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เส้นทางการเดินทาง 

วนัที  : กรุงเทพฯ-ท่าอากาศยานนานาชาติดานงั-เมืองเว-้วดัเทียนมู่-ตลาดดองบา-ล่องเรือแม่นาํหอม -เมืองเว ้    

              (PG947: 11.00-12.40) 

วนัที . เมืองเว-้พระราชวงัไดโนย้-ดานงั-บานาฮิลล-์กระเชา้ลอยฟ้า-สวนสนุก The Fantasy Park-สวนดอกไม ้LE 

JARDIN D’AMOUR-สะพานมือโกเดน้บริดจ ์(Golden Bridge)-บานาฮิลล ์

วนัที . บานาฮิลล-์วดัหลินห์อึง-เมืองฮอยอนั-ล่องเรือกระดง้-หมู่บา้นแกะสลกัหินอ่อน-สะพานมงักร-เมืองดานงั 

วนัที . เมืองดานงั-ตลาดฮาน-ท่าอากาศยานนานาชาติดานงั-กรุงเทพฯ(PG948:13.40-15.20) 
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วนัท ี1 กรุงเทพฯ-ท่าอากาศยานนานาชาตดิานงั-เมืองเว้-วัดเทยีนมู่-ตลาดดองบา-ล่องเรือแม่นาํหอม-เมืองเว้   

 (PG947 : 11.00-12.40)                                                                                                  
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พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชัน   เคาน์เตอร์ Fโดยมีเจา้หนา้ทีคอยให้

การตอ้นรับ (ระหว่างรอขนึเครือง ท่านสามารถใช้บริการเล้าจน์  ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ได้ มอีาหาร และ

นาํดืมบริการ) 

. น. ออกเดนิทาง สู่เมืองดานัง  โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เทยีวบินท ีPG947 

(บนเครืองมีบริการอาหาร และเครืองดืม) 

. น. 

 

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวยีดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร เรียบร้อย

แลว้นาํท่านรับสัมภาระ หลงัจากนนันาํท่านเดินทางสู่ตวัเมืองดานัง (เวลาทอ้งถินประเทศเวียดนามเหมือนกบั

เวลาทอ้งถินประเทศไทย) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืนเมือง 

 ออกเดินทางสู่ เมืองเว้ เป็นเมืองเก่าของเวียดนามในสมยัทีปกครองดว้ยกษตัริย ์(เวียดนามและชาติตะวนัตกจะใช้

คาํวา่ Emperor หรือจกัรพรรดิ) กษตัริยใ์นราชวงศ์เหงียนทุกพระองค์ ตงัแต่องค์ที  ถึงองค์ที  จะประทบัอยู่ที

พระราชวงัแห่งนี เป็นเวลานานถึง  ปี เวจึ้งมีชือว่าเป็นเมืองของกษัตริย์ และเป็นทีมาของต้นแบบทาง

วฒันธรรมของเวียดนาม เช่น อาหารเวียดนาม และ ชุดประจาํชาติ อ่าวหญ่าย หรือชุดประจาํชาติของสตรี

เวียดนาม นําท่านเดินทางสู่ วัดเทียนมู่ วดัชือดงัของเมืองดานัง ศูนยก์ลางทางพุทธศาสนานิกายเซน โดดเด่นดว้ย

เจดีย์ทรงเก๋ง  เหลียมแบบจีน สูงลดหลันกันลงมาทังหมด  ชัน โดยแต่ละชันแทนชาติภพต่างๆ ของ

พระพุทธเจา้ นอกจากนนัยงัมีศิลาจารึก ระฆงัสาํริดขนาดใหญ่มีนาํหนกัถึง  กิโลกรัม รวมถึงรูปปันเทพเจา้  

องค์ คอยปัดเป่าความชวัร้ายออกไปจากวดั วดัแห่งนีมีความสําคญัทางประวติัศาสตร์และการเมืองเวียดนามดว้ย

เช่นกนั เมือปี พ.ศ.  เจา้อาวาสของวดัไดข้บัรถออสตินสีฟ้าไปเผาตวัเอง ณ กรุงไซ่ง่อนหรือเมืองโฮจิมินห์ใน

