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เวียดนาม กลางดาน ัง เว้
ิ ล์
บานาฮล
3 ว ัน 2 คืน

ว ันที 1 : กรุงเทพฯ(สุวรรณภูม )ิ -สนามบินดาน งั -เมืองเว้พระราชว ังเว้- สุสานจ ักรพรรดิไคดิงห ์ -เมืองเว้
วน
ั ที 2 : ดาน งั -น งกระเช้
ั
าขึน-ลง บานาฮิล ล์-Fantasy

HILIGHT
1.เทียวชม เมืองเว้ เมืองหลวงเก่าทีมีโบราณสถานอยูท
่ วั
เมือง

่ อดเขา บานาฮิลล์ นงกระเช
2. ขึนสูย
ั
า้ ทียาวทีสุดใน
โลก
ึ ็ นเอกล ักณ์และเสนห์
3. สะพานทองทีเปิ ดใหม่ ซงเป
อ ันงดงามของเมืองดาน ัง
้ ปปิ งสน
ิ ค้าพืนเมืองหลากหลายชนิด ที ตลาด
4. ชอ
ฮาน ตลาดสดของเมืองดาน ัง ตงอยู
ั
ร
่ ม
ิ แม่นําฮาน
5. ล่องเรือม ังกร ชมแม่นําหอม แหล่งกําเนิดมาจาก
่ กลินหอม
บริเวณต้นนําทีอุดมไปด้วยดอกไม้ป่าทีสง
6. พ ักผ่อนก่อนขึนเครือง ณ ห้องร ับรองผูโ้ ดยสาย
บางกอกแอร์เวย์
7. FREE WIFI ON BUS

Park-สะพานทอง -สะพานม ังกร-ตลาดฮานดาน ัง
ว ันที 3 : ดาน งั -นม ส
ั การเจ้าแม่ก วนอิม วด
ั หลิน อึง-ชมวิว
ภูเขาลิง-สนามบินดานงั - กรุงเทพฯ(สุวรรณภูม)ิ

โดยสายการ
บินบางกอกแอร์เวย์ PG
เดินทาง : พฤษภาคม-ก ันยายน 62
ราคาเริมต้นเพียง

12,900.QE1DAD-PG002
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กําหนดการเดินทาง
ว ันที 03-05,10-12,24-26 พ.ค.62
ว ันที 31 พ.ค.-02 มิ.ย. 62
ว ันที 07-09,14-16,21-23,28-30 มิ.ย. 62
ว ันที 05-07,12-14,19-21 ก.ค. 62
ว ันที 26-28 ก.ค. 62
ว ันที 02-04,16-18,23-25 ส.ค. 62
ว ันที 10-12 ส.ค. 62
ว ันที 30 ส.ค.01 ก.ย. 62
ว ันที 06-08,13-15 ก.ย. 62
ว ันที 20-22 ก.ย. 62

้ ทางการเดินทาง
เสน
ว ัน

โปรแกรมการเดินทาง

1

กรุงเทพฯ(สุวรรณภูม)ิ -สนามบินดาน ัง-เมืองเว้-พระราชว ัง
เว้- สุสานจ ักรพรรดิไคดิงห ์ -เมืองเว้

2

เมื อ งเว้-ด าน ัง -น งก
ั ระเช้ า ขึ น -ล ง บ าน าฮิ ล ล์-Fantasy
Park-สะพานแห่งความร ัก-สะพานม ังกร-ดาน ัง

3

ดาน งั -นม ส
ั การเจ้า แม่ ก วนอิม ว ด
ั หลิน อึง-ชมวิว ภู เขาลิง สนามบินดาน ัง- กรุงเทพฯ(สุวรรณภูม)ิ

12,900
12,900
13,900
13,900
15,900
13,900
15,900
13,900
13,900
12,900

เชา้

กลางว ัน

🍽
🍽

✈
🍽
✈

..........-

คํา

โรงแรมทีพ ัก

🍽
🍽

JASMINE 3* HOTEL
หรือเทียบเท่า
GALAVINA 3* HOTEL
หรือเทียบเท่า

ราคาท ัวร์ขา้ งต้นย ังไม่รวมค่าทป
ิ ม ัคคุเทศน์ท ้องถินและคนข ับรถ รวม 600บาท/ท่าน/ทริป

หัวหน ้าทัวร์ทดู
ี แลคณะจากเมืองไทยตามแต่ทา่ นจะเห็นสมควร

ว ันที 1
08.30 น.

