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สุดชิ
ด ว...ดินแดนแห
แ ห่ งเทพนิยาาย
บนบานาฮิฮิลล์ ดานั
ด ง เว้ 3 วัน 2 คืน
เดินทาง
น มิถุนายนน -ธันวาาคม25562
เมืองดานัง| บานาฮิลล์ล|เมืองเว้ | สะพานทอองที่เปิ ดใหม่
ตลลาดฮาน ตลาดสดขอ
ต
องเมืองดานนัง | ล่องเรืรอมังกร ชมมแม่นํ ้าหอมม| วัดหลินอึ
น ง๋
ราาคาเริ่มต้ นเพี
น ยง
เส้ นทางการเดิ
น
ดินทาง

111,55555.-

วันที่ 1. กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)-สนามบิ
นดานัง-เมืองเว้ -พระราชวั
พ
งเว้ - สุสานจักรพรรรดิไคดิงห์ -เเมืองเว้ (PG9447:11.00-12.40 )
วันที่ 2. ดานัง-นัง่ กระเช้ าขึ ้น-ลลง บานาฮิลล์์-Fantasy Paark-สะพานทออง -สะพานมัมังกร-ตลาดฮาานดานัง
วันที่ 3. ดานัง-นมัมัสการเจ้ าแม่กวนอิมวัดหลิลินอึง๋ -ชมวิวภูเขาลิง-สนามมบินดานัง- กรุ
ก งเทพฯ(สุวรรรณภูมิ)
(PG9948: 13.40-115.20 )
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สุดชิว...ดินแดนแห่
แ
งเทพนิยาย
ย บนบานาฮิฮิลล์ ดานัง เว้ 3 วัน 2 คืน บิน PG [GQ1DAAD‐PG002]

วันที่ 1

กรุ งเทพฯ(สุวรรณภูมิ)-สนามบินดานัง-เมืองเว้ -พระราชวังเว้ - สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ เมืองเว้ (PG947 : 11.00-12.40 )

08.30 น. พร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั น้ 4 เคาน์ เตอร์ Fโดยมี
เจ้ าหน้ าที่ คอยให้ การต้ อนรั บ (ระหว่ างรอขึน้ เครื่ อง ท่ านสามารถใช้ บริ การเล้ าจน์ ของสายการบิน
บางกอกแอร์ เวย์ ได้ มีอาหาร และนํา้ ดื่มบริการ)
11.00น. ออกเดินทาง สู่เมืองดานัง โดยสายการบินบางกอกแอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ PG947
(บนเครื่องมีบริการอาหาร และเครื่องดื่ม)
12.40น. เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง)
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง
จากนัน้ นําท่านเดินทางเดินทางสู่เมือง ดานั งเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับสี่ของเวียดนามซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็ วทัง้
ั ้ ่ใจ
ขนาดและความสําคัญตังอยู
้ ่ระหว่างชายฝั่ งทะเลและที่ราบสูงตอนกลาง นําท่านออกเดินทางสูเ่ มืองเว้ ตงอยู
กลางของประเทศ อยูห่ ่างจากชายฝั่ งทะเล 12 กิโลเมตรเป็ นเมืองของกษัตริ ย์ในราชวงศ์เหวียนซึง่ ได้ ปกครองต่อ
กันมาเพียง 33 ปี ฝรั่งเศสก็บกุ เข้ าโจมตีเมืองเว้ มาถึงปี พ.ศ.2488 ญี่ปนก็
ุ่ เข้ ามายึดครองบังคับให้ พระเจ้ าเบาได๋
สละราชสมบัติตอ่ มาเมืองเว้ ได้ กลายเป็ นส่วนหนึ่งของเวียดนามใต้ ตามการแบ่งประเทศออกเป็ น 2 ส่วนและได้
เสื่อมสลายลงภายใต้ การปกครองของโงดินห์ เยียม เมืองเว้ ดึงดูดนักท่องเที่ ยวเพราะมีแหล่งประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม เสน่ห์ที่ไร้ กาลเวลาของสถาปั ตยกรรมที่ลํ ้าค่ามีแบบฉบับของตนเองและยังมีความงามตามธรรมชาติ
บนฝั่ งแม่นํ ้าหอมด้ วย โดยนําท่านเดินทางผ่านเส้ นทางหายเวินก่อสร้ างโดยเอกชนจากญี่ปนและรั
ุ่
ฐบาลฝรั่งเศส
เป็ นผู้ลงทุนด้ านงบประมาณระยะทาง 108 กม. ที่ เลียบชายฝั่ งทะเล ผ่านภูเขา ท้ องทุ่งและชนบทและลอด
อุ โ มงค์ ที่ ขุ ด ลอดใต้ ภู เ ขาที่ ย าวที่ สุ ด ในเอเชี ย
ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ มี ค วามยาว 6.28 กม. เพื่ อ
เชื่อมระหว่างเมืองดานังกับเมืองเว้
นํ า ท่ า นเดิน ทางสู่ พระราชวั ง เว้ ที่ ส ร้ างขึน้ ใน
สมัย พระเจ้ า ยาลองใช้ เ ป็ นที่ รับ รองเชื อ้ พระวงศ์
ระดับสูงและนักการทูตต่างประเทศสถานที่จดั งาน
ฉลองสําคัญๆ ตกแต่งอย่างวิจิตรสวยงาม เพดาน
เสา คานผนัง ตกแต่ ง ด้ ว ยนํ า้ มัน ครั่ ง สี แ ดงและ
ลวดลายสี ทอง มี ตําหนักหลายหลัง อุทยาน วัด
ศาลเจ้ าของจักรพรรดิ ราชวงศ์เหวียนและนําท่าน
ชม สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ ซึง่ เป็ นสุสานที่ใหญ่
ที่สดุ ในบรรดาสุสานของ 13 องค์พระจักรพรรดิใน
ราชวงศ์ เหวี ยนแห่งนครเว้ ชมภาพมังกรในม่า น
เมฆและถ่ายรูปกับรูปปั น้ ตุ๊กตาหิน ทหารม้ า ลักษณะคล้ ายสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้