ปัจจุบนั เพือประทว้งการบงัคบัให้ประชาชนไปนบัถือศาสนาคริสต ์และใชค้วามรุนแรงขดัขวางการฉลองวนัวิ

สาขบูชาของประชาชนชาวเวียดนาม หากไปวดัแห่งนีท่านจะได้เห็นรถออสตินสีฟ้าคันดังกล่าวจดัแสดงอยู่

ภายในวดั จากนันนําท่านเดินทางสู่ ตลาดดองบา ตลาดขายสินคา้ขนาดใหญ่ชือดงัของเมืองเว ้รวบรวมสินคา้

เวียดนามมากมายเกือบทุกชนิด เช่น เสือผา้ กระเป๋าเดินทาง ของใช ้ของสด ผกั ผลไม ้ของทะเล และของทีระลึก

ต่างๆ อิสระใหท่้านไดเ้ดินชมและเลือกซือสินคา้ตามอธัยาศยั 
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นาํท่าน ล่องเรือมังกรหรือเรือสําราญมงักรเสมือนเรือพระทีนงัในอดีต ไปตามแม่นาํเฮืยงยางหรือแม่นาํหอม ให้

ท่านไปชมวิวทิวทัศน์ของสองฝังแม่นําทีเต็มไปดว้ยบ้านเรือนแบบเวียดนามสมัยก่อนทียงัคงเอกลักษณ์รูป

แบบเดิมไว ้ตลอดจนวิถีชีวิตของชาวพืนเมืองสองฝังแม่นาํทีขดุทรายขายเป็นอาชีพหลกั 

คาํ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพืนเมือง 

ทพีกั 

 
 

นาํคณะเข้าสู่ทพีกัโรงแรม Asia Hotel, Thanh Lich Hotel หรือเทยีบเท่า 

(ระดับ 4ดาว) พกัทเีมืองเว้ 1 คืน 
 

วนัที  เมืองเว้-พระราชวงัไดโน้ย-ดานัง-บานาฮิลล์-กระเช้าลอยฟ้า-สวนสนุก The Fantasy Park-  

สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR-สะพานโกเด้นบริดจ์-บานาฮิลล์ 

 

 

 

 

 

 

เช้า 

 

 

 

 

 

 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนันนําท่านเดินทางสู่ พระราชวังไดโน้ย (Dai Noi)สร้างตามความเชือแบบจีน โดยสถาปนิกชาวฝรังเศส เป็น

ผูอ้อกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ซึงจาํลองแบบมาจากพระราชวงักูก้งหรือพระราชวงัตอ้งห้ามทียิงใหญ่ของ

กรุงปักกิงประเทศจีน และการก่อสร้างพระตาํหนกัต่างๆ รวมถึงกาํแพงโดยรอบของพระราชวงัทงัหมดไดน้าํอิฐ

มาจากประเทศฝรังเศสโดยการขนส่งจากทางเรือ คาํว่าพระราชวงัตอ้งหา้ม กล่าวว่าภายในพระตาํหนกัชนัในสุด 

จะเป็นเขตพระราชฐานสําหรับราชวงศ์เท่านนั ห้ามบุคคลทีไม่ใช่เครือญาติของกษตัริยเ์ขา้ไปเด็ดขาด หรือหาก

เขา้ไปแลว้ก็จะไม่มีสิทธิออกมาภายนอกได ้คนทวัไปจึงเรียกพระราชวงัแห่งนีวา่พระราชวงัตอ้งหา้ม เหมือนกบัที

คนจีนเรียกพระราชกูก้งว่าพระราชวงัตอ้งห้ามเช่นเดียวกนั พระราชวงัไดโนย้ มีลกัษณะเป็นรูปสีเหลียมจตัุรัส 

ลอ้มรอบดว้ย  คูนาํขนาดใหญ่ทงัสีดา้น (คลา้ยกบัพระราชวงัสวนจิตรลดา) พระราชวงัแห่งนีใชเ้ป็นทีประทบัของ

