รหัสทัวร B2B1901051
ทัวรเวียดนาม ดานัง-เว-ฮอยอัน –บานาฮิลล พักโรงแรม 4 ดาว
4 วัน 3 คืน [VZ]

พระราชวังไดโนย ลองเรือแมนํ้าหอม บานาฮิลล สะพานโกเดนบริดจ
สวนดอกไม LE JARDIN D’AMOUR ลองเรือกระดง สะพานญี่ปุน
วัดลินหอึ๋ง หมูบานกั๊มทาน หมูบานแกะสลักหินออน ตลาดฮาน

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – ทาอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองเว – วัดเทียนมู- นั่งรถสามลอ

08.00 น.

สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตูทางเขา

10.50 น.
12.30 น.

ซิโคล – ตลาดดองบา – ลองเรือแมนํ้าหอม-เมืองเว

หมายเลข 3 เคานเตอร E สายการบินเวียดเจ็ทแอร (VZ) โดยมีเจาหนาที่คอย
จัดเตรียมเอกสารการเดินทางสําหรับทุกทานและนําทานโหลดสัมภาระ

ออกเดินทางสูทาอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน
VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ960

เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม ผานพิธีการตรวจคน

เขาเมืองและศุลกากร เรียบรอยแลวนําทานรับสัมภาระ หลังจากนั้นนําทานเดินทางสู
ตัวเมืองดานัง เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน (เวลาทองถิ่นประเทศเวียดนาม

กลางวัน

เหมือนกับเวลาทองถิ่นประเทศไทย)
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

ออกเดิ น ทางสู เมื อ งเว เป น เมือ งเก า ของเวี ย ดนามในสมั ย ที่ ป กครองด ว ยกษั ต ริ ย

(เวียดนามและชาติตะวันตกจะใชคําวา Emperor หรือจักรพรรดิ) กษัตริยในราชวงศ

เหงียนทุกพระองค ตั้งแตองคที่ 1 ถึงองคที่ 13 จะประทับอยูที่พระราชวังแหงนี้ เปน
เวลานานถึง 150 ป เวจึงมีชื่อวาเปนเมืองของกษัตริย และเปนที่มาของตนแบบทาง

วัฒนธรรมของเวียดนาม เชน อาหารเวียดนาม และ ชุดประจําชาติ อาวหญาย หรือ
ชุดประจําชาติของสตรีเวียดนาม

นํ า ท า นเดิ น ทางสู วัด เที ย นมู วั ด ชื่ อ ดั ง ของเมื องดานั ง ศู น ย ก ลางทางพุ ท ธศาสนา
นิกายเซน โดดเดนดวยเจดียทรงเกง 8 เหลี่ยมแบบจีน สูงลดหลั่นกันลงมาทั้งหมด 7
ชั้น โดยแตละชั้นแทนชาติภพตางๆ ของพระพุทธเจา นอกจากนั้นยังมีศิลาจารึก ระฆัง
สําริดขนาดใหญมีนํ้าหนักถึง 2000 กิ โลกรัม รวมถึงรูปปﻤนเทพเจา 6 องค คอยปด

เปาความชั่วรายออกไปจากวัด วัดแหงนี้มีความสําคัญทางประวัติศาสตรและการเมือง

เวียดนามดวยเชนกัน เมื่อป พ.ศ. 2506 เจาอาวาสของวัดไดขับรถออสตินสีฟาไปเผา

ตัวเอง ณ กรุงไซงอนหรือเมืองโฮจิมินหในปจจุบัน เพื่อประทวงการบังคับใหประชาชน
ไปนั บ ถื อ ศาสนาคริ ส ต และใช ค วามรุ น แรงขั ด ขวางการฉลองวั น วิ ส าขบู ช าของ
ประชาชนชาวเวียดนาม หากไปวัดแหงนี้ทานจะไดเห็นรถออสตินสีฟาคันดังกลาวจัด
แสดงอยูภายในวัด

พิเศษ!! นําทานนั่งรถสามลอซิโคล (Cyclo) ชมเมืองเวซึ่งเปนจุดเดนและ

เอกลักษณของเวียดนาม (ไมรวมคาทิปคนขี่สามลอ ทานละ 40 บาท/ตอทาน/
ตอทริป)

จากนั้นนําทานเดินทางสู ตลาดดองบา ตลาดขายสินคาขนาดใหญชื่อดังของเมืองเว
รวบรวมสินคาเวียดนามมากมายเกือบทุกชนิด เชน เสื้อผา กระเป าเดินทาง ของใช

