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วันแรก
08.30 น.

11.00 น.
12.45 น.

คํา

กรุงเทพฯ – เมืองดานัง – เมืองเว้ – ล่องเรือแม่นําหอม
คณะพร้อมกันทีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน เคาน์เตอร์ F
สายการบินบางกอก แอร์เวย์ เจ้าหน้าทีบริษทั คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสาร
และสัมภาระ
ออกเดินทางสู่ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ เทียวบิ นที PG947
เดินทางถึง เมืองดานัง เมืองท่าเศรษฐกิจสําคัญของเวียดนามตอนกลาง นําท่านผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากร นําท่านเดินทางสู่ เมืองเว้ โดยใช้อุโมงค์ไฮวาน ซึงเชือมระหว่างดานังกับเว้ สร้างขึน
เมือปี ค.ศ.
ระยะทาง ,
เมตร ถึงเมืองเว้ ซึงเคยเป็ นเมืองหลวงเก่าของเวียดนามในรัชสมัย
ราชวงศ์เหงียน นํ าท่าน ล่องเรือแม่นําเฮือง หรือ แม่นําหอม ผ่านสะพานประวัตศิ าสตร์สมัยสงคราม ชม
วิถชี วี ติ ชาวบ้านทีขุดทรายขาวเป็ นอาชีพ พร้อมชมการแสดงศิลปะการขับร้องดนตรีพนเมื
ื องของชาวเว้
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร **ลิ มรสอาหารเวียดนาม สไตล์เว้แบบดังเดิ ม**
นําท่านเข้าสู่ทีพัก GREEN HOTEL, HUE(4*) หรือเทียบเท่า
http://www.greenhotel-hue.com
(หมายเหตุ:การเดินทางไปเมืองเว้จะแวะพักรถให้ทุกท่านผ่อนคลายอิ ริยาบททีร้านขายของทีระลึก
ระหว่างทาง ครัง)
หมายเหตุ : กรุณาจัดกระเป๋าสํารองใบเล็ก สําหรับพักโรงแรมบนบานาฮิวส์ คืน เพือควสมสะดวกใน
การขนย้ายกระเป๋า สําหรับกระเป๋าใบหลักจะเก็บไว้บนรถโค้ช

วันทีสอง

เช้า

เมืองเว้ – พระราชวังเก่าเมืองเว้ (นังรถกอล์ฟ ชมพระราชวังเก่าเว้ ) – เจดียเ์ ทียนมู –
พระราชสุสานจักรพรรดิ ไคดิ งห์ – นังกระเช้าสู่ยอดเขาบานาฮิ ลล์ – นังรถรางเคเบิล
( ชมสวนดอกไม้ และ วัดลิ นห์อึง สักการะพระศากยมุนี )
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม พระราชวังเก่าเว้ (นังรถกอล์ฟ ชมพระราชวังเก่าเว้ ) ซึงเคยเป็ นทีประทับของพระจักรพรรดิ
ราชวงศ์เหงียนถึง รัชกาล ชมความเจริญทีเคยรุ่งเรืองในอดีต ชมศิลปะการตกแต่ง ซึงได้รบั ยกย่องให้
เป็ นมรดกของโลก นํ าท่านชม เจดียเ์ ทียนมู ชมเจดียท์ สวยงามและเก่
ี
าแก่ของวัด ซึงถือเป็ นสิงศักดิสิทธิ
คูบ่ า้ นคูเ่ มืองทีสําคัญ ของเวียดนาม โดยสร้างบนเนินดินเป็ นทรงแปดเหลียมสูง เมตร ชมหอระฆังทรง
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กลางวัน
บ่าย

