รหัสทัวร B2B1900519
ทัวรเวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว บานาฮิลล
4 วัน 3 คืน (PG)

สนุกสนานไปกับกิจกรรม!!นั่งเรือกระดง ชมดานังเมืองแหงภูเขาหินออนและ
ชายหาดขาวสวย ชม Hoi An Impressions Theme Park Show
นั่งกระเชาขึ้นสูยอดเขาบานาฮิลล สะพานทอง ลองเรือมังกรชมแมนํ้าหอม

วันที่ 1
08.30 น.

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-สนามบินดานัง-นั่งกระเชาขึ้น บานาฮิลลFantasy Park-สะพานทองที่เปดใหม -พักบนบานาฮิลล

พรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4
เคานเตอร F โดยมีเจาหนาทีค
่ อยใหการตอนรับ

(ระหวางรอขึ้นเครื่อง ทานสามารถใชบริการเลาจน ของสายการบินบางกอกแอร

11.00 น.
12.40 น.
กลางวัน

เวยได มีอาหาร และนํ้าดืม
่ บริการ)

ออกเดินทาง สูเมืองดานัง โดยสายการบินบางกอกแอรเวย เที่ยวบินที่ PG947
(บนเครื่องมีบริการอาหาร และเครื่องดืม
่ )

เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง)
หลังผานพิธก
ี ารตรวจคนเขาเมือง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเดินทางสูเมือง ดานัง เปนเมืองใหญอันดับสี่ของเวียดนามซึ่งเติบโต

อยา งรวดเร็ว ทั้ งขนาดและความสํา คั ญ ตั้ ง อยูร ะหว า งชายฝ ﻤงทะเลและที่ ร าบสู ง

ตอนกลาง นําทานเดินทางสูบานาฮิลล(ใชเวลาประมาณ 30 นาที) เพื่อนั่งกระเชาสู
บานาฮิลล ดื่มดํ่าไปกับวิวทิวทัศนของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเชาบา

นา-ฮิลลเปนกระเชาลอยฟ ารางเดียวแบบไมห ยุดจอดเป นระยะทางที่ ยาวที่ สุด ใน
โลก ไดรับ การบันทึกจากกิ นเนสบุค เมื่ อวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใชเวลาประ

ประมาณ 15 นาที) ขึ้นไปถึงสถานีเฟรนชฮิลลอันเกาแกของบานาฮิลลรีสอรท และ
ได ชื่นชมกับ สุด ยอดวิวทิ วทั ศนในแบบพาโนรามาในวันที่ อากาศสดใส บานาฮิ ลล

เป น รี ส อร ท และสถานที่ พั ก ผ อ นหย อ นใจ ตั้ ง อยูท างตะวั น ตกของดานั ง ซึ่ ง การ
ทองเที่ยวของเวียดนามไดโฆษณาวาบานาฮิลลคือ ดาลัดแหงเมืองดานัง ถูกคนพบ

โดยชาวฝรั่งเศสเมื่อสมัยที่ฝรั่งเศสเปนเจาอาณานิคมจึงไดมีการสรางถนนขึ้นไปบน
ภูเขา สรางที่พัก สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพื่อใชเปนที่พักผอน เนื่องจากที่นี่มี

อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งป อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งป ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเทานั้น

จากนั้นนําทานสู สวนสนุก FANTASY PARK **ราคานี้ไมรวมคากิจกรรมตางๆอาทิ
ฯลฯ (ค า รถไฟชมสวนดอกไม 150 บาท

พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ขี้ ผึ้ ง ) ซึ่ ง มี เครื่ อ งเล น

หลากหลายรูป แบบ เช น ท า ทายความมั นสข องหนัง 4D ระทึ ก ขวัญ กับ บ านผี สิง

เกมสสนุกๆ เครื่องเลนเบาๆ รถไฟเหาะ หรือจะเลือกชอปปﻤงของที่ระลึกของสวน

คํ่า
เขาพัก
วันที่2
เชา

สนุก ชมสะพานทองที่เปดใหม จนไดเวลาอันสมควร

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง อาหารบุฟเฟตนานาชาติ บนบานาฮิลล