11.00 น.
12.40 น.

กรุงเทพฯ-สนามบินดาน ัง-เมืองเว้-พระราชว ังเว้-สุสานจ ักรพรรดิไคดงิ ห-์
ล่องเรือชมแม่นาหอม-เมื
ํ
องเว้
พร ้อมกันณ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมอ
ิ าคารผู ้โดยสารขาออกชัน 4
เคาน์เตอร์ F โดยมีเจ ้าหน ้าทีคอยให ้การต ้อนรับ(ระหว่างรอขึนเครือง ท่านสามารถใช ้
บริการ เล้าจน์ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ได้ มีอาหารและนําดืมบริการ)
ออกเดินทาง สูเ่ มืองดาน ัง โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เทียวบินที PG94
(บนเครืองมีบริการอาหาร และเครืองดืม)
เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง ดาน ัง)
หลังผ่านพิธก
ี ารตรวจคนเข ้าเมือง
จากนันนํ าท่านเดินทางเดินทางสูเ่ มือง ดาน ังเป็ นเมืองใหญ่อน
ั ดับสีของเวียดนามซึง
เติบโตอย่างรวดเร็วทังขนาดและความสําคัญตังอยูร่ ะหว่างชายฝั งทะเลและทีราบสูง
ตอนกลาง นําท่านออกเดินทางสูเ่ มืองเว้ตังอยู่ใจกลางของประเทศ อยูห
่ า่ งจากชายฝั ง
ทะเล 12 กิโลเมตรเป็ นเมืองของกษั ตริยใ์ นราชวงศ์เหวียนซึงได ้ปกครองต่อกันมาเพียง
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33 ปี ฝรังเศสก็บก
ุ เข ้าโจมตีเมืองเว ้ มาถึงปี พ.ศ.2488 ญีปุ่ นก็เข ้ามายึดครองบังคับให ้พระ
เจ ้าเบาได๋สละราชสมบัตต
ิ อ
่ มาเมืองเว ้ได ้กลายเป็ นส่วนหนึงของเวียดนามใต ้ ตามการแบ่ง
ประเทศออกเป็ น 2 ส่วนและได ้เสือมสลายลงภายใต ้การปกครองของโงดินห์เยียม เมือง
เว ้ดึงดูดนักท่องเทียวเพราะมีแหล่งประวัตศ
ิ าสตร์วัฒนธรรม เสน่ หท
์ ไร
ี ้กาลเวลาของ
สถาปั ตยกรรมทีลําค่ามีแบบฉบับของตนเองและยังมีความงามตามธรรมชาติบนฝั งแม่
นํ าหอมด ้วย โดยนํ าท่านเดินทางผ่านเส ้นทางหายเวินก่อสร ้างโดยเอกชนจากญีปุ่ นและ
รัฐบาลฝรังเศสเป็ นผู ้ลงทุนด ้านงบประมาณระยะทาง 108 กม. ทีเลียบชายฝั งทะเล ผ่าน
ภูเขา ท ้องทุง่ และชนบทและลอดอุโมงค์ทขุ
ี ดลอดใต ้ภูเขาทียาวทีสุดในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ้ มีความยาว 6.28 กม. เพือเชือมระหว่างเมืองดานังกับเมืองเว ้
นําท่านเดินทางสู่ พระราชว ังเว้ทสร
ี ้างขึนในสมัยพระเจ ้ายาลองใช ้เป็ นทีรับรองเชือพระ
วงศ์ระดั บสูงและนั ก การทูต ต่างประเทศสถานทีจั ดงานฉลองสําคัญ ๆ ตกแต่งอย่างวิจ ิตร
สวยงาม เพดาน เสา คานผนั งตกแต่งด ้วยนํ ามันครังสีแ ดงและลวดลายสีท อง มีตําหนั ก
หลายหลั ง อุท ยาน วั ด ศาลเจ ้าของจั ก รพรรดิ ราชวงศ์เ หวีย นและนํ า ท่ า นชม สุ ส าน
จ ักรพรรดิไคดิงห์ ซึงเป็ นสุสานทีใหญ่ทสุ
ี ดในบรรดาสุสานของ 13 องค์พระจักรพรรดิใน
ราชวงศ์เหวียนแห่งนครเว ้ ชมภาพมังกรในม่านเมฆและถ่ายรูปกับรูปปั นตุก
๊ ตาหิน ทหารม ้า
ลักษณะคล ้ายสุสานจินซีฮ่องเต ้ นําท่าน ล่องเรือม ังกร ชมแม่นําหอมแหล่งกําเนิดมา
จากบริเวณต ้นนํ าทีอุดมไปด ้วยดอกไม ้ป่ าทีส่งกลินหอมเป็ นแม่นําสายสันๆ ระหว่างทางจะ
ได ้พบเห็ น หมู่บ ้านชาวนํ าให ้เห็ นอยู่เป็ นระยะๆ ท่านจะได ้ความเพลิด เพลิน ไปกั บ ดนตรี
พืนบ ้านบนเรือ (ใช ้เวลาล่องเรือโดยประมาณ 45-60 นาที)
คํา