คํา

หกเหลียมทีมีนําหนักถึง , กิโลกรัม เชือกันว่า เมือตีระฆังแล้วเสียงจะดังไปไกลถึง กิโลเมตร
สุสานของจักรพรรด์ไคดิ ง ห์ สุสานเดียวทีมีการผสมผสานระหว่างสถาปั ตยกรรมตะวันออกเข้ากับ
สถาปั ตยกรรมตะวันตก ด้วยทรงเป็ นจักรพรรดิในราชวงศ์เ หงียนพระองค์เดียวทีได้เดินทางไปประเทศ
ฝรังเศส สุสานแห่งนีสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างดี โดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 11 ปี สุสานได้รบั การ
ตกแต่งเป็ นบันไดมังกรอันโอ่อ่าทีจะพาคุณขึนไปสู่สานชันหนึง จากนันมีบนั ไดต่อไปยังลานชันสองทีเรียง
รายด้วยรูปปั นหินของช้าง ม้า ข้าราชการทหารและพลเรือน กลางลานมีแผ่นจารึกเขียนด้วยอักษรจีน
นิพนธ์โดยพระเจ้าเบ๋าได่ เพือรําลึกถึงพระบิดาของพระองค์ ภายในสุสานจะพบภาพเขียนทีสวยงามมีชอว่
ื า
"มังกรในม่านเมฆ" เป็ นภาพบนเพดาน โดยจิตรกรผูน้ ีใช้เท้าเขียนภาพแทนการวาดด้วยมือ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่ ภูเขาบานาฮิ ลล์ นังกระเช้าบานาฮิลล์ทยาว
ี ระยะทาง ก.ม.ผ่านภูเขาและสายหมอก
สัมผัสอากาศทีหนาวเย็นตลอดปี ชมวิวทิวทัศน์ทสวยงาม
ี
ของภูเขาฮายเวิน ซึงสมัยก่อนชาวฝรังเศสตังใจ
จะสร้างเป็ นเมืองต่างอากาศอีกแห่งหนึงของเวียดนามบนภูเขา กระเช้าที Ba Na Hills แห่งนีได้ Guinness
World Records สองอย่าง เมือ วันที 25 มีนาคม ปี 2009 คือ กระเช้าทียาวทีสุด (5,042 m) โดยไม่หยุด
แวะ และกระเช้าทีสูงทีสุดที (1,291 m) โดยไม่หยุดแวะเช่นเดียวกัน จากนันพาท่านเทียวชมยัง สวน
ดอกไม้ โดยรถรางเคเบิล “หากมาเทียวชมบานาฮิลล์ มีคาํ กล่าวว่า “ไม่ได้มาเทียวสวนดอกไม้ เสมือนมา
ไม่ถงึ บานาฮิลล์” ด้วยอากาศทีเย็นเกือบตลอดปี บนยอดเขา Bana Hills ทําให้ดอกไม้บนเขาแห่งนีมีสสี นั
สวยสด งดงามมาก และนําท่านขึน ชมวัดลิ นห์อึง (สักการะ พระศากยมุนี) พระพุทธรูปปูนขาวสูง 27
เมตร เด่นสง่ากลางภูเขาบานาฮิลล์

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ทีพัก MERCURE BANAHILL FRENCH VILLAGE HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.banahills.com.vn/en/french-village
(หมายเหตุ: การเดินทางไปเมืองดานังจะแวะพักรถให้ทกุ ท่านผ่อนคลายอิ ริยาบททีร้านขายของทีระลึก
ระหว่างทาง ครัง)

วันทีสาม
เช้า

บานาฮิ ลล์ – THE FANTASY PARK – เมืองฮอยอัน – ชมเมืองเก่า (เดิ นเล่นช้อปปิ งชมเมืองฮอย
อันยามคําคืน)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ให้ท่านอิสระจินตนาการของการผจญภัยไปกับสวนสนุ ก THE FANTASY PARK พร้อมเครืองเล่น
มากมาย บนยอดเขาบานาแห่งนี ท่านจะได้พบกับเครืองเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์ของ
หนัง 4D ,ระทึกขวัญกับบ้านผีสงิ , ไดโนเสาร์ เกมส์สนุ กๆเครืองเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ(Alpine Coster) ,
แมงมุมเวียนหัว ตลอดไปจนถึงระทึกขวัญสันประสาทอีกมากมาย หรือ สนุ กกับการช้อปปิ งของทีระลึก

V04_1 HUE - HOI AN –DA NANG (BANA HILLS) 4D3N (PG) JAN-APR 2019

3

ภายในสวนสนุ กอย่างจุใจและอีกมากมายทีรอท่านพิสูจน์ (เครืองเล่นและพิพธิ ภัณฑ์บ างรายการจะมี
ค่าใช้จ่ายเพิมเติม เช่น WAX MUSEUM, COTTON ANIMAL, CARNIVAL SKILL)

