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เชียงใหม่บินตรง เวียดนาม พบรัก ดานัง ฮอยอัน
(พักบนบานาฮิลล์) 3 วัน 2 คืน
เดินทาง มกราคม – เมษายน 2563

เมืองดานัง | เมืองฮอยอัน | บานาฮิลล์ | สะพานทอง นั่งเรือกระด้ง | พักบนบานาฮิลล์ | เมนูพิเศษ
กุง้ มังกร
ราคาแนะนาเพียง

10,800.-

เส้นทางการเดินทาง
วัน ที่ 1 : เชี ย งใหม่ (สนามบิ น เชี ย งใหม่ ) - ดานัง (สนามบิ น ดานัง ) - (FD906: 08.00-09.45)บานาฮิ ล ล์ - กระเช้าลอยฟ้ า สวนสนุก The Fantasy Park- สะพานโกลเด้นบริดจ์ - พักบนบานาฮิลล์
วันที่ 2 : รถราง - สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR – นั่งกระเช้าลงบานาฮิลล์ - เมืองฮอยอัน - หมู่บา้ นกั๊มทาน - นั่งเรือกระด้ง
- สะพานญี่ปนุ่ - บ้านเลขที่ 101 - เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานมังกร - ตลาดฮาน - เมืองดานัง
วันที่ 3 : เมืองดานัง - ดานัง (สนามบินดานัง) - เชียงใหม่ (สนามบินเชียงใหม่) (FD907: 10.15-12.00)

วันที่ 1
06.00 น.
08.00 น.
10.00 น.

กลางวัน
บ่าย

เชียงใหม่ (สนามบินเชียงใหม่) - ดานัง (สนามบินดานัง) - (FD906: 08.00-09.45)
บานาฮิลล์ - กระเช้าลอยฟ้ า - สวนสนุก The Fantasy Park- สะพานโกลเด้นบริดจ์ - พัก
บนบานาฮิลล์
พร้อมกัน ที่ สนามบิ น เชี ย งใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 1 เคาน์เตอร์ส ายการบิ น แอร์เอเชี ย โดย
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
ออกเดินทางสู่ เมืองดานัง โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD906
เดินทางถึง สนามบิ น ดานั ง ผ่ านพิธีการตรวจคนเข้าเมื องและศุลกากร เรียบร้อยแล้วนาท่านรับสัม ภาระ
หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ตัวเมืองดานัง เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน (เวลาท้องถิ่นประเทศเวียดนาม
เหมือนกับเวลาท้องถิ่นประเทศไทย)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารเวียดนาม)

นาท่านสูเ่ มืองตากอากาศขึน้ ชื่อแห่งดานัง บานาฮิลล์ ตัง้ ห่างจากเมืองดานังออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้
เวลาในการเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลล์เป็ นหล่งท่องเที่ยวตากอากาศมาตัง้ แต่สมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 1
โดยได้เกิดแนวคิดการสร้างบ้านพักและโรงแรมจากชาวฝรั่งเศส ในสมัยอาณานิคมตัง้ แต่ปี 1919 หลังจากจบ
สงครามฝรั่งเศสได้พ่ายแพ้และเดินทางออกจากเวียดนามเพื่อกลับประเทศ ทาให้บานาฮิลล์ถูกทิง้ ร้างมาเป็ น
เวลานาน ปั จจุบันรัฐบาลเวียดนามได้กลับมาบูรณะเป็ นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศแห่งนีอ้ ีกครัง้ ในปี 2009
พร้อมกับได้มีการสร้าง กระเช้าลอยฟ้า ที่มีความสูงถึง 5,801 จากระดับนา้ ทะเล เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสาหรับขึน้
ไปยังยอดเขา

นาทุกท่านได้สัมผัสกับประสบการณ์ท่ีเต็มไปด้วยเสน่หแ์ ห่งตานานและจินตนาการของการผจญภัยที่ สวน
สนุก The Fantasy Park (ราคาทัวร์รวมค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื่องเล่น ยกเว้นพิพิธภัณฑ์
หุ่นขีผ้ งึ้ และเครื่องเล่นที่ใช้ระบบหยอดเรียญ) เครื่องเล่นในสวนสนุกของบานาฮิลล์ มีหลากหลายรูปแบบ
มีให้ท่านเลือก อาทิ เช่น โรงภาพยนต์ 4D โลกของไดโนเสาร์ รถไฟเหาะแมงมุมที่ชวนให้ทุกท่านระทึกขวัญไป
กับ เครื่องเล่น รถราง บ้านผี สิ ง และอีกมากมาย นอกจากนีย้ ังมี รา้ นช้อปปิ ้งให้ท่านได้เลื อกซือ้ ของที่ระลึก