นําคณะเขาสูทพ
ี่ ก
ั โรงแรม Mercure Danang French Village Bana Hills

(ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเทา พักบนบานาฮิลล 1 คืน

บานาฮิลล- นั่งกระเชาลง- เมืองดานัง-สะพานมังกร (Dragon Brigde) เมืองเว-พระราชวังเว- ลองเรือชมแมนํ้าหอม-เมืองเว
บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม
ไดเวลานําทานนั่งกระเชากลับสูด
 านัง

จากนั้ น นํ า ท า นชม สะพานมั ง กร (Dragon Brigde) อี ก หนึ่ ง ที่ เที่ ย วแห ง ใหม

สะพานที่มีที่มีความยาว 666 เมตร ความกวางเทาถนน 6 เลน ดวยงบประมาณ
ราคาเกือบ 1.5 ลานลานดอง เชื่อมตอสองฟากฝﻤงของแมนํ้าฮัน เปดใหบริการเมื่อ

29 มี นาคม พ.ศ. 2556 เนื่อ งในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ป แห ง อิ สรภาพของ

เมืองดานัง ซึ่งสะพานมังกรแหงนี้เปน Landmark แหงใหมของเมืองดานัง ซึ่งมีรูป

ปﻤนที่มีหัวเปนมังกรและหางเปนปลา พนนํ้า คลายๆสิงคโปร (วันเสาร-อาทิตยเวลา

3 ทุม มังกรจะพนนํ้า และพนไฟเปนเวลา 5 นาที)
กลางวัน
บาย

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

นําทานออกเดินทางสูเมืองเว (โดยใชเวลาประมาณ 3 ช.ม.)ตัง้ อยูใจกลางของ
ประเทศ อยูห
 างจากชายฝง ﻤทะเล 12 กิโลเมตร เปนเมืองของกษัตริยในราชวงศเห
วียนซึ่งไดปกครองตอกันมาเพียง 33 ป ฝรัง่ เศสก็บก
ุ เขาโจมตีเมืองเว มาถึงปพ.ศ.
2488 ญี่ปุนก็เขามายึดครองบังคับใหพระเจาเบาไดสละราชสมบัติ ตอมาเมืองเวได
กลายเปนสวนหนึง่ ของเวียดนามใต ตามการแบงประเทศออกเปน 2 สวน และได
เสื่อมสลายลงภายใตการปกครองของโงดินหเยียม เมืองเวดึงดูดนักทองเที่ยวเพราะ
มีแหลงประวัตศ
ิ าสตร วัฒนธรรม เสนหท
 ี่ไรกาลเวลาของสถาปตยกรรมที่ลํ้าคามี
แบบฉบับของตนเอง และยังมีความงามตามธรรมชาติบนฝง ﻤแมนํ้าหอมดวย โดยนํา
ทานเดินทาง ผานเสนทางหายเวิน กอสรางโดยเอกชนจากญีป
่ ุนและรัฐบาลฝรัง่ เศส
เปนผูลงทุนดานงบประมาณระยะทาง 108 กม. ที่เลียบชายฝง ﻤทะเล ผานภูเขา ทอง
ทุงและชนบท และลอดอุโมงคทขี่ ด
ุ ลอดใตภูเขาที่ยาวที่สด
ุ ในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต มีความยาว 6.28 กม. เพื่อเชื่อมระหวางเมืองดานังกับเมืองเว
(Bamboo Shop , Cake Shop อิสระชอปปﻤง ระหวางการเดินทาง)

นําทานเดินทางสู พระราชวังเว ที่สรางขึน
้ ในสมัยพระเจายาลอง ใชเปนทีร่ ับรอง
เชื้อพระวงศระดับสูงและนักการทูตตางประเทศ สถานที่จด
ั งานฉลองสําคัญๆ
ตกแตงอยางวิจต
ิ รสวยงาม เพดาน เสา คาน ผนังตกแตงดวยนํ้ามันครั่งสีแดงและ
ลวดลายสีทอง มีตาํ หนักหลายหลัง อุทยาน วัด ศาลเจาของจักรพรรดิราชวงศ
เหวียนและ นําทาน ลองเรือมังกร ชมแมนํ้าหอม แหลงกําเนิดมาจากบริเวณตนนํ้า