กษตัริยใ์นราชวงศ์เหงียนมาทุกพระองค์ ตงัแต่จกัรพรรดิยาลอง องค์ที  จนถึง องค์ที  จกัรกรพรรดิเบ่าได๋ 

กษตัริยอ์งค์สุดทา้ย ซึงทรงสละอาํนาจใหก้บัรัฐบาลของประธานาธิบดีโงดินห์เดียม เมือปี พ.ศ.  (ซึงตรงกบั

สมยัรัชกาลที  ของราชวงศจ์กัรี 

ออกเดินทางสู่ เมืองดานังตงัอยู่ในโซนภาคกลางของประเทศเวียดนาม ตงัอยู่ห่างจากเมืองฮานอยไปทางทิศใต ้

764 กิโลเมตร และห่างจากเมือง โฮจิมินห์ ไปทางทิศเหนือ 964 กิโลเมตร ทิศเหนือติดกบัเมืองเว ้ทิศตะวนัตก

และทิศใตติ้ดกบัจงัหวดักวา่งนาม ส่วนทิศตะวนัออกติดกบัทะเลจีนใต ้เมืองดานงัเป็นเมืองทีมีหาดทรายขาว และ

มีภูเขาหินอ่อนสลบัซับซ้อน และยงัเป็นเมืองท่าทีสาํคญัเพราะในแถบนีมีหมู่บา้นชาวประมงจาํนวนมากจึงทาํให้
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เกิดเป็นเมืองท่าทางการคา้ทีสาํคญัอีกแห่งหนึงของเวียดนาม 

กลางวัน บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืนเมือง เมนู Seafood 

 นําท่านสู่เมืองตากอากาศขึนชือแห่งดานัง บานาฮิลล์ ตงัห่างจากเมืองดานงัออกไปประมาณ  กิโลเมตร ใชเ้วลา

ในการเดินทาง -  นาที บานาฮิลลเ์ป็นหล่งท่องเทียวตากอากาศมาตงัแต่สมยัสงครามโลกครังที  โดยไดเ้กิด

แนวคิดการสร้างบ้านพกัและโรงแรมจากชาวฝรังเศส ในสมัยอาณานิคมตังแต่ปี  หลงัจากจบสงคราม

ฝรังเศสไดพ่้ายแพแ้ละเดินทางออกจากเวียดนามเพือกลับประเทศ ทําให้บานาฮิลล์ถูกทิงร้างมาเป็นเวลานาน 

ปัจจุบนัรัฐบาลเวียดนามไดก้ลบัมาบูรณะเป็นเมืองท่องเทียวตากอากาศแห่งนีอีกครังในปี  พร้อมกบัไดมี้การ

สร้าง กระเชา้ลอยฟ้า ทีมีความสูงถึง ,  จากระดบันาํทะเล เพือใชเ้ป็นเส้นทางสาํหรับขึนไปยงัยอดเขา 

นาํทุกท่านไดส้ัมผสักบัประสบการณ์ทีเต็มไปดว้ยเสน่ห์แห่งตาํนานและจินตนาการของการผจญภยัที สวนสนุก 

The Fantasy Park (ราคาทัวร์รวมค่าเครืองเล่นภายในสวนสนุกทุกเครืองเล่น ยกเว้นพิพิธภัณฑ์หุ่นขีผึง และ

เครืองเล่นทีใช้ระบบหยอดเรียญ) เครืองเล่นในสวนสนุกของบานาฮิลล ์มีหลากหลายรูปแบบมีใหท่้านเลือก อาทิ 

เช่น โรงภาพยนต์ D โลกของไดโนเสาร์ รถไฟเหาะแมงมุมทีชวนใหทุ้กท่านระทึกขวญัไปกบัเครืองเล่น รถราง 

บา้นผีสิง และอีกมากมาย นอกจากนียงัมีร้านช้อปปิงให้ท่านได้เลือกซือของทีระลึกภายในสวนสนุกอีกด้วย

หลังจากนันเดินเทียวชม โซนสวนดอกไม้  LE JARDIN D’AMOURสวนดอกไม้สไตล์ฝรังเศส ทีมีดอกไม้