ของสด ผัก ผลไม ของทะเล และของที่ระลึกตางๆ อิสระใหทานไดเดินชมและเลือกซื้อ
สินคาตามอัธยาศัย

นําทาน ลองเรือมังกร หรือเรือสําราญมังกรเสมือนเรือพระที่นั่งในอดีต ไปตามแมนํ้า
เฮื ย งยางหรื อ แม นํ้ า หอม ให ท า นไปชมวิ ว ทิ ว ทั ศ น ข องสองฝ ﻤง แม นํ้ า ที่ เต็ ม ไปด ว ย
บานเรือนแบบเวียดนามสมัยกอนที่ยังคงเอกลักษณ รูปแบบเดิมไว ตลอดจนวิถีชีวิต
ของชาวพื้นเมืองสองฝﻤงแมนํ้าที่ขุดทรายขายเปนอาชีพหลัก

คํ่า

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

เขาพัก

หรือเทียบเทา พักที่เมืองเว 1 คืน

วันที่2

เชา

นําคณะเขาสูที่พักโรงแรม GOLD HOTEL HUE หรือเทียบเทา(ระดับ 3 ดาว)

เมืองเว – พระราชวังไดโนย – เมืองดานัง – บานาฮิลล– กระเชาลอยฟา - สวน
สนุก The Fantasy Park - สวนดอกไมLE JARDIN D’AMOUR -สะพาน
โกเดนบริดจ (Golden Bridge)-บานาฮิลล

บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม

จากนั้นนําทานเดินทางสู พระราชวังไดโนย (Dai Noi) สรางตามความเชื่อแบบจีน

โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส เปนผูออกแบบและควบคุมการกอสราง ซึ่งจําลองแบบมา
จากพระราชวังกูกงหรือพระราชวังตองหามที่ยิ่งใหญ ของกรุงปกกิ่งประเทศจีน และ
การกอสรางพระตําหนักตางๆ รวมถึงกําแพงโดยรอบของพระราชวังทั้งหมดไดนําอิฐ

มาจากประเทศฝรั่งเศสโดยการขนสงจากทางเรือ คําวาพระราชวังตองหาม กลาววา

ภายในพระตําหนักชั้นในสุด จะเปนเขตพระราชฐานสําหรับราชวงศเทานั้น หามบุคคล
ที่ไมใชเครือญาติของกษัตริยเขาไปเด็ดขาด หรือหากเขาไปแลวก็จะไมมีสิทธิ์ออกมา
ภายนอกได คนทั่วไปจึงเรียกพระราชวังแหงนี้วาพระราชวังตองหาม เหมือนกับที่คน
จีนเรียกพระราชกูกงวาพระราชวังตองหามเชนเดียวกัน พระราชวังไดโนย มีลักษณะ

เปน รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ลอมรอบดวย คูนํ้าขนาดใหญ ทั้งสี่ดาน (คลายกับ พระราชวัง

สวนจิตรลดา) พระราชวังแหงนี้ ใชเป นที่ประทับ ของกษั ตริย ในราชวงศเหงียนมาทุก
พระองค ตั้ ง แต จั ก รพรรดิ ย าลอง องค ที่ 1 จนถึ ง องค ที่ 13 จั ก รกรพรรดิ เบ า ได

กษั ต ริยองคสุดทาย ซึ่งทรงสละอํานาจใหกับ รัฐบาลของประธานาธิบ ดี โงดิ นห เดี ย ม
เมื่อป พ.ศ. 2488 (ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่ 8 ของราชวงศจักรี

ออกเดินทางสู เมืองดานัง ตั้งอยูในโซนภาคกลางของประเทศเวียดนาม ตั้งอยูหาง

จากเมืองฮานอยไปทางทิศใต 764 กิโลเมตร และหางจากเมือง โฮจิมินห ไปทางทิศ
เหนื อ 964 กิ โลเมตร ทิศ เหนื อ ติ ด กั บ เมือ งเว ทิศ ตะวั น ตกและทิ ศ ใต ติ ด กั บ จั งหวั ด

กวางนาม สวนทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใต เมืองดานังเปนเมืองที่มีหาดทรายขาว
และมีภูเขาหินออนสลับซับซอน และยังเปนเมืองทาที่สําคัญเพราะในแถบนี้มีหมูบาน

ชาวประมงจํ านวนมากจึ งทําใหเกิ ด เป น เมืองทาทางการค าที่สําคัญ อีก แห งหนึ่งของ
เวียดนาม
กลางวัน
บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง เมนู Seafood