ร ับประทานอาหารคํา ณ ภ ัตตาคาร

เข้าพ ัก

่ พ
นําคณะเข้าสูท
ี ักโรงแรม JASMINE HOTEL (ระด ับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า
พ ัก 1 คืนใน เว้

ว ันที2

เมืองเว้-ดาน ัง-นงกระเช
ั
า้ ขน-ลง
ึ
บานาฮิลล์-Fantasy Park-สะพานแห่ง
ความร ัก-สะพานม ังกร-ดาน ัง

เชา้

บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
ต่อมานําท่านเดินทางสูเ่ มืองดาน ัง (ใชเ้ วลาประมาณ 3 ช.ม.)และนํ าท่านเดินทาง
่ านาฮิลล์ดมดํ
ต่อไปยัง บานาฮิลล์(ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) เพือนงกระเช้
ั
าสูบ
ื าไป
กับวิวทิวทัศน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตรกระเช ้าบานา-ฮิลล์เป็ นกระเช ้าลอยฟ้ า
รางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็ นระยะทางทียาวทีสุดในโลกได ้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊
คเมือวันที 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใช ้เวลาประประมาณ 15 นาที) ขึนไปถึงสถานีเฟรนช์
ฮิลล์อน
ั เก่าแก่ของบานาฮิลล์รส
ี อร์ทและได ้ชืนชมกับสุดยอดวิวทิวทัศน์ในแบบพาโนรามา
ในวันทีอากาศสดใส บานาฮิลล์เป็ นรีสอร์ทและสถานทีพักผ่อนหย่อนใจ ตังอยูท
่ าง
ตะวันตกของดานั งซึงการท่องเทียวของเวียดนามได ้โฆษณาว่าบานาฮิลล์คอ
ื ดาลัดแห่ง
เมืองดานั งถูกค ้นพบโดยชาวฝรังเศสเมือสมัยทีฝรังเศสเป็ นเจ ้าอาณานิคม
จึงได ้มีการสร ้างถนนขึนไปบนภูเขา สร ้างทีพัก สิงอํานวยความสะดวกต่างๆเพือใช ้เป็ นที
พักผ่อน เนืองจากทีนีมีอากาศหนาวเย็นตลอดทังปี อุณหภูมเิ ฉลียทังปี ประมาณ 17 องศา
เซลเซียสเท่านัน