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ เมืองฮอยอัน หรือเมืองไฟโฟ เมืองทีเป็ นทีรูจ้ กั กันในหมู่พอ่ ค้าชาวจีน ญีปุ่ นและตะวันตก
ในฐานะท่าเรือสําคัญในสมัยศตวรรษที - นําท่านเทียวชม เมืองโบราณฮอยอัน ชมบ้านไม้เก่า
สถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณทีมีอายุกว่า
ปี โดยมีเจ้าของอาศัยอยู่สบื ทอดกันมาร่วม ชัวอายุคน
และศาลเจ้าศักดิสิทธิหลายแห่ง ชมสะพานญีปุ่ น สะพานเก่าแก่ทเชื
ี อมโยงถนนสองแห่ง สร้างขึนอย่าง
แข็งแรงตังแต่ปี 1593 โดยชาวญีปุ่นทีมาอาศัยอยู่ในเมืองฮอยอันต่อมามีการขยายถนนลอดใต้สะพาน เพือ
ให้รถผ่านได้โดยชาวฝรังเศส เมือครังทีเข้ามามีบทบาทในการปกครองเวียดนาม และต่อมาได้มกี ารบูรณะ
ซ่อมแซมครังใหญ่ในปี 1986

คํา

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
หลังรับประทานอาหารคํา ** อิ สระเทียวชมเมืองฮอยอัน บรรยากาศยามคําคืน**
นําท่านเข้าสู่ทีพัก PHU THINH BOUTIQUE RESORT AND SPA, HOI AN (4*) หรือเทียบเท่า
http://www.phuthinhhotels.com/

วันทีสี
เช้า

ฮอยอัน – เมืองดานัง – องค์เจ้าแม่กวนอิ ม – สนามบินดานัง – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เมืองดานัง เข้าไหว้สกั การะ องค์เจ้าแม่กวนอิ ม ทีชาวเมืองดานังเคารพนับถือ ทีได้สร้าง
ขึนตามหลักศาสตร์ ฮวงจุ้ยเพือป้ องกันพายุทีจะพัดเข้ามาสู่เมืองดานัง เก็บภาพแห่งความสวยงามวัด
หลินอึง เป็ นสถานทีน่าเทียวชมอีกแห่งหนึงของเมืองดานัง หากมองจากตัวเมืองดานังจะเห็นวัดหลินอึงอยู่
อีกด้านหนึงติดภูเขา เจ้าแม่กวนอิมหลินอึงแกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยนื โดดเด่นสูงทีสุดในเวียดนาม
ทําเลทีตังหรือฮวงจุ้ยดีมาก รูปปั นเจ้าแม่กวนอิมหลินอึงหันหน้าออกทะเลด้านหลังชนภูเขา ตังอยู่บนฐาน
ดอกบัวสง่างามเหลือเกิน ชาวประมงนิ ยมไปกราบไหว้ขอพรช่วยปกปั ก รักษา หลินอึงมีความหมายว่า
สมปรารถนาทุกประการ ตังอยู่บนชายหาดพระพุทธเจ้าภาษาเวียดนามคําว่าบ๊ายบุต ทีบริเวณลานวัดมี
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13.35 น.
15.25 น.

พระอรหันต์ องค์ เป็ นหินอ่อนแกะสลักทีมีเอกลักษณ์ท่าทางทีถ่ายทอดอารมณ์ทกุ อย่างของมนุ ษย์ซงแฝง
ึ
ไว้ดว้ ยคติธรรมอย่างลึกซึง จากจุดวัดหลินอึงสามารถมองเห็นตัวเมืองดานังได้อย่างชัดเจน
ได้เวลาอันสมควร นํ าท่ านเดินทางสู่ สนามบิ น ดานั ง เพือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระ
เตรียมตัวเดินทางกลับ
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ เทียวบินที PG 948
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
******************************************************************
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อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง : มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
อัตราค่าบริ การ (ผู้เดิ นทาง

10 -13, 24 - 27
14 - 17, 28 - 03
14 -.17, 28 - 31 เม.ย.
04 -07, 25 - 28

ท่ านขึนไป)

