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“ เว ้ เป็นดินแดนท่ีมีเอกลกัษณท์างวฒันธรรม ในภมิูภาค “ท่ีไมซ่ ้าใคร” 

เป็นวฒันธรรม ของเวียดนามท่ีเป็นเอกภาพปึกแผน่” 

( ค ากลา่วของศาสตราจารยอ์าวโุส Tran Quoc Vuong ) 

เท่ียวเวียดนามกลาง ครบสตูร สดุค ุม้กบัเมืองมรดกโลก 

บินตรงส ูเ่มืองเว ้ เท่ียวครบ อาหารดี นอน 4 ดาว 
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ก ำหนดกำรเดินทำง    31 ธ.ค. – 3ม.ค. 60 

วนัแรก         กรุงเทพฯ – เว้  - พระราชวงัโบราณ (Dai Noi)  

07.00 น.   คณะพร้อมกนั ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน 

                THAIVIETJET AIR โดยมีเจ้าหน้าทีค่อยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

09.00 น.    น าท่านเดินทางสู่ เมืองเว้ โดยเทีย่วบินที ่ ……… 

   10.30 น.    เดินทำงถึงสนำมบิน Phu Bai International Airport  (สนามบินเมือง เว้)  
  น ำท่ำนผำ่นด่ำนตรวจคนเขำ้เมืองและศุลกำกร จำกนั้นน ำท่ำนข้ึนรถโคช้ปรับอำกำศ  

 กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (1) 

 บ่าย         น ำท่ำนชมเมืองเว้ เมืองหลวงเก่ำเวยีดนำมในอดีตยำวนำนมำถึง 143 ปี  ก่อนท่ีระบบกษตัริยจ์ะล่มสลำยไปกบั 

                รำชวงศสุ์ดทำ้ยท่ีตระกลูเหงียน น ำท่ำนเขำ้ชม พระราชวงัโบราณ หรือ นครจกัรพรรดิ ( DAI NOI ) ท่ีมีก ำแพง

ลอ้มรอบ 3 ชั้น สร้ำงในปี ค.ศ. 1845 พระรำชวงัแห่งน้ีสร้ำง

ตำมควำมเช่ือแบบจีนโดยพระรำชวงัวงัแห่งน้ีจึงสร้ำงแบบ

พระรำชวงักูก้ง หรือพระรำชวงัตอ้งหำ้มของจีน และพำท่ำน

ชมพระรำชบลัลงักท่ี์วำ่รำชกำรของกษตัริย ์ตลอดจนหอ้งทรง

พระอกัษร ท่ีท ำกำรขุนนำงทั้งฝ่ำยปกครองและกลำโหม       

ชม ศาลบรรพกษัตริย์ แห่งราชวงศ์เหงียน   แต่มำถูกท ำลำย

เสียหำยจำกระเบิดไปอยำ่งมำกในสมยัสงครำมเวยีดนำม    น ำท่ำนไปเยีย่มชมร้ำนตดัชุดประจ ำชำติ อ๋าวหย่าย   
ซ่ึงท่ำนจะไดเ้พลิดเพลินกบักำรเลือกซ้ิอผำ้สวยๆหลำกสีหลำยลำย  และสำมำรถ

สั่งตดัใหเ้สร็จไดภ้ำยใน1วนับริกำรจดัส่งท่ีโรงแรม เพื่อใหท้่ำนไดส้วมชุดใส่
เดินเล่น ถ่ำยรูปรอบเมืองในวนัรุ่งข้ึนได ้ ต่อดว้ยน ำท่ำนเลือกซ้ือ 

พลอยธรรมชำติแท ้สีสันสดใส สวยงำม พลอยเน้ือใสสะอำด ในรำคำท่ีคุณจบั

จองเป็นเจำ้ของได ้

 

ค ่า           รับประทานอาหารค ่าที ่ภัตตาคาร(2) จำกนั้นเชิญท่ำนพกัผอ่นตำมอธัยำศยั 

          น าท่านเข้าสู่ทีพ่กัเมืองเว้  ROMANCE HOTEL  (4Star)  หรือเทียบเท่า 
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วันทีส่อง                เว้ - สุสานจักรพรรด ิไคดิงห์ (Kai Dinh ) – พระต าหนักอนักงุดิงห์ – ล่องเรือมงักร 
                                 วดัเทยีนมู่ - ตลาดดองบา 

 เช้า         รับประทานอาหารเช้า ที ่โรงแรม (3) น ำท่ำนชมเมืองเว้ เดินทำงไปตำมทำงหลวงเลียบชำยฝ่ังตะวนัออก เพื่อน ำ