ที่อุดมไปดวยดอกไมปาที่สงกลิ่นหอม เปนแมนํ้าสายสั้นๆ ระหวางทางจะไดพบเห็น

หมูบานชาวนํ้าใหเห็นอยูเปนระยะๆ ทานจะไดความเพลิดเพลินไปกับดนตรีพื้นบาน
บนเรือ (ใชเวลาลองเรือโดยประมาณ 45-60 นาที)
คํ่า
เขาพัก
วันที่3
เชา

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ที่ เมืองฮอยอัน /
นําทานเดินทางตอสูเมืองดานัง(โดยใชเวลาประมาณ 30-45 นาที)
คณะเขาสูที่พก
ั โรงแรม Mondial Hotel (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเทา พัก 1
คืนใน เมืองเว

เมืองเว-วัดเทียนมู -เมืองลังโก (Langco) -เมืองดานัง – ฮอยอัน -“สุดคุม
แถมฟรีพิเศษ” นัง่ เรือกระดง – สะพานญีป
่ น
ุ บานเลขที่ 101 ฮอยอัน- Hoi
An Impressions Theme Park – ดานัง
บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม

นําทานสู วัดเทียนมู ภายในมีเจดียทรงแปดเหลี่ยม 7 ชั้น แตละชั้นหมายถึงชาติภพ

ตา งๆ ของพระพุ ท ธเจา มี รูป ป ﻤนเทพเจา 6 องค ค อยปกป อ งเจดี ยแ ห งนี้ ภายใน
เจดียมี พระสังกั จจายนปด ทองพระพั ก ตร อิ่ม เอิบ กั บพระพุ ทธอีก สามองค อ ยูในตู
กระจก

ตอมานําทานออกเดินทางสู เมืองลังโกนําทานชมวิวทิวทัศนและนําคณะสัมผัสกับ
ธรรมชาติของเมืองแหงนี้

เมื องลังโก (Langco) เป นตํ าบลหนึ่งในอํ าเภอฝู หลกจังหวั ดเถื่ อเที ยนเว ประเทศ
เวียดนามลังโกหมายถึง“หมูบานนก”เปนเมืองผานและเมืองพักในเสนทางดานัง-เว

(เมืองมรดกโลก) ตั้งอยูหางจากตัวดานังประมาณ 40 กม. หางจากเวประมาณ 60
กม. ระหวางทางทุ กทานจะได เห็นรถลอดอุโมงค หายเวินจากดานังมาก็ จะมาแวะ

รับประทานอาหารกันที่นี่เพราะลังโคเปนเมืองริมทะเลที่ขึ้นชื่อในเรื่องอาหารทะเล
อร อ ยสดใหม ท ะเลสาบลัง โกมี อ าณาบริ เวณกว า งใหญ ส วยงามผู ค นที่ อ าศั ย อยู

บริเวณทะเลสาบสวนใหญประกอบอาชี พเลี้ยงหอยจับ ปลาทําการประมงพื้นบ าน
กลางวัน
บาย

เปนตน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู Seafood

“สุด คุ ม แถมฟรีพิ เศษ” ให ลูก ค า สนุก สนานไปกับ กิ จกรรม!!นั่งเรื อกระด ง Cam

Thanh Water Coconut Village ที่ หมู บ า นกั๊ ม ทาน ซึ่ง หมู บ า นเล็ก ๆในเมื อ ง
ฮอยอันตั้งอยูในสวนมะพราวริมแมนํ้า ในอดีตชวงสงครามที่นี่เปนที่พักอาศัยของ
เหลาทหาร อาชีพหลักของคนที่นี่คืออาชีพประมง ระหวางการลองเรือทานจะไดชม

วัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบานจะขับรองเพลงพืน
้ เมือง ผูชายกับผูหญิงจะหยอกลอ
กันไปมานําที่พายเรือมาเคาะกันเปนจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน

จากนั้นเดินทางสูเมือง ฮอยอัน (โดยใชเวลาประมาณ 3 ช.ม.)ซึ้งตั้งอยูบนฝﻤงแมนํ้าทู

โบน ใกลชายฝﻤงทะเล และเปนทาเรือเกาที่เจริญรุงเรืองมากในชื่อไฟโฟฮอยอันเปน
ศู น ยก ลางสํา คั ญ ของการแลกเปลี่ย นวั ฒ นธรรมระหว า งตะวั นออกกั บ ตะวั น ตก

ตอมาเมื่อฮอยอันไดรับความเสียหายจากการสูรบและแมนํ้าตื้นเขิน เมืองทาจึงไป
สรา งขึ้นที่เมื อ งดานังแทน ทํ าให ฮอยอั นในป จจุบั นสงบเงียบ มี สภาพบ านเรือนที่

สวยงาม สร า งด ว ยไม มี ป ระตู แ กะสลัก และห อ งโปร ง ๆ จนองค ก ารยู เนสโกและ

รัฐ บาลโปแลนด ได ริ เริ่ ม ให ทุ นทํ า โครงการบู ร ณะ เพื่ อ ปกป อ งเขตเมื อ งเก า และ
อนุสรณทางประวัติศาสตรของสถาปตยกรรมที่ลํ้าคา

นําทานเดิ นทางสู สะพานญี่ปุน ที่ สรางโดยชาวญี่ปุน เปนรูป ทรงโคง มีห ลังคามุ ง
กระเบื้องสีเขียวและเหลืองเปนลอนคลื่น ตรงกลางสะพานมีเจดียทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส

ซึ่งสรางเชื่อมเขตชาวญี่ปุน กับชาวจีน ชม จั่วฟุกเกี๋ยน บานประจําตระกูลที่สรางขึ้น
เมื่อพ.ศ.2335 อยูบนถนนตรันฝู เปนที่พบปะของผูคนที่อพยพมาจากฟุกเกี้ยนที่มี

แซเดียวกัน นําทานเดินทางสู บานเลขที่ 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หนาบานติดถนน
สายหนึ่ง หลังบานไปจรดถนนอีกสายหนึ่ง เปนสถาปตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะ

ของฮอยอั น สรา งด ว ยไม 2 ชั้ น ด วยความประณี ต ด านหนา จะทํ า เป นรา นบู ติ ก
ดานหลังเปนที่เก็บ สินคา ภายในเปนที่อ ยูอ าศัย มี ลานเปด โลงเห็ นท องฟ า และมี
เฉลียงเชื่อมตอสวนที่พักอาศัยหลายสวน รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู

จากนั้นอิสระใหทานเดินชมเมือง ซื้อของที่ระลึก รานคาขายของที่ระลึกก็จะตัง้ อยูใน
บ า นโบราณ ยิ่ ง เดิ น ชมเมื อ งก็ จ ะรู สึ ก ว า เมื อ งนี้ มี เสน ห ม าก บ า นเก า โบราณมี

ลักษณะเฉพาะ รวมไปถึงไดรับอิทธิพลจากจีนและญี่ปุน ซึ่งไดรับการอนุรักษไวเปน
อยางดี ผสมผสานกันอยางนาตื่นตาทั้งบานเรือน วัดวาอาราม เจดีย ศาลาประชม
คม ศาลเจา บานประจําตระกูล และรานคาตางๆ ระหวางทางขากลับสูเมืองดานัง
นําทาน เดินทางไปชมภูเขาหินออน (Marble Mountains) หนึ่งในแหลงทองเที่ยว

ที่มีเอกลักษณของเวียดนาม ซึ่งเต็มไปดวยถํ้าและอุโมงคตาง ๆ ที่พระสงฆเคยใช
คํ่า

เปนสถานประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

รับประทานอาหาร ณ ภัต ตาคาร ที่ เมื องฮอยอัน /ได เวลาอั นสมควร นําทา น

ล อ งเรื อ สู Hoi An Impressions Theme Park ชมโชว สุ ด อลั ง การที่ มี ชื่ อ ว า
“ความทรงจําแหงเมืองฮอยอั น” แสดงถึงวัฒนธรรมและประวัติศ าสตร เรื่องราว

ตางๆของเมืองฮอยอัน ชมแสงสีเสียงอันอลังการ นักแสดงชายและหญิงกวา 500
เขาพัก
วันที่4
เชา