หลากหลายพนัธุ์ถูกจดัเป็นสัดส่วนอยา่งสวยงาม ทีมีมุมถ่ายรูปน่ารักๆ ใหท้่านไดเ้ลือกถ่ายไดต้ามใจชอบ  อิสระ

เดินเทียวบานาฮิลลต์ามอธัยาศยั จากนนัอิสระใหท่้านเดินชม สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge)สะพานลอย

ฟ้าในอุ้งมือยกัษ์ ซึงเป็นสถานทีท่องเทียวทีพึงเปิดให้นักท่องเทียวได้เทียวชมได้ไม่นานมานี มีความสูงจาก

ระดบันาํทะเล 1,400เมตร ความยาว 150เมตร โคง้ไปตามแนวเขา จุดเด่นคือสะพานถูกทอดผ่านอุง้มือหินขนาด

ยกัษส์องมือ ผูอ้อกแบบจะทาํใหรู้้สึกราวกบัวา่กาํลงัเดินอยู่บนเสน้ดา้ยสีทองทีทอดอยู่ในหัตถข์องเทพ อิสระให้

ท่านไดถ้่ายภาพและชมวิวทิศทศัน ์

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารพืนเมือง อาหารบุฟเฟ่ต์ บนบานาฮิลล์   

ทพีกั 
 

โรงแรม Mercure French Village Bana Hills ระดับ  ดาว หรือเทียบเท่า พกับนบานาฮิลล์  คืน 

วนัที  บานาฮิลล์-วัดหลนิห์องึ-เมืองฮอยอนั-ล่องเรือกระด้ง-หมู่บ้านแกะสลกัหินอ่อน-สะพานมงักร- 

เมืองดานัง 
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เช้า 

 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

 

นําท่านสู่ วัดหลินห์อึง เป็นวดัทีใหญ่ทีสุดของเมืองดานงั ภายในวิหารแห่งนีเป็นสถานทีบูชาเจา้แม่กวนอิมและ

เทพเจา้องค์ต่างๆ ตามความเชือของชาวพืนเมืองแถบนี นอกจากนียงัมีรูปปันปูนของเจา้แม่กวนอิมองค์ใหญ่ มี

ความสูงถึง  เมตร ซึงตังอยู่บนฐานดอกบัวกวา้งถึง  เมตร มีความเชือทีว่าคอยปกปักรักษาและคุ้มครอง

ชาวประมงยามทีออกไปหาปลานอกชายฝัง วดัแห่งนียงัเป็นสถานทีศกัดิสิทธิทีมีคนให้ความเคารพและเขา้มา

สักการะเป็นจาํนวนมาก จากนนัาํท่านเดินทางไปสนุกสนานกบั  “สุดคุ้มแถมฟรีพิเศษ” ให้ลูกค้า สนุกสนานไป

กับกิจกรรม!! นังเรือกระด้ง Cam Thanh Water Coconut Village ที หมู่ บ้านกัมทาน ซึงหมู่บา้นเล็กๆในเมือง

ฮอยอนัตงัอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่นาํ ในอดีตช่วงสงครามทีนีเป็นทีพกัอาศยัของเหล่าทหาร อาชีพหลกัของคน

ทีนีคืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะไดช้มวฒันธรรมอนัสวยงาม ชาวบา้นจะขบัร้องเพลงพืนเมือง 

ผูช้ายกบัผูห้ญิงจะหยอกลอ้กนัไปมานาํทีพายเรือมาเคาะกนัเป็นจงัหวะดนตรีสุดสนุกสนาน   

กลางวนั 

 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนนัเดินทางสู่เมือง ฮอยอัน (โดยใช้เวลาประมาณ 2-3 ช.ม.) เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝังทะเลจีนใตท้างตอนกลาง

ของสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม ตงัอยู่ในเขตจงัหวดักวา่งนาม ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าทีใหญ่ทีสุดในภูมิภาค