นําทานสูเมืองตากอากาศขึ้นชื่อแหงดานัง บานาฮิลล ตั้งหางจากเมืองดานังออกไป
ประมาณ 40 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลลเปนหลง

ทองเที่ยวตากอากาศมาตั้งแตสมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 1 โดยไดเกิดแนวคิดการสราง

บานพักและโรงแรมจากชาวฝรั่งเศส ในสมัยอาณานิคมตั้งแตป 1919 หลังจากจบ

สงครามฝรั่งเศสไดพายแพและเดินทางออกจากเวียดนามเพื่อกลับประเทศ ทําใหบา

นาฮิลลถูกทิ้งรางมาเปนเวลานาน ปจจุบันรัฐบาลเวียดนามไดกลับมาบูรณะเปนเมือง

ทองเที่ยวตากอากาศแหงนี้อีกครั้งในป 2009 พรอมกับไดมีการสราง กระเชาลอยฟา
ที่มีความสูงถึง 5,801 จากระดับนํ้าทะเล เพื่อใชเปนเสนทางสําหรับขึ้นไปยังยอดเขา

นําทุกทานไดสัมผัสกับประสบการณที่เต็มไปดวยเสนหแหงตํานานและจินตนาการของ

การผจญภัยที่ สวนสนุก The Fantasy Park (ราคาทัวรรวมคาเครื่องเลนภายใน
สวนสนุกทุกเครื่องเลน ยกเวนพิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้ง และเครื่องเลนที่ใชระบบหยอด

เรียญ) เครื่องเลนในสวนสนุกของบานาฮิลล มีหลากหลายรูปแบบมีใหทานเลือก อาทิ
เชน โรงภาพยนต 4D โลกของไดโนเสาร รถไฟเหาะแมงมุมที่ชวนใหทุกทานระทึก

ขวัญไปกับเครื่องเลน รถราง บานผีสิง และอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีรานชอปปﻤงให
ทานไดเลือกซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอีกดวย

หลังจากนั้นเดินเที่ยวชม โซนสวนดอกไม LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม
สไตลฝรั่งเศส ที่มีดอกไมหลากหลายพันธุถูกจัดเปนสัดสวนอยางสวยงาม ที่มีมุม
ถายรูปนารักๆ ใหทานไดเลือกถายไดตามใจชอบ อิสระเดินเที่ยวบานาฮิลลตาม
อัธยาศัย

จากนั้นอิสระใหทานเดินชม สะพานโกเดน บริดจ (Golden Bridge) สะพานลอย
ฟาในอุงมือยักษ ซึ่งเปนสถานที่ทองเทีย
่ วที่พึ่งเปดใหนักทองเที่ยวไดเที่ยวชมไดไมนาน
มานี้ มีความสูงจากระดับนํ้าทะเล 1,400เมตร ความยาว 150เมตร โคงไปตามแนว
เขา จุดเดนคือสะพานถูกทอดผานอุงมือหินขนาดยักษสองมือ ผูออกแบบจะทําใหรูสึก
ราวกั บ วา กํ าลั งเดิ น อยู บ นเส น ด า ยสี ท องที่ ท อดอยู ในหั ต ถ ข องเทพ อิส ระให ท า นได
ถายภาพและชมวิวทิศทัศน
คํ่า

เขาพัก
วันที่3

เชา

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง อาหารบุฟเฟต บนบานาฮิลล

คณะเขาสูที่พักโรงแรม Mercure French Village Bana Hills ระดับ 4

ดาว หรือเทียบเทา พักบนบานาฮิลล 1 คืน

เมืองดานัง-วัดลินหองึ๋ – เมืองฮอยอัน - หมูบานแกะสลักหินออน – หมูบานกั๊ม
ทาน – ลองเรือกระดง – วัดฟุกเกี๋ยน – เมืองโบราณฮอยอัน - สะพานญี่ปน
ุ –
ศาลกวนอู – สะพานมังกร-เมืองดานัง

บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม

นําทานสู วัดลินหอึ๋ง เปนวัดที่ใหญที่สุดของเมืองดานัง ภายในวิหารแหงนี้เปนสถานที่
บู ช าเจ า แม ก วนอิ ม และเทพเจ า องค ต า งๆ ตามความเชื่ อ ของชาวพื้ น เมื อ งแถบนี้