ภายในสวนสนุกอีกด้วย

ค่า
่ ัก
ทีพ

วันที่ 2
เช้า

จากนัน้ อิสระให้ท่านเดินชม สะพานโกลเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุง้ มือยักษ์ ซึ่งเป็ น
สถานที่ท่องเที่ยวที่พ่งึ เปิ ดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมได้ไม่นานมานี ้ มีความสูงจากระดับนา้ ทะเล 1,400 เมตร
ความยาว 150 เมตร โค้งไปตามแนวเขา จุดเด่นคือสะพานถูกทอดผ่านอุง้ มือหินขนาดยักษ์สองมือ ผูอ้ อกแบบ
จะทาให้รูส้ ึกราวกับว่ากาลังเดินอยู่บนเส้นด้ายสีทองที่ทอดอยู่ในหัตถ์ของเทพ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพและชม
วิวทิศทัศน์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (INTER BUFFET)
โรงแรม MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS ระดับ 4 ดาว
พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน
หมายเหตุ : กรณี พัก 3 ท่านบนบานาฮิลล์ ใช้ห้องแบบ FAMILY BUNK (เตียง 2 ชั้น / 2 เตียง) คิด
เพิ่มท่านละ 300 บาท

รถราง - สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR - นั่ งกระเช้าลงบานาฮิลล์ - เมืองฮอยอัน หมู่บ้านกั๊มทาน - นั่งเรือกระด้ง - สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 - เมืองโบราณฮอยอัน –
สะพานมังกร - ตลาดฮาน - เมืองดานัง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังจากนั้นเดินเที่ยวชมโซน สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มี ดอกไม้
หลากหลายพันธุถ์ ูกจัดเป็ นสัดส่วนอย่างสวยงาม ที่มีมมุ ถ่ายรูปน่ารักๆ ให้ท่านได้เลือกถ่ายได้ตามใจชอบ และ
นางรถราง อิสระเดินเที่ยวบานาฮิลล์ตามอัธยาศัย

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานาท่าน นั่งกระเช้าลงจากบานาฮิลล์ จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 45 นาที) เป็ นเมืองขนาดเล็กริมฝั่งทะเลจีนใต้ทางตอนกลางของสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ตัง้ อยู่ในเขตจังหวัดกว่างนาม ในอดีตเคยเป็ นเมืองท่าที่ใหญ่ท่สี ดุ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ห่างจากดานัง ประมาณ 25 กม. เป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สาคัญอีกแห่งหนึ่งในเวียดนาม ในปี ค.ศ.
1999 องค์การยูเนสโกได้ขนึ ้ ทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอันให้เป็ นมรดกโลก ด้วยเหตุผลว่าเป็ นตัวอย่างของ
เมืองท่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15-19 ที่มีการผสมผสานศิลปะและสถาปั ตยกรรม
ทัง้ ของท้องถิ่นและของต่างชาติไว้ได้อย่างมีเอกลักษณ์ และอาคารต่างๆภายในเมืองได้รบั การอนุรกั ษ์ให้อยู่ใน
สภาพเดิมไว้ได้เป็ นอย่างดี