ท่ำนชม สุสานจักรพรรดิ ไคดิงห์ (Kai Dinh)  ซ่ึงเป็นสุสำนท่ีองคจ์กัรพรรดิ

องคท่ี์ 12 สร้ำงข้ึนและถือวำ่เป็นสุสำนท่ีงดงำมของสถำปัตยกรรมกำร
ก่อสร้ำงท่ีมีลวดลำยอ่อนชอ้ย ผสมผสำนกบัควำมงำมของภำพตกแต่งผนงั

ดว้ยกระเบ้ืองสี ซ่ึงเป็นศิลปะของชำวเวยีดนำมโดยเฉพำะท่ีไดรั้บกำรตกทอด

มำนบัพนัปี และภำพเขียนอนัวจิิตรบรรจงท่ีฝ้ำเพดำนท่ีศิลปินบรรจงใชพู้ก่นั

วำดดว้ยเทำ้  

                น ำท่ำนชม   “ พระต าหนักอนักุงดิงห์ ” เป็นอดีตท่ีประทบัของพระชนนีในพระจกัรพรรดิองคสุ์ดทำ้ยซ่ึงปัจจุบนัยงั

ไม่ไดเ้ปิดใหน้กัท่องเท่ียวทัว่ไปเขำ้ชม  ท่ำนจะไดพ้บกบัสถำปัตยกรรมท่ีมี ลวดลำยปูนป้ันอ่อนชอ้ยรำวกบัพร้ิวลม

ได ้ รวมทั้งกำรประดบัตกแต่งภำยในอำคำรท่ีงกบัWallpaper แบบแฮนดเ์มดท่ีรังสรรคล์วดลำยดว้ยดอกกุหลำบ
นำนำพนัธ์  ใหล้อ้ไปกบัสวนดอกไมข้นำดใหญ่ท่ีเลียนแบบมำจำกพระรำชวงัแวร์ซำยส์   

                น ำท่ำนชมร้ำนของฝำก  Specialities of Hue  เลือกซ้ืออำหำรพื้นเมือง อำทิ ขนมเหนียว ขนมกรอบ  

                ขิงอบแหง้ปรุงรส เหลำ้หมิงหมำง  สมุนไพรบ ำรุงก ำลงัท่ีมีสรรพคุณ 108 เป็นตน้  

กลางวนั    รับประทานอาหารกลางวนั (4)   

บ่าย         น ำคณะลงเรือมงักรล่องแม่น า้หอมไปยงัวดัเทยีนมู่ ชมบรรยำกำศท่ีสวยงำม 

                เพื่อไหวพ้ระขอพร  ท่ีเจดียเ์ทียนมู่ มีหอคอยเจดีย ์8 เหล่ียม สูง 8 ชั้น ซ่ึงตั้งอยูบ่น 

                 ฝ่ังซำ้ยของ แม่น ้ำหอม พร้อมเร่ืองเล่ำมำกมำยเก่ียวกบัพระพุทธศำสนำ ณ.  
                ท่ีแห่งน้ียงัเป็นท่ีเกบ็รถออสตินสีฟ้ำคนัประวติัศำสตร์ท่ีโลกตอ้งจำรึก  
                เน่ืองมำจำก มีพระจีนขบัรถออสตินคนัประวติัศำสตร์ท่ีโชวอ์ยูท่ี่วดัน้ีไปรำดน ้ำมนั 
                เผำตวัเองประทว้งรัฐบำลเวียดนำมท่ีท ำลำยพทุธศำสนำ และเก็บภำพแห่งควำม 

                 ประทบัใจริมแม่น ้ ำหอม  น ำท่ำนละลำยทรัพยท่ี์ ตลาดดองบา เป็นตลำดท่ีรวบรวมสินคำ้ 

                 มำกมำยเป็นท่ีนิยมทั้งชำวเวยีดนำมและชำวไทย อำทิ เส้ือเวยีดนำม หมวก รองเทำ้ 

                 กระเป๋ำ ของท่ีระลึกมำกมำยเพื่อฝำกคนท่ีบำ้น 
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ค ่า รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (5)  

จำกนั้นเชิญท่ำนพกัผอ่นตำมอธัยำศยั  หรือจะเดินเล่นชมบรรยำกำศคึกคกัยำมค ่ำคืนของเมืองเว ้

         น าท่านเข้าสู่ทีพ่กัเมืองเว้  ROMANCE HOTEL  (4Star)  หรือเทยีบเท่า 
 

วันทีส่าม           เว้ - ดานัง –น่ังกระเช้าขึน้ภูเขาบานาฮิลล์ - บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค -  
                          ฮอยอนั – ดานัง  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ที ่โรงแรม (6) จำกนั้นน ำท่ำนเยือนภูเขำ บานาฮิลล์  ท่ีอยูใ่น