นอกจากนี้ยังมีรูปปﻤนปูนของเจาแมกวนอิมองคใหญ มีความสูงถึง 67 เมตร ซึ่งตั้งอยู

บนฐานดอกบั ว กว า งถึ ง 35 เมตร มี ค วามเชื่ อ ที่ ว า คอยปกป ก รั ก ษาและคุ ม ครอง
ชาวประมงยามที่ออกไปหาปลานอกชายฝﻤง วัดแหงนี้ยังเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีคนให
ความเคารพและเขามาสักการะเปนจํานวนมาก

นําทานเดินทางสู เมืองฮอยอัน เปนเมืองขนาดเล็กริมฝﻤงทะเลจีนใตทางตอนกลาง

ของสาธารณรัฐสังคมนิ ย มเวี ยดนาม ตั้ งอยู ในเขตจังหวัด กวางนาม ในอดี ตเคยเป น

เมืองทาที่ใหญ ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต หางจากดานั ง ประมาณ 25

กม. เป น แหลง ทองเที่ ยวทางวัฒ นธรรมที่สําคั ญ อีก แหง หนึ่ งในเวีย ดนาม ในป ค.ศ.
1999 องคการยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนเขตเมืองเกาของฮอยอันใหเปนมรดกโลก ดวย
เหตุผลวาเปนตัวอยางของเมืองทาในเอเชียตะวันออกเฉียงใตในสมัยคริสตศตวรรษที่
15-19 ที่มีการผสมผสานศิลปะและสถาปตยกรรมทั้งของทองถิ่นและของตางชาติไว

ไดอยางมีเอกลักษณ และอาคารตางๆภายในเมืองไดรับการอนุรักษใหอยูในสภาพเดิม
ไวไดเปนอยางดี

แวะชม หมูบานแกะสลักหินออน ที่นี้นับเปนหนึ่งในงานหัตกกรมศิลปะของประเทศ

เวียดนามภายในทานจะไดพบกับงานเกะสลักที่ลวนปริษฐดวยมือจากชางหลากหลาย
กลางวัน

บาย

แขนง และอิสระใหทานไดเลือกชมงานหัตศิลปภายในตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

“สุดคุมแถมฟรีพิเศษ” ใหลูกคา สนุกสนานไปกับกิ จกรรม!!นั่งเรือกระดง Cam

Thanh Water Coconut Village ที่ หมู บ า นกั๊ม ทาน ซึ่ ง หมู บ านเล็ ก ๆในเมื อ ง

ฮอยอันตั้งอยูในสวนมะพราวริมแมนํ้า ในอดีตชวงสงครามที่นี่เปนที่พักอาศัยของเหลา

ทหาร อาชี พ หลั ก ของคนที่ นี่ คื อ อาชี พ ประมง ระหว า งการล อ งเรื อ ท า นจะได ช ม
วัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบานจะขับรองเพลงพื้นเมือง ผูชายกับผูหญิ งจะหยอกลอ
กันไปมานําที่พายเรือมาเคาะกันเปนจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน

จากนั้นเดินทางสูเมือง ฮอยอัน (โดยใชเวลาประมาณ 3 ช.ม.)ซึ้งตั้งอยูบนฝﻤงแมนํ้า
ทูโบน ใกลชายฝﻤงทะเล และเปนทาเรือเกาที่เจริญรุงเรืองมากในชื่อไฟโฟฮอยอันเปน

ศูนยกลางสําคัญของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางตะวันออกกับตะวันตก ตอมา
เมื่อฮอยอันไดรับความเสียหายจากการสูรบและแมนํ้าตื้นเขิน เมืองทาจึงไปสรางขึ้นที่

เมืองดานังแทน ทําใหฮอยอันในปจจุบันสงบเงียบ มีสภาพบานเรือนที่สวยงาม สราง

ดวยไมมีประตูแกะสลักและหองโปรงๆ จนองคการยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนดไดริเริ่ม
ให ทุนทําโครงการบูรณะ เพื่อปกปองเขตเมืองเกาและอนุสรณทางประวัติศาสตรของ
สถาปตยกรรมที่ลํ้าคา

นํ าท านเดิ น ทางสู สะพานญี่ ปุ น ที่ สรางโดยชาวญี่ ปุ น เป นรู ป ทรงโค ง มีห ลั งคามุง

กระเบื้องสีเขียวและเหลืองเปนลอนคลื่น ตรงกลางสะพานมีเจดียทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ซึ่งสรางเชื่อมเขตชาวญี่ ปุน กับชาวจีน ชม จั่วฟุกเกี๋ยน บานประจําตระกูลที่สรางขึ้น