ผู้ใหญ่พกั ห้องละ ท่าน
เด็กอายุตากว่
ํ า ปี พักรวมผู้ใหญ่ ท่าน มีเตียง
เด็กอายุตากว่
ํ า ปี พักรวมผู้ใหญ่ ท่าน ไม่มีเตียง
พักห้องเดียว เพิ มอีกท่านละ

ราคารวมตัว

ราคาไม่รวมตัว

,
,
,
3,

17,900
5,

,5
3,

หมายเหตุ
 การเดินทางในแต่ละครังต้องมีผเู้ ดินทางจํานวน ท่านขึนไปจึงจะมีหวั หน้าทัวร์นําท่านเดินทางไป
พบมัคคุเทศน์ทอ้ งถินทีเวียดนาม
 กรณีเดินทางเป็ นกรุ๊ปน้อยกว่า ท่านไม่มรี าคาเด็ก
 ราคานีอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนืองจากการผกผันของราคาค่านํามันเชือเพลิงทีอาจ
เกิดขึนได้ในภายหลังการออกราคานี
อัตรานี รวม
 ค่าตัวเครืองบินไป – กลับ ชันประหยัดตามเส้นทางและสายการบินตามรายการทีระบุเท่านัน
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนํ าเทียวทีระบุเท่านัน
 ค่าโรงแรมห้องพัก 2-3 ท่านต่อห้องตามรายการทีระบุเท่านัน
 ค่าอาหาร เครืองดืมตามรายการทีระบุเท่านัน
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทีระบุเท่านัน
 ค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการทีระบุเท่านัน
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั ฯจากกรุงเทพฯทีคอยอํานวยความสะดวกแก่ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าขนกระเป๋ าเดินทางท่านละ ใบรวมนําหนักไม่เกิน กก.
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ , , บาท
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน และ พนักงานขับรถ
 นําดืมบนรถวันละ ขวดต่อท่าน
อัตรานี ไม่รวม
 ค่าทําหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต
 ค่าวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม เฉพาะ ชาวต่างชาติ หรือ คนไทยถือพาสปอร์ตต่างด้าว ท่านละ ,
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(ระยะเวลาการยืนวีซ่า วันทําการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครืองดืมและอาหารทีสังเพิมเติมจากรายการ
ทีทางบริษทั ฯ จัดให้ เป็ นต้น
 ค่านําหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณีนําหนักเกินกว่าสายการบินกําหนด คือ กิโลกรัมต่อท่าน
 ค่าธรรมเนียมในการยืนใบอนุ ญาตสําหรับคนต่างด้าวทีกลับเข้าประเทศ
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิม % และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย %
 ค่าภาษีทอ่ งเทียว หากมีการเรียกเก็บเพิม
 ค่าทิปไกด์พนักงานยกกระเป๋ าโรงแรมละ ดอลล์ล่า, ทริปซิโคล่ ดอลล์ล่า ต่อท่าน
 ค่าผกผันของนํ ามันทีทางสายการบินแจ้งเปลียนแปลงการกระทันหัน
เงือนไขการเดิ นทาง
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมผี เู้ ดินทางตํากว่า 1 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้า
ก่อน 15 วัน
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนโปรแกรมเพือความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนืองมาจากการ
ล่าช้า ของสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อวินาศภัย การก่อจลาจล อุ บตั ิเหตุ ฯลฯ โดยจะคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนืองจากการกระทําทีส่อไปในทางผิด
กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คนื เงินค่าทัวร์ทชํี าระมาแล้ว
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทเกิ
ี ดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ อาทิ ซึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไป
ระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษทั ฯ โดยทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที
เกิดขึนตามจริงเท่านัน เช่น ค่ามัดจําตัวเครืองบิน ค่าวีซ่าในกรณีทยืี นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจําห้องพัก ฯลฯ
การชําระเงิน
 ส่งใบจองทัวร์และชําระเงินมัดจําภายใน วันนับจากวันทีจอง เงินมัดจําถือเป็ นการยืนยันการจองของท่าน
o ยุโรป ท่านละ , บาท
o ญีปุ่ น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน เกาหลี เวียดนาม สิงคโปร์ พม่า ไต้หวัน ท่านละ , บาท
 ชําระค่าทัวร์ส่วนทีเหลือทังหมดล่วงหน้า วันก่อนเดินทาง
 ช่วงเทศกาล หรือ High Season (เทศกาลปี ใหม่ ตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน และตลอดเดือนตุลาคม ต้อง
ชําระล่วงหน้า วันก่อนการเดินทาง
 หากท่านไม่ชาํ ระเงินส่วนทีเหลือตามกําหนดวันดังกล่าว ทางบริษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มเี งือนไข และ
ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินตามเงือนไขการยกเลิก
การยกเลิ ก