ดำนงั โดยอยูห่่ำงจำกตวัเมืองประมำณ 25 กิโลเมตร ซ่ึงภูเขำแห่งน้ีมีทั้งรีสอร์ท 

โรงแรม จุดไฮไลตข์องท่ีน่ีคือ กำรนัง่กระเชำ้ข้ึนไปขำ้งบน ทั้งน้ีกระเชำ้แห่งบำนำ

ฮิลลไ์ดรั้บกำรบนัทึกสถิติโลก โดย World Record วำ่เป็นกระเชำ้ท่ียำวท่ีสุดในโลก 

ในประเภท Non Stop เพรำะมีควำมยำวถึง 5,042 เมตร ในอดีตบำนำฮิลลเ์ป็นสถำน

ตำกอำกำศท่ีดีท่ีสุดในเวยีดนำมกลำง ถูกคน้พบในสมยัท่ีฝร่ังเศสเขำ้มำ 

                 ปกครองเวยีดนำม รวมทั้งสวนสนุกขนำดใหญ่บนยอดเขำ บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค  (Ba Na Hills Fantasy Park) 

คือ สวนสนุกในร่มและกลำงแจง้ขนำดใหญ่ โดยสร้ำงใหเ้ป็นเหมือนเมืองแห่งเทพ

นิยำยท่ีสวยงำม ตั้งอยูท่่ำมกลำงสำยหมอกบนยอดเขำบำนำฮิลล ์มีหลำยๆโซนให้

ร่วมสนุกกนั อยำ่งเช่น ภำพยนตร์ในระบบ 3D,4D,5D  บำ้นผสิีง ถ ้ำไดโนเสำร์ เกม

สนุกๆ เคร่ืองเล่นต่ำงๆ รวมทั้งร้ำนคำ้และร้ำนอำหำรครบครัน            

กลางวนั   รับประทานอาหารทีบ่านาฮิลล์ (7) บริกำรท่ำนดว้ยบุฟเฟตส์ไตลเ์วยีดนำมอนัเลิศรส 

                จำกนั้นน ำท่ำนชมร้านไข่มุก เลือกชมผลิตภณัฑ์จำกทอ้งทะเล โดยเฉพำะไข่มุกเมด็

งำม พำท่ำนแวะเลือกซ้ือไข่มุก เมด็สวยสินคำ้ข้ึนช่ือของเมืองน้ี ท่ีน ำมำเรียงร้อยเป็นสร้อยคอ สร้อยขอ้มือสำมำรถ

ซ้ือหำกลบัไปเป็นของก ำนลั  แก่ตนเอง และคนท่ีท่ำนรัก  ดว้ยรำคำและคุณภำพท่ีน่ำพอใจ   

บ่าย           จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองฮอยอนั เท่ียวชมเมืองมรดกโลกทำงวฒันธรรม

ไดรั้บกำรข้ึนทะเบียนจำก UNESCO มนตเ์สน่ห์อยูท่ี่บำ้นโบรำณซ่ึงอำยเุก่ำแก่

กวำ่ 200 ปี  มีหลงัคำทรงกระดองปู แบบเฉพำะของเมืองฮอยอนั ซ่ึงเป็น

สถำปัตยกรรมท่ีไม่ซ ้ ำแบบทั้งในดำ้นศิลปะและกำรแกะสลกั  ชมยำ่นกำรคำ้

เมืองท่ำคำ้ขำยสมยัโบรำณของชำวจีน น ำท่ำนสู่ ฮอยอนั เดินชมยำ่นกำรคำ้แลว้

ตรงไปไหวพ้ระท่ี วดัฟุกเกวี๋ยน ท่ีชำวจีนฟุกเกวีย๋นใหค้วำมเคำรพนบัถือก่อน

ออกเรือคำ้ขำยเป็นควำมสิริมงคล   
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                   น ำชม พพิธิภัณฑ์ประวตัิศาสตร์ วดักวนอู ศาลเจ้าชุมชนชาวจีน ชมสะพาน

ญ่ีปุ่น สะพานเกาไหลเวียน ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ซ่ึงเช่ือวำ่ถูกสร้ำงเพื่อเช่ือม