“สุดคุ้ม แถมฟรีพิ เศษ” ให้ลูกค้า สนุกสนานไปกับกิจกรรม!! นั่ งเรื อ กระด้ ง (Cam Thanh Water Coconut
Village) ที่หมู่บา้ นกั๊มทาน ซึ่งหมู่บา้ นเล็กๆในเมืองฮอยอันตัง้ อยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่นา้ ในอดีตช่วงสงคราม
ที่น่ีเป็ นที่พักอาศัยของเหล่าทหาร อาชีพ หลักของคนที่น่ีคืออาชีพ ประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ช ม
วัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพืน้ เมือง ผูช้ ายกับผูห้ ญิงจะหยอกล้อกันไปมานาที่ พายเรือมา
เคาะกันเป็ นจังหวะดนตรีสดุ สนุกสนาน
นาท่านเดินทางสู่ สะพานญี่ปุ่น ที่สร้างโดยชาวญี่ปนุ่ เป็ นรู ปทรงโค้ง มีหลังคามุงกระเบือ้ งสีเขียวและเหลือง
เป็ นลอนคลื่ น ตรงกลางสะพานมี เจดีย์ทรงสี่ เหลี่ยมจัตุรสั ซึ่งสร้างเชื่อมเขตชาวญี่ ปุ่น กับชาวจีน ชม จั่วฟุ
กเกี๋ยน บ้านประจาตระกูลที่สร้างขึน้ เมื่อพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝู เป็ นที่พบปะของผูค้ นที่อพยพมาจากฟุ
กเกีย้ นที่มีแซ่เดียวกัน
นาท่านเดินทางสู่ บ้านเลขที่ 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบ้านติดถนนสายหนึ่ง หลังบ้านไปจรดถนนอีกสาย
หนึ่ง เป็ นสถาปั ตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สร้างด้วยไม้ 2 ชัน้ ด้วยความประณีต ด้านหน้าจะทา
เป็ นร้านบูติก ด้านหลังเป็ นที่เก็บสินค้า ภายในเป็ นที่อยู่อาศัย มีลานเปิ ดโล่งเห็นท้องฟ้า และมีเฉลียงเชื่อมต่อ
ส่วนที่พกั อาศัยหลายส่วน รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู
จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชม เมืองโบราณฮอยอัน ซือ้ ของที่ระลึก ร้านค้าขายของที่ระลึกก็จะตัง้ อยู่ในบ้าน
โบราณ ยิ่งเดินชมเมืองก็จะรูส้ ึกว่าเมืองนีม้ ีเสน่หม์ าก บ้านเก่าโบราณมีลกั ษณะเฉพาะ รวมไปถึงได้รบั อิท ธิพล
จากจีนและญี่ ปุ่น ซึ่งได้รบั การอนุรกั ษ์ไว้เป็ นอย่างดี ผสมผสานกันอย่างน่าตื่นตาทั้งบ้านเรือน วัดวาอาราม
เจดีย์ ศาลาประชมคม ศาลเจ้า บ้านประจาตระกูล และร้านค้าต่างๆ

นาท่านผ่านชม สะพานมังกร ถูกสร้างขึน้ เพื่อเป็ นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของเมืองดานัง เป็ นสัญลักษณ์

ของการฟื ้ นฟูประเทศและเศรษฐกิจ สะพานมังกรมีความยาว 666 เมตร และความกว้าง 37.5 เมตร มีถนน 6
ช่องจราจร โดยได้เปิ ดใช้งานตัง้ แต่ปี 2013 ด้วยสถาปัตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ได้รับแรงบันดาล
ใจจากตานานของเวียดนามเมื่อกว่าหนึ่งพันปี มาแล้ว
นาท่านเดินเที่ยวช้อปปิ ้งใน ตลาดฮาน แหล่งรวบรวมสินค้ามากมายเป็ นที่นิยมทัง้ ชาวเวียดนามและชาวไทย
สินค้าที่โดเด่นคือ งานหัตถกรรม เช่น ภาพผ้าปั กมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปั ก กระเป๋ าปั ก ตะเกียบไม้แกะสลัก
ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจาชาติเวียดนาม) และนอกจากนัน้ ยังมีสินค้าอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซือ้ เช่น เสือ้
เวียดนาม ของสด ของแห้ง เสือ้ ผ้า กาแฟ สินค้าที่ระลึก หมวก รองเท้า กระเป๋ า รวมถึงสินค้าพืน้ เมือง ท่านจะ
ได้สมั ผัสกับวิถีชีวิตของชาวเวียดนามในปั จจุบนั ได้อย่างแท้จริง อิสระให้ท่านได้เลือกซือ้ ของฝากและถ่ายภาพ
ตามอัธยาศัย (Bamboo Shop , Cake Shop อิสระช้อปปิ ้ง ระหว่างการเดินทาง)
จากนัน้ ออกเดินทางสู่ เมืองดานัง ตัง้ อยู่ในโซนภาคกลางของประเทศเวียดนาม ตัง้ อยู่ห่างจากเมืองฮานอยไป
ทางทิศใต้ 764 กิโลเมตร และห่างจากเมือง โฮจิมินห์ ไปทางทิศเหนือ 964 กิโลเมตร ทิศเหนือติดกับเมืองเว้ ทิศ
ตะวันตกและทิศใต้ติดกับจังหวัดกว่างนาม ส่วนทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใต้ เมืองดานังเป็ นเมือ งที่มีหาด
ทรายขาว และมีภูเขาหินอ่อนสลับซับซ้อน และยังเป็ นเมืองท่าที่สาคัญเพราะในแถบนีม้ ีหมู่บา้ นชาวประมง
จานวนมากจึงทาให้เกิดเป็ นเมืองท่าทางการค้าที่สาคัญอีกแห่งหนึ่งของเวียดนาม
ค่า
่ ัก
ทีพ

วันที่ 3
เช้า
10.30 น.
12.30 น.