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ห่างจากดานงั ประมาณ  กม. เป็นแหล่งท่องเทียวทางวฒันธรรมทีสําคญัอีกแห่งหนึง

ในเวียดนาม ในปี ค.ศ.  องค์การยเูนสโกไดขึ้นทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอนัใหเ้ป็นมรดกโลก ดว้ยเหตุผล

ว่าเป็นตวัอย่างของเมืองท่าในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นสมยัคริสต์ศตวรรษที -  ทีมีการผสมผสานศิลปะ

และสถาปัตยกรรมทงัของทอ้งถินและของต่างชาติไวไ้ดอ้ยา่งมีเอกลกัษณ์ และอาคารต่างๆภายในเมืองไดรั้บการ

อนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิมไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี แวะชม หมู่ บ้านแกะสลักหินอ่อน ทีนีนับเป็นหนึงในงานหัตกกรม

ศิลปะของประเทศเวียดนามภายในท่านจะไดพ้บกบังานเกะสลกัทีลว้นปริษฐ์ดว้ยมือจากช่างหลากหลายแขนง 

และอิสระให้ท่านได้เลือกชมงานหัตศิลป์ภายในตามอัธยาศัย นําท่านเดินทางต่อสู่เมืองดานัง (โดยใช้เวลา

ประมาณ -  นาที) 

จากนันนําท่านชม สะพานมังกร (Dragon Brigde) อีกหนึงทีเทียวแห่งใหม่ สะพานทีมีทีมีความยาว  เมตร 

ความกวา้งเท่าถนน  เลน ด้วยงบประมาณราคาเกือบ .  ลา้นลา้นดอง เชือมต่อสองฟากฝังของแม่นาํฮนั เปิด

ใหบ้ริการเมือ  มีนาคม พ.ศ.  เนืองในโอกาสฉลองครบรอบ  ปี แห่งอิสรภาพของเมืองดานงั ซึงสะพาน

มงักรแห่งนีเป็น Landmark แห่งใหม่ของเมืองดานงั ซึงมีรูปปันทีมีหัวเป็นมงักรและหางเป็นปลา พ่นนาํ คลา้ยๆ

สิงคโปร์ (วนัเสาร์-อาทิตยเ์วลา  ทุ่ม มงักรจะพ่นนาํ และพ่นไฟเป็นเวลา  นาที) 

คาํ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู Thai Food Lobster 

ทพีกั 

 

คณะเข้าสู่ทีพกัโรงแรม Merry Hotel, Mercury Hotel, Palazzo Hotel (ระดบั  ดาว) หรือเทียบเท่า (ดานัง) 
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วนัที  เมืองดานัง-ตลาดฮาน-ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง-กรุงเทพมหานคร          (PG948: 13.40-15.20 )   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 

 

นําท่านเดินเทียวช้อปปิงใน ตลาดฮาน แหล่งรวบรวมสินคา้มากมายเป็นทีนิยมทงัชาวเวียดนามและชาวไทย 

สินค้าทีโดเด่นคือ งานหัตถกรรม เช่น ภาพผา้ปักมืออนัวิจิตร โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไมแ้กะสลกั 

ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจาํชาติเวียดนาม) และนอกจากนันยงัมีสินค้าอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซือ เช่น เสือ

เวียดนาม ของสด ของแห้ง เสือผา้ กาแฟ สินคา้ทีระลึก หมวก รองเทา้ กระเป๋า รวมถึงสินคา้พืนเมือง ท่านจะได้

สัมผสักบัวถีิชีวิตของชาวเวียดนามในปัจจุบนัไดอ้ยา่งแทจ้ริง อิสระใหท่้านไดเ้ลือกซือของฝากและถ่ายภาพตาม

อธัยาศยัได้เวลาอันสมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง) เพือ

เดนิทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ 

กลางวัน บริการอาหารกลางวนับนรถบัส หมขีวาง หรือขนมปังเวยีดนาม 

.  น. ออกเดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เทียวบินที PG948 

.  น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทับใจ 
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อตัราค่าบริการ : รักนะ...ทีบานาฮิลล์ ดานัง เว้ ฮอยอนั   