คนในชุมชนหลำกหลำยเช้ือชำติเขำ้ดว้ยกนั และ บ้านโบราณ อำยยุำวนำนกวำ่ 200 ปี ซ่ึง

สร้ำงในแบบผสมผสำนสถำปัตยกรรมท่ียงัคงเหลืออยูข่องชำวจีนเขำ้เม่ือศตวรรษท่ี 17  ให้

ท่ำนไดเ้ก็บภำพแห่งควำมประทบัใจ  ต่อดว้ยกำรชอ้ปป้ิงสินคำ้พื้นเมืองโดยเฉพำะงำนฝีมือ       

อำทิ ภำพผำ้ปักมืออนัวิจิตร โคมไฟซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์เมืองฮอยอนั เส้ือปัก กระเป๋ำปัก 

ผำ้พนัคอ ตะเกียบไมแ้กะสลกั ชุดอ๋ำวหยำ่ย  (ชุดประจ ำชำติเวยีดนำม) ฯลฯ  

น ำท่ำนแวะชม หมู่บ้านหินอ่อนนอนเน๊ือก  ท่ีมีแหล่งวตัถุดิบหินอ่อนเน้ือดี  และช่ำงแกะสลกัฝีมือประณีต              

ส่งออกจ ำหน่ำยทัว่โลก   

ค ่า รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (8)  

          จำกนั้นน ำท่ำนเขำ้สู่ ท่ีพกัเมืองดำนงั  Muong Thanh Da Nang Hotel (4 Star) หรือเทยีบเท่า 
วันทีส่ี่         ดานัง – วดัหลนิอึง๋  - เว้ - กรุงเทพฯ    

เช้า รับประทานอาหารเช้าที ่โรงแรม(9) น ำท่ำนออกเดินทำงไปสักกำระองค์เจ้าแม่กวนอมิ วดัหลนิอึง๋ ตั้งอยู ่
             แหลมเซินจร่ำเป็นวดัสร้ำงใหม่ใหญ่ท่ีสุดของเมืองดำนงั เป็นสถำนท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ี

รวบรวมควำมเช่ือ ควำมศรัทธำของธำตุทั้งหำ้และจิตใจของผูค้นอยูใ่นท่ีน้ี  ภำยใน
วหิำรใหญ่ของวดั เป็นสถำนท่ีบูชำ เจำ้แม่กวนอิมและเทพองคต่์ำงๆตำมควำมเช่ือของ
ชำวบำ้นแถบน้ี นอกจำกน้ียงัมีรูปป้ันเจำ้แม่กวนอิม ซ่ึงมีควำมสูงถึง 67 เมตรสูงท่ีสุด
ในเวยีดนำม ตั้งอยูบ่นฐำนดอกบวั กวำ้ง 35 เมตร ยนืหนัหลงัใหภู้เขำและหนัหนำ้ออก
ทะเล คอยปกป้องคุม้ครองชำวประมงท่ีออกไปหำปลำนอกชำยฝ่ังและยงัมีหินอ่อน
แกะสลกัเป็นรูป 18พระอรหนัตข์นำดใหญ่อยูภ่ำยในวดั  วดัแห่งน้ีนอกจำกเป็น
สถำนท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชำวบำ้นมำกรำบไหวบู้ชำและขอพรแลว้ ยงัเป็นอีกหน่ึงสถำนท่ี
ท่องเท่ียวท่ีสวยงำม เป็นอีกหน่ึงจุดท่ีสำมำรถมองววิเมืองดำนงัไดส้วยงำมมำก    

             ได้เวลาน าท่านสู่เมืองเว้   
กลางวนั  รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร (10) ทนัตรัม ริมหำดลงัโก อ่ิมอร่อยกบัเมนูอำหำรทะเลสดๆ             
              ระหวำ่งทำงน ำท่ำนชม ผลติภัณฑ์ที่ท าจากเยือ่ไผ่ 90% ดว้ยสรรพคุณของเยือ่ไผจ่ะช่วยก ำจดัไรฝุ่ นเหมำะส ำหรับ

ท่ำนท่ีเป็นภูมิแพห้รือป้องกนักำรเกิดภูมิแพ ้ผลิตภณัฑจ์ะอยูใ่นรูปแบบ หมอน แปรงสีฟัน ผำ้พนัคอ เส้ือผำ้ส ำหรับ
ทุกเพศทุกวยั 

16.00 น.   น าท่านเดินทาง สู่สนามบิน Phu Bai International Airport เตรียมตัวเดินทางสู่กรุงเทพฯ  
 19.00 น. เหินฟ้ำสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน THAIVIETJET AIR เท่ียวบินท่ี ........ 
 21.00 น. ถึงกรุงเทพฯ  โดยสวสัดิภำพดว้ยควำมประทบัใจ 
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อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ราคา พกัเด่ียว 

31 ธ.ค. – 3 ม.ค. 60 
(วันปีใหม่) 