เมื่อพ.ศ.2335 อยูบนถนนตรันฝู เปนที่พบปะของผูคนที่อพยพมาจากฟุกเกี้ยนที่มีแซ

เดียวกัน นําทานเดินทางสู บานเลขที่ 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หนาบานติดถนนสาย

หนึ่ง หลังบ านไปจรดถนนอีกสายหนึ่ง เป นสถาปตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของ
ฮอยอัน สรางดวยไม 2 ชั้น ดวยความประณีต ดานหนาจะทําเปนรานบูติก ดานหลัง

เปนที่เก็บสินคา ภายในเปนที่อยูอาศัย มีลานเปดโลงเห็นทองฟา และมีเฉลียงเชื่อมตอ
สวนที่พักอาศัยหลายสวน รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู

จากนั้นอิสระใหทานเดินชมเมือง ซื้อของที่ระลึก รานคาขายของที่ระลึกก็จะตั้งอยูใน
บ า นโบราณ ยิ่ ง เดิ น ชมเมื อ งก็ จ ะรู สึ ก ว า เมื อ งนี้ มี เ สน ห ม าก บ า นเก า โบราณ มี

ลักษณะเฉพาะ รวมไปถึ งได รับ อิทธิพลจากจีนและญี่ ปุน ซึ่ งได รับ การอนุ รักษไวเป น

อยางดี ผสมผสานกันอยางนาตื่นตาทั้งบานเรือน วัดวาอาราม เจดีย ศาลาประชมคม
ศาลเจา บานประจําตระกูล และรานคาตางๆ ระหวางทางขากลับสูเมืองดานั ง นํ า
ทาน เดินทางไปชมภูเขาหินออน (Marble Mountains) หนึ่งในแหลงทองเที่ยวที่มี

เอกลัก ษณ ข องเวี ย ดนาม ซึ่ งเต็ มไปด วยถํ้ าและอุโมงค ต าง ๆ ที่พ ระสงฆ เคยใช เป น
คํ่า
เขาพัก

สถานประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ที่ เมืองฮอยอัน /นําทานเดินทางตอสูเมือง

ดานัง(โดยใชเวลาประมาณ 30-45 นาที)

คณะเขาสูที่พักโรงแรม Lavender Home Hotel (ระดับ 3 ดาว) หรือ
เทียบเทา พัก 1 คืนใน ดานัง

วันที่4
เชา

เมืองดานัง – ตลาดฮาน – ทาอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพมหานคร
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม

นําท านผานชม สะพานมั งกร ถูกสรางขึ้นเพื่อเปน แหลงทองเที่ย วอีกแหงหนึ่ งของ

เมืองดานัง เปนสัญลักษณ ของการฟﻤนฟูประเทศและเศรษฐกิ จ สะพานมังกรมีความ
ยาว 666 เมตร และความกวาง 37.5 เมตร มีถนน 6 ชองจราจร โดยไดเปดใชงาน

ตั้งแตป 2013 ดวยสถาปตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม ที่ไดรับแรงบันดาลใจ
จากตํานานของเวียดนามเมื่อกวาหนึ่งพันปมาแลว

นําทานเดินเที่ยวชอปปﻤงใน ตลาดฮาน แหลงรวบรวมสินคามากมายเปนที่นิยมทั้ง

ชาวเวีย ดนามและชาวไทย สิน คาที่โดเด น คือ งานหัต ถกรรม เช น ภาพผ าป กมืออัน

วิจิต ร โคมไฟ ผาป ก กระเป าปก ตะเกี ยบไมแกะสลัก ชุดอาวหยาย (ชุ ดประจําชาติ

เวี ย ดนาม) และนอกจากนั้ น ยั ง มี สิ น ค า อี ก มากมายให ท า นได เ ลื อ กซื้ อ เช น เสื้ อ
เวี ย ดนาม ของสด ของแห ง เสื้ อ ผ า กาแฟ สิ น ค า ที่ ร ะลึ ก หมวก รองเท า กระเป า
รวมถึงสินคาพื้นเมือง ทานจะไดสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวเวียดนามในปจจุบันไดอยาง
แทจริง อิสระใหทานไดเลือกซื้อของฝากและถายภาพตามอัธยาศัย
กลางวัน

บริการอาหารกลางวันบนรถบัส หมี่ขวาง หรือขนมปงเวียดนาม

บาย

จากนั้ น นํ า ท า นออกเดิ น ทางสู ท า อากาศยานนานาชาติ ด านั ง เพื่ อ เดิ น ทางกลั บ

13.15 น.