กลางว ัน

ร ับประทานอาหาร ณ ภ ัตตาคาร

บ่าย

จากนันนํ าท่านเดินทางสู่ สวนสนุก FANTASY PARK**ราคานีไม่รวมค่ากิจกรรม
ต่างๆอาทิฯลฯ (ค่ารถไฟชมสวนดอกไม้ 150 บาทพิพธ
ิ ภ ัณฑ์ขผึ
ี ง)ซึงมีเครืองเล่น
หลากหลายรูปแบบ เช่น ท ้าทายความมันส์ของหนั ง 4D ระทึกขวัญกับบ ้านผีสงิ เกมส์
สนุกๆ เครืองเล่นเบาๆ รถไฟเหาะหรือจะเลือกช ้อปปิ งของทีระลึกของสวนสนุก และท่าน
สามารถอิสระ ชมความสวยงาม ของ สะพานทองทีเปิ ดใหม่ ซึงเป็ นเอกลักณ์และเสนห์
ท่านสามารมองเห็นทิวทัศน์ อันงดงามของเมืองดานั ง ซึงเป็ นฉากทีคุณจะรู ้สึกถึง
่ าน ัง จากนน
คาวมยืงใหญ่ของพืนทีอันไร ้ขอบเขต ได้เวลานําท่านนงกระเช้
ั
ากล ับสูด
ั
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นําท่านชม สะพานมังกร (Dragon Brigde) อีกหนึงทีเทียวแห่งใหม่สะพานทีมีทมี
ี ความ
ยาว 666 เมตร ความกว ้างเท่าถนน 6 เลน ด ้วยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ล ้านล ้านดอง
เชือมต่อสองฟากฝั งของแม่นําฮัน
เปิ ดให ้บริการเมือ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เนืองในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่ง
อิสรภาพของเมืองดานั งซึงสะพานมังกรแห่งนีเป็ น Landmark แห่งใหม่ของเมืองดานังซึง
มีรป
ู ปั นทีมีหวั เป็ นมังกรและหางเป็ นปลา พ่นนํ า คล ้ายๆสิงคโปร์(ว ันเสาร์-อาทิตย์เวลา
3 ทุม
่ ม ังกรจะพ่นนํา และพ่นไฟเป็นเวลา 5 นาที)
นําท่านเดินทางสู่ ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดาน ัง ตังอยูร่ ม
ิ แม่นําฮานไม่ไกลจาก
สะพานข ้ามแม่นํา ด ้านหน ้าตลาดมีประติมากรรมริมแม่นําเป็ นรูปปั นหญิงสวยงามมีทังของ
สดและของทีระลึกให ้เลือกซือ
ร ับประทานอาหาร ณ ภ ัตตาคาร

คํา
เข้าพ ัก

่ พ
คณะเข้าสูท
ี ักโรงแรม GALAVINA HOTEL (ระด ับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่าพ ัก
1 คืนใน ดาน ัง

ว ันที3

ดาน ัง-นม ัสการเจ้าแม่กวนอิมว ัดหลินอึง-ชมวิวภูเขาลิง-สนามบินดาน ังกรุงเทพฯ

เช้า

ร ับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
จากนั นนํ าท่านเดินทางสู่ ว ัดหลินอึงนมัสการเจ ้าแม่กวนอิมหลินอึงแกะสลักด ้วยหินอ่อน
่ ะเลและด ้านหลัง
สูงใหญ่ยน
ื โดดเด่นสูงทีสุดในเวียดนามซึงมีทําเลทีตังดี หันหน ้าออกสูท
ชนภูเขาตั งอยู่บ นฐานดอกบั วสง่างาม ชาวประมงนิย มไปกราบไหว ้ขอพรให ้ช่ว ยปกปั ก
รักษาหลินอึงมีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตังอยู่บนชายหาดบ๊ายบุตในลานวัด
มีพระอรหั นต์ 18 องค์เป็ นหินอ่อนแกะสลั กทีมีเอกลั กษณ์ ท่าทางทีถ่ายทอดอารมณ์ทุ ก
ึ
อย่างของมนุษย์ซงแฝงไว
้ด ้วยคติธรรมอย่างลึกซึง
ได้เวลาอ น
ั สมควรแก่ เวลานํ า ท่ า นเดิน ทางสู่ Danang International Airport
่ นามบินสุวรรณภูม ิ
(สนามบินเมือง ดาน ัง) เพือเดินทางสูส

13.40 น.
15.20 น.

ออกเดินทางกล ับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เทียวบินที PG948
คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสว
ุ รรณภูม ิ โดยสว ัสดิภาพ พร้อมด้วย
ความประท ับใจ

โปรแกรม : เวียดนามเหนือกลางดาน ัง เว้ บานาฮิลล์ 3ว ัน 2ค ืน บิน PG

อ ัตราค่าบริการ
ผู ้ใหญ่
พักห ้องละ
2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
พักกับผูใ่ หญ่ 1 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

พักเดียวเพิม
ท่านละ

ว ันที 03-05 พ.ค. 62

12,900.-

12,900.-

12,900.-

12,900.-

2,500.-

ว ันที 10-12 พ.ค. 62

12,900.-

12,900.-

12,900.-

12,900.-

2,500.-

ว ันที 24-26 พ.ค. 62

12,900.-

12,900.-

12,900.-

12,900.-

2,500.-

ว ันที 31 พ.ค.-02 มิ.ย. 62

12,900.-

12,900.-

12,900.-

12,900.-

2,500.-

ว ันที 07-09 มิ.ย. 62

13,900.-

13,900.-

13,900.-

13,900.-

2,500.-

กําหนดการเดินทาง
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ว ันที 14-16 มิ.ย. 62