17,900 3,500 

ค่าทิปไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ท่านละ 600 บาทตลอดการเดินทาง 
 
* * อตัราค่าบริการรวม ** 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุชั้นทศันาจร (เคร่ืองเหมาล าต้องไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น) 
2. ค่าสมัภาระน า้หนักท่านละ 15 กก. / ถอืขึ้นเคร่ือง 7กก. 
3. ค่าที่พักตามระบุในรายการ ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพ่ิมเงินพักห้องเดี่ยว)  
4. ค่าภาษีสนามบนิและค่าภาษนี า้มนัเชื้อเพลิงแล้ว และทางบริษทัขอเกบ็เพ่ิมในกรณทีี่สายการบนิมกีารปรับค่าธรรมเนียมเพ่ิม  
5. ค่าอาหารตามรายการระบ ุ
6. ค่ารถรับ-ส่งน าเที่ยวตามรายการ พร้อม ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ  
7. หัวหน้าทวัร์ที่ช านาญเส้นทางน าท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ 
8. ประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
** อตัราค่าบริการไม่รวม **  
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง, ค่าโทรศัพทส์่วนตวั, ค่าซักรีด, มนิิบาร์ในห้องพัก , รวมถงึ 
   ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพ่ิม กรณุาจ่ายเพ่ิมเองต่างหาก ) 
2. ค่าสมัภาระที่หนักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) คดิประมาณกโิลกรัมละ 500 บาท ขึ้นอยู่กบัอตัรา 
   แลกเปล่ียน (กรณุาตดิต่อสายการบนิโดยตรง) 
3. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%   
4. ค่าทิปไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ท่านละ 600 บาทตลอดการเดินทาง  

หมายเหต ุ**  เที่ยวบนิ, ราคาและรายการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
                 **  ขอสงวนสทิธทิี่จะยกเลิกหรือเล่ือนการเดนิทางหรือเปล่ียนโปรแกรมหากสมาชิกเป็นผูใ้หญ่ขัน้ต ่ำไม่ 
                 ครบ 15 ท่ำน และรับเฉพาะผู้มจุีดประสงคเ์ดนิทางเพ่ือท่องเที่ยวเท่านั้น 
                 **  ถ้าท่านเดนิทางมาถงึสถานที่นัดพบช้ากว่าเวลานัดหมายเกนิกว่า 1 ชม.ด้วยเหตอุนัใดกต็ามแต่  
                 ทางบริษัทฯจะถอืว่าท่านสละสทิธิ์การเดนิทาง และไม่ตดิใจเรียกร้องขอเงินคนืใดๆทั้งสิ้น 

โปรดอ่านอย่างละเอยีด ! 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำง โดยท่ีจะแจง้ใหผู้เ้ดินทำงทรำบล่วงหนำ้ก่อน อยำ่งนอ้ย 20 วนั ก่อน
ออกเดินทำง และยนิดีจะจดัหำคณะอ่ืนหำกท่ำนตอ้งกำร 
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 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำรท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ ำเป็นสุดวสิัย อำทิ กำรล่ำชำ้ของสำย 
กำรบิน, กำรนดัหยดุงำน, กำรประทว้ง, ภยัธรรมชำติ, กำรก่อจลำจล, อุบติัเหตุ, ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ ทั้งน้ีจะ
ค ำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษำผลประโยชน์และควำมปลอดภยัของท่ำนไวใ้หไ้ดม้ำกท่ีสุด 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึน และจะไม่คืนเงินค่ำทวัร์ท่ีท่ำนช ำระมำแลว้ หำกท่ำนถูกปฏิเสธวซ่ีา หรือ
กำรเขำ้ออกเมือง อนัเน่ืองจำกกำรกระท ำท่ีส่อไปในทำงผิดกฎหมำย หรือกำรหลบหนีเขำ้เมือง ฯลฯ 

 รำคำอำจมีกำรปรับข้ึน หำกสำยกำรบินมีกำรปรับรำคำน ้ำมนัของสำยกำรบิน โดยมีเอกสำรยนืยนั 
 กรณีท่ำนท่ีจะออกตัว๋บินภำยในประเทศเพื่อร่วมมำเดินทำงกบักรุ๊ป กรุณำแจง้ฝ่ำยขำยเพื่อขอค ำยนืยนัวำ่ทวัร์นั้น

สำมำรถออกเดินทำงไดแ้น่นอน มิฉะนั้นทำงบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึน  
***เมื่อท่านจองทวัร์และช าระเงินมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขทีบ่ริษัทฯ แจ้งไว้แล้ว*** 

 