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (เมนู SEAFOOD)
โรงแรม LAVENDER HOME HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า พักเมืองดานัง 1 คืน

เมืองดานัง - ดานัง (สนามบินดานัง) - เชียงใหม่ (สนามบินเชียงใหม่)
(FD907: 10.15-12.00)

รับประทานอาหารเช้าบนรถบัส หมี่ขวางหรือขนมปั งเวียดนาม
ได้เวลาอันสมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองดานัง เพื่อเดินทางสู่ เชียงใหม่
ออกเดินทางกลับสู่ เชียงใหม่ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD907
คณะเดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

ราคาแนะนาเพียง : เชียงใหม่บินตรง เวียดนาม พบรัก ดานัง ฮอยอัน
(พักบนบานาฮิลล์) 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน
ท่านละ

ผู้ใหญ่พัก 3 ท่าน
ท่านละ (บนบานาฮิลล์)

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

พักเดี่ยว
ท่านละ

วันที่ 11-13 มกราคม 2563

10,800

11,100

10,800

10,800

3,500

วันที่ 08-10 กุมภาพันธ์ 2563

12,800

13,100

12,800

12,800

4,000

วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2563

11,800

12,100

11,800

11,800

3,500

วันที่ 07-09 มีนาคม 2563

11,800

12,100

11,800

11,800

3,500

วันที่ 21-23 มีนาคม 2563

11,800

12,100

11,800

11,800

3,500

วันที่ 04-06 เมษายน 2563

13,800

14,100

13,800

13,800

4,000

กาหนดการเดินทาง

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 3,000 บาท ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน

หมายเหตุ: กรณีพัก 3 ท่านบนบานาฮิลล์ ใช้ห้องแบบ FAMILY BUNK
(เตียง 2 ชั้น / 2 เตียง) คิดเพิ่มท่านละ 300 บาท

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,000บาท / ท่าน / ทริป
หัวหน้าทัวร์ทด่ี ูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
เงือ่ นไข

**โปรแกรมและรายละเอี ยดของการเดิน ทางอาจมี ก ารเปลี่ ยนแปลงได้ทั้งนี ้ขึน้ อยู่กับ สภาวะอากาศและเหตสุด วิสัย ต่า งๆที่ไม่ส ามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ ว่ มเดินทางเป็ นสาคัญ***
***หากท่านที่ตอ้ งออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน , รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ ก่อนทาการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมี
การปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

หมายเหตุ
สาหรับผูเ้ ดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดิ นทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือ
มารดาแนบมาด้วย
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานาพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึน้ ไปก่อน
การเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่า 6 หน้า

เงือ่ นไขการจอง

1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจา 10,000 บาทพร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อย
ภายใน 2-3 วันหลังจากทาการจองแล้ว
2. การชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เ รียบร้อยก่อนกาหนด
เนื่องจากทางบริษัทต้องสารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พกั และตั๋วเครื่องบินมิฉะนัน้ จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
สาหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็ นผูย้ ่ืนวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทัง้ หมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนที่บริษัทฯ
กาหนดไว้ (10 ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนาไปชาระ
ค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซ่งึ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะทาการเลื่อนการเดินทางของท่านไป
ยังคณะต่อไปแต่ทงั้ นีท้ ่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋วในกรณีท่ไี ม่สามารถเดินทางได้
กรณีท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจาให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายบางส่วนที่
เกิดขึน้ จริงเป็ นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชาระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้ แล้วกับท่านเป็ นกรณีไป
กรณีผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า -ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด

อัตราค่าบริการนีร้ วม

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ขา้ งต้น
กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ ยนระดับชัน้ ที่น่ งั จากชั้นประหยัดเป็ นชัน้ ธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้อง
ดาเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชาระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทาที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านัน้
2. ค่าที่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่านา้ หนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรัม / แอร์เอเซียเอกซ์ 20 กิโลกรัม / การบินไทย 30 กิโลกรัม / เจแปนแอร์ไลน์
และออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม] ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบีย้ ประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบีย้ ประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้านบาท]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุนอ้ ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
7. ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.
2.
3.
4.

ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
ค่าภาษีนา้ มัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,000 บาท / ทริป / ท่าน