2

สุดชิว...ดินแดนแห่งเทพนิยาย บนบานาฮิลล์ ดานัง เว้ 3 วัน 2 คืน บิน PG [GQ1DAD‐PG002]

คํ่า
ที่พัก

วันที่2

นําท่ าน ล่ องเรื อมังกร ชมแม่นํ ้าหอมแหล่งกําเนิดมาจากบริ เวณต้ นนํ ้าที่อดุ มไปด้ วยดอกไม้ ป่าที่ส่งกลิ่นหอม
เป็ นแม่นํ ้าสายสันๆ
้ ระหว่างทางจะได้ พบเห็นหมู่บ้านชาวนํ ้าให้ เห็นอยู่เป็ นระยะๆ ท่านจะได้ ความเพลิดเพลินไป
กับดนตรี พื ้นบ้ านบนเรื อ (ใช้ เวลาล่องเรื อโดยประมาณ 45-60 นาที)
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําคณะเข้ าสู่ท่ พ
ี ักโรงแรม JASMINE HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่ า พัก 1 คืนใน เว้

เมืองเว้ -ดานัง-นั่งกระเช้ าขึน้ -ลง บานาฮิลล์ -Fantasy Park-สะพานแห่ งความรั ก-สะพาน
มังกร-ดานัง