13,900.-

13,900.-

13,900.-

13,900.-

2,500.-

ว ันที 21-23 มิ.ย. 62

13,900.-

13,900.-

13,900.-

13,900.-

2,500.-

ว ันที 28-30 มิ.ย. 62

13,900.-

13,900.-

13,900.-

13,900.-

2,500.-

ว ันที 05-07 ก.ค. 62

13,900.-

13,900.-

13,900.-

13,900.-

2,500.-

ว ันที 12-14 ก.ค. 62

13,900.-

13,900.-

13,900.-

13,900.-

2,500.-

ว ันที 19-21 ก.ค. 62

13,900.-

13,900.-

13,900.-

13,900.-

2,500.-

ว ันที 26-28 ก.ค. 62

15,900.-

15,900.-

15,900.-

15,900.-

2,500.-

ว ันที 02-04 ส.ค. 62

13,900.-

13,900.-

13,900.-

13,900.-

2,500.-

ว ันที 10-12 ส.ค. 62

15,900.-

15,900.-

15,900.-

15,900.-

2,500.-

ว ันที 16-18 ส.ค. 62

13,900.-

13,900.-

13,900.-

13,900.-

2,500.-

ว ันที 23-25 ส.ค. 62

13,900.-

13,900.-

13,900.-

13,900.-

2,500.-

ว ันที 30 ส.ค.-01 ก.ย.62

13,900.-

13,900.-

13,900.-

13,900.-

2,500.-

ว ันที 06-09 ก.ย. 62

13,900.-

13,900.-

13,900.-

13,900.-

2,500.-

ว ันที 13-15 ก.ย. 62

13,900.-

13,900.-

13,900.-

13,900.-

2,500.-

ว ันที 20-22 ก.ย. 62

12,900.-

12,900.-

12,900.-

12,900.-

2,500.-

**เนืองจากเป็นราคาพเิ ศษ จึงไม่มรี าคาเด็ก **
ราคาเด็ กทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปี บริบร
ู ณ์ ณ ว ันเดินทางกล ับ] ท่านละ 3,000 บาท ราคานีรวมรายการท ัวร์ ตวเครื
ั
องบิน

ราคาท ัวร์ขา้ งต้นย ังไม่รวมค่าทิปม ัคคุเทศน์ทอ
้ งถินและคนข ับรถ รวม 600บาท /ท่าน/ทริป

ห ัวหน้าท ัวร์ทดู
ี แลคณะจากเมืองไทยตามแต่ทา
่ นจะเห็นสมควร
โปรแกรมอาจจะมีการปร ับเปลียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงือนไข
ั ต่างๆทีไม่
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได ้ทังนีขึนอยูก
่ ับสภาวะอากาศและเหตสุดวิสย
สามารถคาดการณ์ล่วงหน ้า โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู ้ร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ***
***หากท่านทีต ้องออกตัวภายใน (เครืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ ้าหน ้าทีทุกครังก่อนทําการออกตัวเนืองจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได ้แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า **
QE1DAD-PG002
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หมายเหตุ
สําหรับผู ้เดินทางทีอายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ได ้เดินทางกับบิดา มารดา ต ้องมีจดหมายยินยอมให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
จากบิดาหรือมารดาแนบมาด ้วย
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานํ าพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต ้องมีอายุไม่ตํากว่า 6 เดือน หรือ 180
วัน ขึนไปก่อนการเดินทาง และต ้องมีหน ้ากระดาษอย่างตํา 6 หน ้า

เงือนไขการจอง
1.กรุณาจองล่วงหน ้าอย่างน ้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 10,000 บาทพร ้อมกับเตรียมเอกสารส่งให ้
เรียบร ้อยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแล ้ว
2.การชําระค่าทัวร์สว่ นทีเหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น ้อยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให ้เรียบร ้อย
ก่อนกําหนดเนืองจากทางบริษัทต ้องสํารองค่าใช ้จ่ายในส่วนของค่าทีพักและตัวเครืองบินมิฉะนั นจะถือว่าท่านยกเลิกการ
เดินทางโดยอัตโนมัต ิ