เดินทางสู

14.55 น.

ประเทศไทย

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

VIETJET AIR (VZ) เที่ยวบินที่ VZ961

ประเทศไทย

โดยสายการบิน

เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอม

ความประทับใจ

โปรแกรม : มนตเสนหแหงบานาฮิลล...ดานัง เว ฮอยอัน...
4 วัน 3 คืน

พักโรงแรม 4 ดาว บนบานาฮิลล 1 คืน
อัตราคาบริการ
ผูใหญ

พักหองละ

กําหนดการเดินทาง

2-3 ทาน
ทานละ

วันที 07-10 สิงหาคม 2562

11,900.-

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป
พักกับผู

ใหญ 1 ทาน
ทานละ

11,900.-

วันที 12-15 สิงหาคม 2562 12,900.-

12,900.-

วันที 24-27 สิงหาคม 2562 12,900.-

12,900.-

วันที 16-19 สิงหาคม 2562 12,900.-

วันที 07-10 กันยายน 2562 12,900.วันที 08-11 กันยายน 2562

11,900.-

วันที12-15 กันยายน 2562 12,900.-

วันที21-24 กันยายน 2562 12,900.-

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป

(เสริมเตียง)
ทานละ

11,900.-

12,900.-

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป

พักเดี่ยว

เตียง)

ทานละ

11,900.-

3,500.-

(ไมเสริม
ทานละ

เพิ่ม

12,900.- 3,500.-

12,900.-

12,900.-

12,900.- 3,500.-

12,900.-

12,900.-

12,900.- 3,500.-

11,900.-

12,900.12,900.-

12,900.11,900.-

12,900.12,900.-

**เนื่องจากเปนราคาพิเศษ จึงไมมีราคาเด็ก **

12,900.- 3,500.11,900.-

3,500.-

12,900.- 3,500.12,900.- 3,500.-

ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ] ทานละ 3,000 บาท ราคานี้รวม
รายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถ รวม 800บาท /ทาน/ทริป
หัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงื่อนไข

**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะ
อากาศและเหตสุดวิสัยตางๆที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ***

***หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครัง้

กอนทําการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจง
ใหทราบลวงหนา **
หมายเหตุ

สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมให
บุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมี

อายุไมตํ่ากวา 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางตํ่า 6
หนา

เงื่อนไขการจอง

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

2.การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทานควร
จัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเนื่องจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของ
คาที่พักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
กรณียกเลิกการเดินทาง

1.แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด

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

3.แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด

4.สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวีซา
ผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําทั้งหมด

5.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให

คณะเดินทางไมครบตามจํานวนทีบ
่ ริษัทฯกําหนดไว (15ทานขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหาย

ตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่
เกิดจากการยกเลิกของทาน

6.กรณีเจ็บปวยจนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง

บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนีท
้ านจะตองเสียคาใชจายที่ไม
สามารถเรียกคืนไดคอ
ื คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋วในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได

7.กรณีทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ คืนคาทัวรหรือมัดจําให แตทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการหักคาใชจายบางสวนที่เกิดขึ้นจริงเปนกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบิน

ไปแลว หรือไดชําระคาบริการในสวนของทางเมืองนอกเชน โรงแรม ฯลฯ ไปแลว) ทางบริษท
ั ขอ

สงวนสิทธิ์ในการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึน
้ แลวกับทานเปนกรณีไป

8.กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่
ไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิใ์ นการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด
อัตราคาบริการนี้รวม

1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร
ขางตน

กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลีย
่ นระดับชั้นที่นั่งจากชัน
้ ประหยัดเปนชั้นธุรกิจ โดย

ใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการชําระเงิน
เพื่ออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทานั้น

2. คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4. เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง

5. คานํ้าหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [นกสกูต 20 กิโลกรัม / แอรเอเซียเอกซ 20 กิโลกรัม

/ การบินไทย 30 กิโลกรัม / เจแปนแอรไลนและออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเกิน 23 กิโลกรัม]

คาประกันวินาศภัยเครือ
่ งบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000
บาท

คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม

** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถาม
ขอมูล

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **

- เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

- เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **

[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลาน

บาท]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **

[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลาน

บาท]

7. ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3%

อัตราคาบริการนี้ไมรวม

1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ

2. คาใชจายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา
ซักรีด คาโทรศัพท

3. คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน
4. คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 800 บาท /ทริป/ตอทาน