เช้ า

บริการอาหารเช้ าณห้ องอาหารของโรงแรม
ต่อมานําท่ านเดินทางสู่เมืองดานัง (ใช้ เวลาประมาณ 3 ช.ม.)และนําท่านเดินทางต่อไปยัง บานาฮิลล์ (ใช้
เวลาประมาณ 30 นาที) เพื่อนั่งกระเช้ าสู่บานาฮิลล์ ดื่มดํ่าไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810
เมตรกระเช้ าบานา-ฮิลล์เป็ นกระเช้ าลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็ นระยะทางที่ยาวที่สดุ ในโลกได้ รับการ
บันทึกจากกินเนสบุ๊คเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใช้ เวลาประประมาณ 15 นาที) ขึ ้นไปถึงสถานีเฟรนช์ฮิลล์
อันเก่าแก่ของบานาฮิลล์รีสอร์ ทและได้ ชื่นชมกับสุดยอดวิวทิวทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันที่อากาศสดใส บานา
ฮิลล์เป็ นรี สอร์ ทและสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ ตังอยู
้ ่ทางตะวันตกของดานังซึ่งการท่องเที่ยวของเวียดนามได้
โฆษณาว่าบานาฮิลล์คือ ดาลัดแห่งเมืองดานังถูกค้ นพบโดยชาวฝรั่งเศสเมื่อสมัยที่ฝรั่งเศสเป็ นเจ้ าอาณานิคม
จึงได้ มีการสร้ างถนนขึ ้นไปบนภูเขา สร้ างที่พกั สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆเพื่อใช้ เป็ นที่พกั ผ่อน เนื่องจากที่นี่มี
อากาศหนาวเย็นตลอดทังปี
้ อุณหภูมิเฉลี่ยทังปี
้ ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเท่านัน้
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
บ่ าย จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ สวนสนุก FANTASY PARK**ราคานีไ้ ม่ รวมค่ ากิจกรรมต่ างๆอาทิฯลฯ (ค่ า
รถไฟชมสวนดอกไม้ 150 บาทพิพิธภัณฑ์ ขีผ้ ึง้ )ซึง่ มีเครื่ องเล่นหลากหลายรู ปแบบ เช่น ท้ าทายความมันส์
ของหนัง 4D ระทึกขวัญกับบ้ านผีสิง เกมส์สนุกๆ เครื่ องเล่นเบาๆ รถไฟเหาะหรื อจะเลือกช้ อปปิ ง้ ของที่ระลึกของ
สวนสนุก และท่าน สามารถอิสระ ชมความสวยงาม ของ สะพานทองที่เปิ ดใหม่ ซึ ้งเป็ นเอกลักณ์และเสนห์
ุ จะรู้ สกึ ถึงคาวมยื่งใหญ่ของพื ้นที่อนั ไร้
ท่านสามารมองเห็นทิวทัศน์ อันงดงามของเมืองดานัง ซึง่ เป็ นฉากที่คณ
ขอบเขต
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สุดชิว...ดินแดนแห่งเทพนิยาย บนบานาฮิลล์ ดานัง เว้ 3 วัน 2 คืน บิน PG [GQ1DAD‐PG002]

คํ่า
ที่พัก

วันที่3
เช้ า

ได้ เวลานําท่านนัง่ กระเช้ ากลับสูด่ านังจากนัน้ นําท่ านชม สะพานมังกร (Dragon Brigde)อีกหนึ่งที่เที่ยวแห่ง
ใหม่สะพานที่มีที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้ างเท่าถนน 6 เลน ด้ วยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ล้ านล้ าน
ดอง เชื่อมต่อสองฟากฝั่ งของแม่นํ ้าฮันเปิ ดให้ บริ การเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ
38 ปี แห่งอิสรภาพของเมืองดานังซึง่ สะพานมังกรแห่งนี ้เป็ น Landmark แห่งใหม่ของเมืองดานังซึง่ มีรูปปั น้ ที่มี
หัวเป็ นมังกรและหางเป็ นปลา พ่นนํ ้า คล้ ายๆสิงคโปร์ (วันเสาร์ -อาทิตย์เวลา 3 ทุ่ม มังกรจะพ่นนํ ้า และพ่นไฟเป็ น
เวลา 5 นาที)
นําท่ านเดินทางสู่ ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานั ง ตังอยู
้ ่ริมแม่นํ ้าฮานไม่ไกลจากสะพานข้ ามแม่นํา้
ด้ านหน้ าตลาดมีประติมากรรมริ มแม่นํ ้าเป็ นรูปปั น้ หญิงสวยงามมีทงของสดและของที
ั้
่ระลึกให้ เลือกซื ้อ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
คณะเข้ าสู่ท่ พ
ี ักโรงแรม GALAVINA HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่ าพัก 1 คืนใน ดานัง

ดานัง-นมัสการเจ้ าแม่ กวนอิมวัดหลินอึ๋ง-ชมวิวภูเขาลิง-สนามบินดานัง- กรุ งเทพฯ
(สุวรรณภูมิ) (PG948 : 13.40-15.20 )
บริการอาหารเช้ าณห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั ้ น นํ า ท่ านเดิ น ทางสู่ วั ด หลิ น อึ๋ ง
นมัสการเจ้ าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักด้ ว ย
หินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที่สดุ ในเวียดนาม
ซึ่ ง มี ทํ า เลที่ ตั ง้ ดี หั น หน้ าออกสู่ ท ะเลและ
ด้ านหลังชนภูเขาตังอยู
้ ่บนฐานดอกบัวสง่างาม
ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ ขอพรให้ ช่วยปก
ปั กรักษาหลินอึ๋งมีความหมายว่าสมปรารถนา
ทุกประการ ตังอยู
้ ่บนชายหาดบ๊ ายบุตในลาน
วัดมีพระอรหันต์ 18 องค์เป็ นหินอ่อนแกะสลัก
ที่ มี เ อกลัก ษณ์ ท่ า ทางที่ ถ่ า ยทอดอารมณ์ ทุก
อย่างของมนุษ ย์ ซึ่งแฝงไว้ ด้วยคติธรรมอย่า ง
ลึกซึ ้ง

