปั ตยกรรมที่ ย ังคงเหลือเข้าเมื่อศตวรรษที่ 17ได้เวลา
สมควร เดินทางกลับสู่เมืองดานัง
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รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร จากนั้ นนาท่านชม สะพานแห่งความรัก ที่ นิยม
ของหนุ่ ม สาวคู่รัก กัน มาซื้ อกุ ญ แจใสคล้องใส่ สะพาน จากนั้ น น าท่ านชม รู ป ปั้ นปลามั ง กร ที่ เป็ น
สัญลักษณ์ของเมืองดานัง เมืองที่กาลังจากปลากลายเป็ นมังกรในระยะใกล้
เชิญท่านเพลิดเพลินกับความอลังการของ สะพานมังกรไฟที่มีความยาวถึง 666 เมตร เป็ นสะพาน 6
เลนส์ ซึ่ งเป็ นสะพานที่ ต ระการตามากที่ สุ ด ของเวี ย ดนามในเวลานี้ โดยการแสดงนี้ จะเริ่ ม เวลา
21.000น. ของวันเสาร์และอาทิตย์เท่านั้น
นาท่านเข้าสู่ที่พกั เมืองดานัง โรงแรม ADINA HOTEL , OCEAN HAVEN HOTEL หรือเทียบเท่า***
ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ
รับประทานอาหารเช้า ที่ โรงแรม
นาท่านไปละลายทรัพย์ที่ ตลาดฮาน เป็ นตลาดที่รวบรวมสินค้ามากมายเป็ นที่นิยมทั้งชาวเวียดนาม
และชาวไทย อาทิ เสื้ อเวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า สินค้าพื้ นเมือง โดยเฉพาะงานฝี มือ อาทิ ภาพ
ผ้าปั กมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปั ก กระเป๋าปั ก ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจาชาติ
เวียดนาม) ฯลฯ ไว้เป็ นที่ระลึกมากมายเพื่อฝากคนที่บา้ น

สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทาง สู่สนามบิน Danang International Airport เตรียมตัวเดินทางสู่กรุงเทพฯ
13.35 น.
เหินฟ้ าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS เที่ยวบินที่ PG 948
(มีบริการอาหารร้อนบนเครื่องบิน)
15.15 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดีภาพด้วยความประทับใจ ….

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
รายการท่องเที่ยวนี้ อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ถือเป็ นเอกสิทธิ์ของผูจ้ ดั โดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ**

เดือนสิงหาคม 60
วันที่ 3-6 สิงหาคม 60
วันที่ 11-14 สิงหาคม 60
วันที่ 24-27 สิงหาคม 60

12,899.13,899.11,899.-

12,899.13,899.11,899.-

2,900.2,900.2,900.-

11,899.11,899.11,899.-

2,900.2,900.2,900.-

12,899.15,899.12,899.-

2,900.2,900.2,900.-

เดือนกันยายน 60
วันที่ 7-10 กันยายน 60
วันที่ 14-17 กันยายน 60
วันที่ 28 ก.ย.-1ต.ค.60

11,899.11,899.11,899.-

เดือนตุลาคม 60
วันที่ 12-15 ตุลาคม 60
วันที่ 20-23 ตุลาคม 60
วันที่ 26-29 ตุลาคม 60

12,899.15,899.12,899.-

พฤศจิกายน 60
วันที่ 2-5 พฤศจิกายน 60
วันที่ 9-12 พฤศจิกายน 60
วันที่ 30 พ.ย. - 3 ธ.ค.60
วันที่ 21 - 24 ธันวาคม

12,899.12,899.12,899.ธันวาคม 60
12,899.-

12,899.12,899.12,899.-

2,900.2,900.2,900.-

12,899.-

2,900.-

ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 600 บาทตลอดการเดินทาง
หัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ
ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ = Infant 3,500 บาท
อัตราค่าบริการรวม
✓ ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุช้นั ทัศนาจร (เครื่องเหมาลาต้องไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
✓ ค่าสัมภาระน้ าหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ้ นเครื่อง 7กก.
✓ ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
✓ ค่าภาษี สนามบินและค่าภาษี น้ ามันเชื้ อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับ
ค่าธรรมเนี ยมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง
✓ ค่าอาหารตามรายการระบุ
✓ ค่ารถรับ-ส่งนาเที่ยวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
✓ หัวหน้าทัวร์ที่ชานาญเส้นทางนาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
✓ ประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก , รวมถึง
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (หากท่านต้องการสัง่ เพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก )
 ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 500 บาท ขึ้ นอยูก่ บั อัตรา
แลกเปลี่ยน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง)
 ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 600 บาทตลอดการเดินทาง
เงื่อนไขในการจอง
• ชาระมัดจาในวันที่จองที่นัง่ ละ5,000 บาท พร้อมหนังสือเดินทาง (หรือสาเนา) ส่วนที่เหลือชาระทั้งหมดอย่าง
น้อย 25 วันก่อนการเดินทาง
• กรุ๊ปที่ เดิ นทางช่วงวันหยุ ด หรือเทศกาลที่ ตอ้ งการันตี มดั จากับสายการบิ นหรือผ่ านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินค่า
ทัวร์ท้งั เต็มจานวนหรือบางส่วน ในกรณีที่ท่านจองแล้วยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น

เมื่อท่านได้ทารายการจองทัวร์ กับ เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนั้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
เพื่อแจ้งนัดวัน ชาระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้
ธนาคาร

สาขา
ชื่อบัญชี
สาขาย่อย เดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ
เดอะมอลล์ บางกะปิ
นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ
เดอะมอลล์ บางกะปิ
บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากัด

ประเภท หมายเลขบัญชี
ออมทรัพย์ 732-2-31864-9
ออมทรัพย์ 160-251742-5
ออมทรัพย์ 281-2-22986-8

หมายเหตุ
➢ เที่ยวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิตอ้ งแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า
➢ ถ้าท่านเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชม.ด้วยเหตุอนั ใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านสละสิทธิ์การเดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆทั้งสิ้ น
➢ ขอสงวนสิทธิถา้ ผูเ้ ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน จะไม่มีหวั หน้า / แต่ถา้ 15 ท่านขึ้ น จะมีหวั หน้าทัวร์ตลอดการ
เดินทาง
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ นในกรณีดงั ต่อไปนี้
หากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนั ดหยุ ดงาน, การก่อจลาจล, การปิ ดด่ าน,ภัย
ธรรมชาติ หรือกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใช้จ่าย
ทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุ สูญ หายที่ เกิดจากความประมาทของตัว
นักท่องเที่ยวเอง
ตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดิ นทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุ ใดก็ตาม ไม่สามารถนามา
เลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงินได้
หนั งสือเดิ นทางต้องมีอายุ เหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดื อน บริษั ทฯไม่รบั ผิ ดชอบหากอายุ เหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้