กรณียกเลิกการเดน
ิ ทาง
1.แจ ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช ้จ่ายทังหมด
2.แจ ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช ้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3.แจ ้งยกเลิกน ้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ เก็บค่าใช ้จ่ายทังหมด
4.สําหรับผู ้โดยสารทีไม่ได ้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็ นผู ้ยืนวีซา่ ให ้ เมือผลวีซา่ ผ่านแล ้วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนค่ามัดจําทังหมด
5.บริษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าใช ้จ่ายทังหมดกรณีทา่ นยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให ้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จํานวนทีบริษัทฯกําหนดไว ้ (15ท่านขึนไป)เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู ้เดินทางอืนทีเดินทางในคณะ
เดียวกันบริษัทต ้องนํ าไปชําระค่าเสียหายต่างๆทีเกิดจากการยกเลิกของท่าน
6.กรณีเจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได ้ซึงจะต ้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะทําการเลือนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทังนีท่านจะต ้องเสียค่าใช ้จ่ายทีไม่สามารถเรียกคืนได ้คือค่าธรรมเนียมในการมัดจําตัวใน
กรณีทไม่
ี สามารถเดินทางได ้
7.กรณีทา่ นได ้ชําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล ้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจํ าให ้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการหัก
ค่าใช ้จ่ายบางส่วนทีเกิดขึนจริงเป็ นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัวเครืองบินไปแล ้ว หรือได ้ชําระค่าบริการในส่วนของทางเมือง
นอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล ้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการหักเก็บค่าใช ้จ่ายจริงทีเกิดขึนแล ้วกับท่านเป็ นกรณีไป
8.กรณีผู ้เดินทางไม่สามารถเข ้า-ออกเมืองได ้ เนืองจากเอกสารปลอมหรือการห ้ามของเจ ้าหน ้าทีไม่วา่ เหตุผลใดๆ ก็ตามทาง
บริษัทของสงวนสิทธิในการ ไม่คน
ื ค่าทัวร์ทังหมด

อ ัตราค่าบริการนีรวม
1. ค่าตัวโดยสารเครืองบินไป-กลับ ชันประหยัดพร ้อมค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข ้างต ้น
กรณีทา่ นมีความประสงค์จะต ้องการปรับเปลียนระดับชันทีนั งจากชันประหยัดเป็ นชันธุรกิจ โดยใช ้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์
จะต ้องดํ าเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน ้า และถ ้าโดยการชําระเงินเพืออัพเกรดต ้องกระทําทีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ วัน
เดินทาง เท่านั น
2. ค่าทีพักห ้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไว ้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข ้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีระบุไว ้ในรายการทัวร์ข ้างต ้น
4. เจ ้าหน ้าทีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่านํ าหนั กสัมภาระรวมในตัวเครืองบิน [นกสกูต
๊ 20 กิโลกรัม / แอร์เอเซียเอกซ์ 20 กิโลกรัม / การบินไทย 30 กิโลกรัม /
เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม] ค่าประกันวินาศภัยเครืองบินตามเงือนไขของแต่ละสายการ
บินทีมีการเรียกเก็บ
6. ค่าประกันอุบัตเิ หตุคุ ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบต
ั เิ หตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงือนไขของกรมธรรม์
** ลูกค ้าท่านใดสนใจ...ซือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรืองสุขภาพสามารถสอบถามข ้อมูล
เพิมเติมกับทางบริษัทได ้ **
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- เบียประกันเริมต ้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบียประกันเริมต ้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู ้เอาประกันทีมีอายุมากกว่า 16 หรือน ้อยกว่า 75 ปี **
[รั กษาพยาบาล 2 ล ้าน, รักษาต่อเนือง 2 แสน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะจากอุบัตเิ หตุ 3 ล ้านบาท]
**ความครอบคลุมผู ้เอาประกันทีมีอายุน ้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **
[รั กษาพยาบาล 2 ล ้าน, รักษาต่อเนือง 2 แสน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะจากอุบัตเิ หตุ 1.5 ล ้านบาท]
7. ภาษี มล
ู ค่าเพิม 7% และหัก ณ ทีจ่าย 3%

อ ัตราค่าบริการนีไม่รวม
1.
2.
3.
4.

ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด ้าวต่างๆ
ค่าใช ้จ่ายอืนๆ ทีนอกเหนือทีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครืองดืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
ค่าภาษี นํามัน ทีสายการบินเรียกเก็บเพิมภายหลังจากทางบริษัทฯได ้ออกตัวเครืองบิน
ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 600 บาท /ทริป/ต่อท่าน
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