กลางวัน
บาย

ชีวิต ใหทานเพลิดเพลินชมโชวอันนาตื่นตาตื่นใจ

คณะเขาสูที่พก
ั โรงแรม Lavender Home Hotel (ระดับ 3 ดาว) หรือ

เทียบเทา พัก 1 คืนใน ดานัง

เมืองดานัง – ตลาดฮาน – ทาอากาศยานนานาชาติดานัง– กรุงเทพมหานคร
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม

จากนั้นนําทานเดินทางสู วัดหลินอึ๋ง นมัสการเจาแมกวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักดวยหิน

ออ นสูงใหญยืนโดดเดนสูง ที่สุดในเวียดนาม ซึ่งมี ทํา เลที่ ตั้งดี หั นหนา ออกสูทะเล
และดานหลังชนภูเขา ตั้งอยูบนฐานดอกบัวสงางาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหวขอ

พรใหชวยปกปกรักษา หลินอึ๋งมีความหมายวาสมปรารถนาทุกประการ ตั้งอยูบน
ชายหาดบ า ยบุ ต ในลานวั ด มี พ ระอรหั น ต 18 องค เ ป น หิ น อ อ นแกะสลั ก ที่ มี

เอกลักษณทาทางที่ถา ยทอดอารมณทุกอยางของมนุษยซึ่งแฝงไวดวยคติธรรมอยาง

ลึกซึ้ง ตอมา นําทานเดินทางสู ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยูริมแมนํ้า

ฮาน ไมไกลจากสะพานขามแมนํ้า ดานหนาตลาดมีประติมากรรมริมแมนํ้าเปนรูป
ปﻤนหญิงสวยงาม มีทั้งของสดและของที่ระลึกใหเลือกซื้อ

ได เวลาอั น สมควรแก เวลานํ า ท า นเดิ น ทางสู Danang International Airport
(สนามบินเมือง ดานัง) เพื่อเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ
13.40 น.

ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอรเวย เที่ยวบินที่ PG948

15.20 น.

คณะเดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมดวยความ

ประทับใจ

กําหนดการเดินทาง

31 พ.ค.-03 มิ.ย. 62

14-17 มิ.ย. 62

28 มิ.ย.-01 ก.ค. 62
05-08 ก.ค. 62

12-15 ก.ค. 62

19-22 ก.ค. 62

ผูใหญ
พักหองละ 2-3
ทาน
ทานละ

14,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.-

อัตราคาบริการ
เด็กอายุ
ไมเกิน 12 ป
พักกับผูใหญ 1
ทาน ทานละ

เด็กอายุ
ไมเกิน 12 ป
(เสริมเตียง)
ทานละ

เด็กอายุ
ไมเกิน 12 ป
(ไมเสริมเตียง)
ทานละ

15,900.-

15,900.-

15,900.-

14,900.15,900.15,900.15,900.15,900.-

14,900.15,900.15,900.15,900.15,900.-

พักเดี่ยว
เพิ่ม
ทานละ

14,900.-

3,500.-

15,900.-

3,500.-

15,900.15,900.15,900.-

3,500.3,500.3,500.3,500.-

26-29 ก.ค. 62

17,900.-

17,900.-

17,900.-

17,900.-

3,500.-

10-13 ส.ค. 62

17,900.-

17,900.-

17,900.-

17,900.-

3,500.-

23-26 ส.ค. 62

15,900.-

15,900.-

14,900.-

15,900.-

3,500.-

15,900.-

15,900.-

02-05 ส.ค. 62

16-19 ส.ค. 62

30 ส.ค.-02 ก.ย. 62
06-09 ก.ย. 62

13-16 ก.ย. 62

20-23 ก.ย. 62

15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.-

15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.-

15,900.15,900.-

15,900.15,900.-

15,900.-

15,900.-

15,900.-

15,900.-

15,900.-

15,900.15,900.-

**เนื่องจากเปนราคาพิเศษ จึงไมมีราคาเด็ก **

ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบรู ณ ณ วันเดินทางกลับ]
ทานละ 3,000 บาท ราคานีร้ วมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน

3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.-

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิน
่ และคนขับรถ รวม 800บาท /ทาน/ทริป
หัวหนาทัวรที่ดแ
ู ลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
เงื่อนไข

**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดทั้งนีข้ ึ้นอยูก
 ับสภาวะอากาศ

และเหตสุดวิสัยตางๆที่ไมสามารถคาดการณลว งหนา โดยทางบริษท
ั ฯจะคํานึงถึงผลประโยชนและ
ความปลอดภัยของผูรว มเดินทางเปนสําคัญ***

***หากทานที่ตอ
 งออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาทีท
่ ุกครัง้

กอนทําการออกตัว๋ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงให
ทราบลวงหนา **
หมายเหตุ

สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมให
บุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมีอายุ
ไมตาํ่ กวา 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางตํ่า 6 หนา
เงื่อนไขการจอง

1.กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 10,000 บาท
พรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแลว

2.การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทานควร

จัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเนือ
่ งจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจา ยในสวนของคาที่
พักและตัว๋ เครื่องบินมิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
กรณียกเลิกการเดินทาง

1.แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจา ยทั้งหมด

2.แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท

3.แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด

4.สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษท
ั ฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวีซา ผาน
แลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําทัง้ หมด

5.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทัง้ หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ
เดินทางไมครบตามจํานวนทีบ
่ ริษัทฯกําหนดไว (15ทานขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทาง

บริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษท
ั ตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจาก
การยกเลิกของทาน

6.กรณีเจ็บปวยจนไมสามารถเดินทางไดซงึ่ จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯ
จะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนีท
้ านจะตองเสียคาใชจา ยที่ไมสามารถ
เรียกคืนไดคือคาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋วในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได

7.กรณีทานไดชาํ ระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ คืนคาทัวรหรือมัดจําให แตทางบริษท
ั ขอ

สงวนสิทธิ์ในการหักคาใชจา ยบางสวนที่เกิดขึน
้ จริงเปนกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครือ
่ งบินไปแลว
หรือไดชําระคาบริการในสวนของทางเมืองนอกเชน โรงแรม ฯลฯ ไปแลว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึ้นแลวกับทานเปนกรณีไป

8.กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไม
วาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิใ์ นการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด

อัตราคาบริการนี้รวม

1. คาตั๋วโดยสารเครือ
่ งบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร

ขางตน กรณีทา นมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นงั่ จากชั้นประหยัดเปนชั้นธุรกิจ
โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการชําระ
เงินเพื่ออัพเกรดตองกระทําทีเ่ คานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทานั้น

2. คาที่พก
ั หองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4. เจาหนาทีบ
่ ริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง

5. คานํา้ หนักสัมภาระรวมในตัว๋ เครื่องบิน [นกสกูต 20 กิโลกรัม / แอรเอเซียเอกซ 20 กิโลกรัม /

การบินไทย 30 กิโลกรัม / เจแปนแอรไลนและออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเกิน 23 กิโลกรัม] คา

ประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงือ
่ นไขของแตละสายการบินที่มก
ี ารเรียกเก็บ

6. คาประกันอุบัติเหตุคม
ุ ครองในระหวางการเดินทาง คุม
 ครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท

คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม

** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถาม
ขอมูล

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **

- เบี้ยประกันเริม
่ ตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

- เบี้ยประกันเริม
่ ตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มอ
ี ายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **

[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนือ
่ ง 2 แสน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะจากอุบต
ั ิเหตุ 3 ลานบาท]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มอ
ี ายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **

[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนือ
่ ง 2 แสน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะจากอุบต
ั ิเหตุ
1.5 ลานบาท]

7. ภาษีมูลคาเพิม
่ 7% และหัก ณ ที่จาย 3%
อัตราคาบริการนี้ไมรวม

1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ

2. คาใชจา ยอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ คาซัก
รีด คาโทรศัพท

3. คาภาษีนาํ้ มัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิม
่ ภายหลังจากทางบริษท
ั ฯไดออกตัว๋ เครื่องบิน
4. คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 800 บาท /ทริป/ตอทาน