ยกเลิกก่อนออกเดินทาง วัน
ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง วัน
ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง วัน
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง - วัน
ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง - วัน
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 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง - วัน
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง - วัน
 หักเงินมัดจํา 10 %/ท่าน
ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง - วัน
ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง - วัน
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14-07 วัน
 หักเงินค่าทัวร์ %/ท่าน
ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-14 วัน
ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วัน
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง -วันเดินทาง
 หักเงินค่าทัวร์ %/ท่าน
กรณีตวเครื
ั องบินเป็ นตัวราคาพิเศษ หรือตัวแบบ NON-REFUND  หักเงินค่าทัวร์ %/ท่าน
ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง -วันเดินทาง
 หักเงินค่าทัวร์ %/ท่าน
ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-วันเดินทาง
 หักเงินค่าทัวร์ %/ท่าน
 หากท่านยกเลิกการเดินทางเงือนไขใดเงือนไขหนึ ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทน ทางบริษ ัทฯ ขอคิด
ค่าใช้จ่ ายเพิม ค่าเปลียนชือตัวเครืองบินเท่านัน ทังนีต้องไม่อยู่ในเงือนไขตัวทีไม่อนุ ญาตให้เปลียนชือ และไม่
อนุญาตให้คนื บัตรโดยสาร










การขอเปลียนแปลงวันเดิ นทาง
 หากผูเ้ ดินทางมีความประสงค์จะขอเปลียนแปลงวันเดินทาง สามารถทําได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามเงือนไข ดังนี
o ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 30 วัน ในช่วงปกติ
o ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 45 วัน ก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON (เทศกาลปี ใหม่
ตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม)
ตัวเครืองบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป- กลับพร้อมกัน หากต้องการเลือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้อง
ชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีสายการบินเรียกเก็บ และการจัดทีนังของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ น ผูก้ ําหนด ซึงทาง
บริษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษทั ฯ ได้ ดําเนินการออกตัวเครืองบิน
ไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน และหาก ท่านไม่แน่ ใจในวันเดินทางดังกล่าว
กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าทีฯ เพือยืนยัน ในกรณีทตัี วเครืองบินสามารถ ทํา REFUND ได้หรือไม่ก่อนทีท่านจะชําระ
เงินค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ
ค่าธรรมเนี ยมนํามันเชือเพลิ งและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ
 คิดตามอัตราทีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันทีล่าสุดทีมีการปรับค่าธรรมเนียม
 หากสายการบินมีการปรับขึนราคาในภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ส่วนเพิมทีทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บตาม
ความเป็ นจริง ณ วันทีออกตัว
กระเป๋าและสัมภาระเดิ นทาง
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 นํ าหนักกระเป๋ าและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุ ญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครืองบินคือ 0 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ ดยสาร
ชันประหยัด / Economy Class Passenger) หากสัมภาระมีนําหนักเกิน สายการบินมีสทิ ธิเรียกเก็บค่าระวางนําหนัก
เพิมได้
 กระเป๋ าสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้นําขึนเครืองได้ ต้องมีนําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ มีความกว้าง+ยาว+สูง
ไม่เกิน 25 เซนติเมตร (9.75 นิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว) x 46 เซนติเมตร (18 นิว)
 ในบางรายการทัวร์ ทีต้องมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ นําหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ตากว่
ํ ามาตรฐาน
ได้ ทังนีขึนอยู่กบั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน ซึงผูเ้ ดินทางต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
******************************************************************
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