ได้ เวลาอันสมควรแก่ เวลานําท่ านเดินทางสู่ Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง) เพื่อ
เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ
13.40 น. ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ PG948
15.20 น. คณะเดินทางถึงท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมด้ วยความประทับใจ
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สุดชิว...ดินแดนแห่งเทพนิยาย บนบานาฮิลล์ ดานัง เว้ 3 วัน 2 คืน บิน PG [GQ1DAD‐PG002]

อัตราค่ าบริการ: สุดชิว...ดินแดนแห่ งเทพนิยาย
บนบานาฮิลล์ ดานัง เว้ 3 วัน 2 คืน
ผู้ใหญ่ พกั 2-3ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(ไม่ เสริมเตียง)
ท่ านละ

พักเดี่ยว
ท่ านละ

ว ันที่ 12-14 ก.ค.62

11,555.-

11,555.-

11,555.-

11,555.-

2,500.-

ว ันที่ 19-21 ก.ค.62

11,555.-

11,555.-

11,555.-

11,555.-

2,500.-

ว ันที่ 26-28 ก.ค.62

13,555.-

13,555.-

13,555.-

13,555.-

2,500.-

ว ันที่ 02-04 ส.ค. 62

12,555.-

12,555.-

12,555.-

12,555.-

2,500.-

ว ันที่ 10-12 ส.ค. 62

12,555.-

12,555.-

12,555.-

12,555.-

2,500.-

ว ันที่ 16-18 ส.ค. 62

12,555.-

12,555.-

12,555.-

12,555.-

2,500.-

ว ันที่ 23-25 ส.ค. 62

12,555.-

12,555.-

12,555.-

12,555.-

2,500.-

ว ันที่ 30 ส.ค.-01 ก.ย.62

12,555.-

12,555.-

12,555.-

12,555.-

2,500.-

ว ันที่ 06-08 ก.ย. 62

11,555.-

11,555.-

11,555.-

11,555.-

2,500.-

ว ันที่ 13-15 ก.ย. 62

11,555.-

11,555.-

11,555.-

11,555.-

2,500.-

ว ันที่ 20-22 ก.ย. 62

11,555.-

11,555.-

11,555.-

11,555.-

2,500.-

ว ันที่ 04-06 ต.ค. 62

11,555.-

11,555.-

11,555.-

11,555.-

2,500.-

ว ันที่ 11-13 ต.ค. 62

11,555.-

11,555.-

11,555.-

11,555.-

2,500.-

ว ันที่ 18-20 ต.ค. 62

11,555.-

11,555.-

11,555.-

11,555.-

2,500.-

ว ันที่ 25-27 ต.ค. 62

11,555.-

11,555.-

11,555.-

11,555.-

2,500.-

ว ันที่ 01-03 พ.ย. 62

12,555.-

12,555.-

12,555.-

12,555.-

2,500.-

ว ันที่ 08-10 พ.ย. 62

12,555.-

12,555.-

12,555.-

12,555.-

2,500.-

ว ันที่ 15-17 พ.ย. 62

12,555.-

12,555.-

12,555.-

12,555.-

2,500.-

ว ันที่ 22-24 พ.ย. 62

12,555.-

12,555.-

12,555.-

12,555.-

2,500.-

ว ันที่ 29 พ.ย.-01 ธ.ค.
62

12,555.-

12,555.-

12,555.-

12,555.-

2,500.-

ว ันที่ 06-08 ธ.ค. 62

14,555.-

14,555.-

14,555.-

14,555.-

2,500.-

ว ันที่ 13-15 ธ.ค. 62

14,555.-

14,555.-

14,555.-

14,555.-

2,500.-

ว ันที่ 20-22 ธ.ค. 62

11,555.-

11,555.-

11,555.-

11,555.-

2,500.-

ว ันที่ 27-29 ธ.ค. 62

15,555.-

15,555.-

15,555.-

15,555.-

2,500.-

ว ันที่ 28-30 ธ.ค. 62

16,555.-

16,555.-

16,555.-

16,555.-

2,500.-

กําหนดการเดินทาง
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ว ันที่ 29-31 ธ.ค. 62