วัน คืน PG 

กาํหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่พกั 

ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน  ปี 

พกักบัผู่ใหญ่  ท่าน  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน  ปี 

(เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน  ปี 

(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

พกัเดยีว 

ท่านละ 

วนัท ี -  สิงหาคม  9,999.- 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3500.- 

วนัท ี -  สิงหาคม  9,999.- 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3500.- 

วนัท ี -  สิงหาคม  9,999.- 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3500.- 

วนัท ี23-26 สิงหาคม  9,999.- 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3500.- 

วนัท ี26-29 สิงหาคม  9,999.- 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3500.- 

วนัท ี30 สิงหาคม-  กนัยายน  9,999.- 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3500.- 

วนัท ี -  กนัยายน  9,999.- 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3500.- 

วนัท ี -  กนัยายน  9,999.- 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3500.- 

วนัท ี -  กนัยายน  9,999.- 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3500.- 

วนัท ี -  กนัยายน  9,999.- 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3500.- 

วนัท ี -  กนัยายน  9,999.- 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3500.- 

วนัท ี -  กนัยายน  9,999.- 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3500.- 

วนัท ี -  กนัยายน  9,999.- 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3500.- 

วนัท ี -  กนัยายน  9,999.- 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3500.- 

วนัท ี -  กนัยายน  9,999.- 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3500.- 

วนัท ี -  กนัยายน  9,999.- 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3500.- 

วนัท ี -  กนัยายน  9,999.- 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3500.- 

วนัท ี -  กนัยายน  9,999.- 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3500.- 
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วนัท ี  กันยายน-  ตุลาคม  9,999.- 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3500.- 

วนัท ี  กันยายน-  ตุลาคม  9,999.- 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3500.- 

 

 

หมายเหตุ: กรณีพกั  ท่านบนบานาฮิลล์ ใช้ห้องแบบ FAMILY BUNK 

FAMILY BUNK (เตียง  ชัน /  เตียง) คิดเพมิท่านละ บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

**เนืองจากเป็นราคาพเิศษ จงึไม่มรีาคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง  ปีบริบูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ท่านละ ,  บาท ราคานรีวมรายการทวัร์ ตัวเครืองบิน 

 

ราคาทัวร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทปิมคัคุเทศน์ท้องถินและคนขับรถ รวม ,5 บาท/ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวร์ทดีูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือนไข 

**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงไดท้งันีขึนอยู่กับสภาวะอากาศและเห

ตสุดวิสัยต่างๆทีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯจะคาํนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยั

ของผูร่้วมเดินทางเป็นสาํคญั*** 

 

***หากท่านทีตอ้งออกตวัภายใน (เครืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจา้หนา้ทีทุกครังก่อนทาํการ

ออกตวัเนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

 

หมายเหต ุ

สําหรับผูเ้ดินทางทีอายุไม่ถึง  ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทาง

ไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 
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**โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณานาํพาสปอร์ตติดตวัมาในวนัเดินทาง พาสปอร์ตตอ้งมีอายไุม่ตาํกวา่  

เดือน หรือ  วนั ขึนไปก่อนการเดินทาง และตอ้งมีหนา้กระดาษอยา่งตาํ  หนา้ 

 

เงือนไขการจอง 

1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย  วนัก่อนการเดินทางและกรุณาชาํระเงินเต็มจาํนวน พร้อมกับ

เตรียมเอกสารส่งใหเ้รียบร้อยภายใน -  วนัหลงัจากทาํการจองแลว้ 

2. การชาํระค่าบริการ 

2.1 กรุณาชาํระค่าทวัร์เต็มจาํนวน ในกรณีทีค่าทวัร์ราคาตาํกวา่ 10,000 บาท 

 

กรณียกเลกิการเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง  วนั คืนค่าใชจ่้ายทงัหมด 

2. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง -  วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย ท่านละ ,  บาท 

3. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า -  วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ เก็บค่าใชจ่้ายทงัหมด 

4. สาํหรับผูโ้ดยสารทีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ืนวซ่ีาให ้เมือผลวีซ่าผา่นแลว้มี

การยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนค่ามดัจาํทงัหมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าใช้จ่ายทังหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจาํนวนทีบริษทัฯกาํหนดไว ้( ท่านขึนไป)เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั

และผูเ้ดินทางอืนทีเดินทางในคณะเดียวกนับริษทัตอ้งนาํไปชาํระค่าเสียหายต่างๆทีเกิดจากการยกเลิก

ของท่าน 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซึ้งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบริษทัฯจะทาํ

การเลือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทังนีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายทีไม่สามารถเรียกคืนได้

คือค่าธรรมเนียมในการมดัจาํตวัในกรณีทีไม่สามารถเดินทางได ้

7. กรณีท่านไดช้าํระค่าทวัร์หรือมดัจาํมาแลว้ ทางบริษทัฯ คืนค่าทวัร์หรือมดัจาํให ้แต่ทางบริษทัขอสงวน

สิทธิในการหกัค่าใช้จ่ายบางส่วนทีเกิดขึนจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตวัเครืองบินไปแลว้ หรือได้

ชาํระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการหัก

เก็บค่าใชจ่้ายจริงทีเกิดขึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได้ เนืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจา้หน้าทีไม่ว่า

เหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษทัของสงวนสิทธิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทงัหมด 

 

อตัราค่าบริการนีรวม 

1.  ค่าตวัโดยสารเครืองบินไป-กลบั ชนัประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 



TAT No. 11/09094

  

บริษัท ออลล์ ทราเวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ALL TRAVEL INTERNATIONAL CO.,LTD.

127 ถนน สาธรใต้ ตรอก/ซอย - ตำบล/แขวง ทุ่งมหาเมฆ อำเภอ/เขต สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

tel : 020712207, Email : booking@alltravel.co.th

Website : -
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กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลียนระดับชันทีนังจากชันประหยดัเป็นชันธุรกิจ โดยใช้

คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะต้องดาํเนินก่อนเดินทาง  วนัล่วงหน้า และถา้โดยการชําระเงินเพือ

อพัเกรดตอ้งกระทาํทีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านนั  

2.  ค่าทีพกัหอ้งละ -  ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 

3.  ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 

4.  เจา้หนา้ทีบริษทั ฯ คอยอาํนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

5.  ค่านาํหนกัสัมภาระรวมในตวัเครืองบิน [นกสกู๊ต  กิโลกรัม / แอร์เอเซียเอกซ์  กิโลกรัม / การบิน

ไทย  กิโลกรัม / เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน  ใบใบละไม่เกิน  กิโลกรัม] ค่าประกนัวินาศ

ภยัเครืองบินตามเงือนไขของแต่ละสายการบินทีมีการเรียกเก็บ 

6.  ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ , ,  บาท  

ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ ,  บาท ตามเงือนไขของกรมธรรม ์

** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือประกนัการเดินทางสาํหรับครอบคลุมเรืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

เพมิเติมกบัทางบริษทัได ้** 

- เบียประกนัเริมตน้  บาท [ระยะเวลา -  วนั] 

- เบียประกนัเริมตน้  บาท [ระยะเวลา -  วนั] 

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีมีอายุมากกวา่  หรือนอ้ยกวา่  ปี ** 

 [รักษาพยาบาล  ลา้น, รกัษาต่อเนือง  แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ  ลา้นบาท] 

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีมีอายุนอ้ยกวา่  หรือมากกวา่  ปี ** 

 [รักษาพยาบาล  ลา้น, รกัษาต่อเนือง  แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ .  ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมูลค่าเพิม % และหกั ณ ทีจ่าย % 

 

อตัราค่าบริการนีไม่รวม 

1.  ค่าทาํหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

2. ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีนอกเหนือทีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครืองดืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่า

โทรศพัท ์ 

3.  ค่าภาษีนาํมนั ทีสายการบินเรียกเก็บเพิมภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตวัเครืองบิน 

4.  ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม ,5  บาท /ทริป/ต่อท่าน 
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