17,555.-

17,555.-

17,555.-

17,555.-

2,500.-

**เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ จึงไม่ มีราคาเด็ก **
ราคาเด็กทารก [อายุไม่ ถงึ 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่ านละ 3,000 บาท ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตั๋ว
เครื่องบิน
ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปมัคคุเทศน์ ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,000บาท /ท่ าน/ทริป
หัวหน้ าทัวร์ ท่ ดี แู ลคณะจากเมืองไทยตามแต่ ท่านจะเห็นสมควร
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
เงื่อนไข
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทงนี
ั ้ ้ขึ ้นอยู่กบั สภาวะอากาศและเหตสุดวิสยั ต่างๆที่
ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้ า โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ***
***หากท่านที่ต้องออกตัว๋ ภายใน (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทกุ ครัง้ ก่อนทําการออกตัว๋ เนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรื อ เวลาบิน โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า **

หมายเหตุ
สําหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บตุ รเดินทางไปต่างประเทศ
จากบิดาหรื อมารดาแนบมาด้ วย
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอร์ ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ ตต้ องมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน หรื อ
180 วัน ขึ ้นไปก่อนการเดินทาง และต้ องมีหน้ ากระดาษอย่างตํ่า 6 หน้ า

เงื่อนไขการจอง
1. กรุ ณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุ ณาเตรี ยมเงินมัดจํ า 10,000 บาทพร้ อมกับเตรี ยม
เอกสารส่งให้ เรี ยบร้ อยภายใน 2 วันหลังจากทําการจองแล้ ว
2. การชําระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือทางบริ ษัทฯจะเรี ยกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วันท่านควรจัดเตรี ยมค่าทัวร์ ให้
เรี ยบร้ อยก่อนกําหนดเนื่องจากทางบริ ษัทต้ องสํารองค่าใช้ จ่ายในส่วนของค่าที่พกั และตัว๋ เครื่ องบินมิฉะนันจะถื
้ อว่า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
2. แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3. แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
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4. สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริ ษัทฯเป็ นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้ วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทังหมด
้
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทังหมดกรณี
้
ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่ครบตาม
จํานวนที่บริ ษัทฯกําหนดไว้ (15ท่านขึน้ ไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริ ษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกันบริษัทต้ องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณีเจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซงึ่ จะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริ ษัทฯจะทําการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทงนี
ั ้ ้ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ คือค่าธรรมเนียมในการมัด
จําตัว๋ ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
7. กรณีท่านได้ ชําระค่าทัวร์ หรื อมัดจํามาแล้ ว ทางบริ ษัทฯ คืนค่าทัวร์ หรื อมัดจําให้ แต่ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหัก
ค่าใช้ จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ ้นจริงเป็ นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว หรื อได้ ชําระค่าบริ การในส่วนของทาง
เมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้ จ่ายจริ งที่เกิดขึ ้นแล้ วกับท่านเป็ นกรณี
ไป
8. กรณีผ้ เู ดินทางไม่สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม
ทางบริ ษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ดพร้ อมค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ ข้างต้ น
กรณีท่านมีความประสงค์จะต้ องการปรับเปลี่ยนระดับชันที
้ ่นงั่ จากชันประหยั
้
ดเป็ นชันธุ
้ รกิจ โดยใช้ คะแนนจากบัตร
สะสมไมล์ จะต้ องดําเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้ า และถ้ าโดยการชําระเงินเพื่ออัพเกรดต้ องกระทําที่เคาน์เตอร์
สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านัน้
2. ค่าที่พกั ห้ องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้ าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ ในรายการทัวร์ ข้างต้ น
4. เจ้ าหน้ าที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่านํ ้าหนักสัมภาระรวมในตัว๋ เครื่ องบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรัม / แอร์ เอเซียเอกซ์ 20 กิโลกรัม / การบินไทย 30 กิโลกรัม
/ เจแปนแอร์ ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม] ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละ
สายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ าท่านใดสนใจ...ซื ้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่ องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรื อน้ อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้ านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรื อมากกว่า 75 ปี **
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[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้ าวต่างๆ
2. ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์
3. ค่าภาษี นํ ้ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริ ษัทฯได้ ออกตัว๋ เครื่ องบิน
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1000 บาท /ทริป/ต่อท่าน
5. ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
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