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เมอืงดานัง | เมอืงฮอยอัน | บานาฮลิล ์| สะพานทอง  น่ังเรอืกระดง้ | 

พักบนบานาฮลิล ์| เมนูพเิศษกุง้มังกร 
 

 
 

  

 

เดนิทาง มกราคม – เมษายน 2563  

ราคาแนะน าเพยีง 10,800.- 
เสน้ทางการเดนิทาง 

วันที ่1 : เชยีงใหม่ (สนามบนิเชยีงใหม่) - ดานัง (สนามบนิดานัง) - (FD906: 08.00-09.45)บานาฮลิล ์- กระเชา้ลอยฟ้า -  
สวนสนุก The Fantasy Park- สะพานโกลเดน้บรดิจ ์- พักบนบานาฮลิล ์

วันที ่2 : รถราง - สวนดอกไม ้LE JARDIN D’AMOUR – น่ังกระเชา้ลงบานาฮลิล ์- เมืองฮอยอัน - หมู่บา้นกั๊มทาน - น่ังเรือ

กระดง้ - สะพานญีปุ่่ น - บา้นเลขที ่101 - เมอืงโบราณฮอยอัน – สะพานมังกร - ตลาดฮาน - เมอืงดานัง 
วันที ่3 :  เมอืงดานัง - ดานัง (สนามบนิดานัง) - เชยีงใหม่ (สนามบนิเชยีงใหม่)     (FD907: 10.15-12.00)    

เชยีงใหมบ่นิตรง เวยีดนาม พบรกั ดานงั ฮอยอนั 
(พกับนบานาฮลิล)์ 3 วนั 2 คนื  
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วนัที ่1 
เชยีงใหม ่(สนามบนิเชยีงใหม)่ - ดานงั (สนามบนิดานงั) - (FD906: 08.00-09.45)  
บานาฮลิล ์- กระเชา้ลอยฟ้า - สวนสนกุ The Fantasy Park- สะพานโกลเดน้บรดิจ ์- พกับนบานา

ฮลิล ์

06.00 น. พรอ้มกันที่ สนามบนิเชยีงใหม่ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 1 เคาน์เตอร์สายการบนิ แอรเ์อเชยี โดย
เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

08.00 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงดานงั โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD906 

10.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดานงั ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร เรียบรอ้ยแลว้นําท่านรับสมัภาระ 
หลงัจากนัน้นําทา่นเดนิทางสูต่วัเมอืงดานัง เพือ่รับประทานอาหารกลางวัน (เวลาทอ้งถิน่ประเทศเวียดนาม

เหมอืนกบัเวลาทอ้งถิน่ประเทศไทย) 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารเวยีดนาม) 

 

บา่ย 

 
 
นําทา่นสูเ่มอืงตากอากาศขึน้ชือ่แห่งดานัง บานาฮลิล ์ตัง้ห่างจากเมืองดานังออกไปประมาณ 40 กโิลเมตร 

ใชเ้วลาในการเดนิทาง 40-50 นาท ีบานาฮลิลเ์ป็นหลง่ทอ่งเทีย่วตากอากาศมาตัง้แตส่มัยสงครามโลกครัง้ที ่
1 โดยไดเ้กดิแนวคดิการสรา้งบา้นพักและโรงแรมจากชาวฝรั่งเศส ในสมัยอาณานคิมตัง้แตปี่ 1919 หลงัจาก
จบสงครามฝรั่งเศสไดพ้่ายแพแ้ละเดนิทางออกจากเวยีดนามเพือ่กลบัประเทศ ทําใหบ้านาฮลิลถ์ูกทิง้รา้งมา

เป็นเวลานาน ปัจจุบันรัฐบาลเวียดนามไดก้ลับมาบูรณะเป็นเมืองท่องเทีย่วตากอากาศแห่งนี้อีกครัง้ในปี 
2009 พรอ้มกบัไดม้กีารสรา้ง กระเชา้ลอยฟ้า ทีม่ีความสงูถงึ 5,801 จากระดับน้ําทะเล เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทาง
สาํหรับขึน้ไปยังยอดเขา 

 

 
 

นําทกุทา่นไดส้มัผัสกบัประสบการณ์ทีเ่ต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งตํานานและจนิตนาการของการผจญภัยที ่สวน
สนุก The Fantasy Park (ราคาทวัรร์วมค่าเครือ่งเล่นภายในสวนสนุกทุกเครือ่งเล่น ยกเวน้
พพิธิภณัฑห์ุ่นขีผ้ ึง้ และเครือ่งเล่นทีใ่ชร้ะบบหยอดเรยีญ) เครื่องเล่นในสวนสนุกของบานาฮลิล ์มี

หลากหลายรูปแบบมใีหท้า่นเลอืก อาท ิเชน่ โรงภาพยนต ์4D โลกของไดโนเสาร ์รถไฟเหาะแมงมุมทีช่วน
ใหท้กุทา่นระทกึขวัญไปกบัเครือ่งเลน่ รถราง บา้นผสีงิ และอกีมากมาย นอกจากนี้ยังมรีา้นชอ้ปป้ิงใหท้า่นได ้

เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึภายในสวนสนุกอกีดว้ย  
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จากนัน้อสิระใหท้่านเดนิชม สะพานโกลเดน้บรดิจ ์(Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุง้มือยักษ์ ซึง่
เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีพ่ ึง่เปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วไดเ้ทีย่วชมไดไ้ม่นานมานี้ มคีวามสงูจากระดบัน้ําทะเล 1,400 

เมตร ความยาว 150 เมตร โคง้ไปตามแนวเขา จุดเด่นคอืสะพานถูกทอดผ่านอุง้มือหนิขนาดยักษ์สองมือ 
ผูอ้อกแบบจะทําใหรู้ส้กึราวกับว่ากําลังเดนิอยู่บนเสน้ดา้ยสทีองทีท่อดอยู่ในหัตถข์องเทพ อสิระใหท้่านได ้
ถา่ยภาพและชมววิทศิทศัน์ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (INTER BUFFET) 
ทีพ่กั โรงแรม MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS ระดบั 4 ดาว 

พกับนบานาฮลิล ์1 คนื 
หมายเหตุ : กรณีพกั 3 ทา่นบนบานาฮลิล ์ใชห้อ้งแบบ FAMILY BUNK (เตยีง 2 ช ัน้ / 2 เตยีง) 
คดิเพิม่ทา่นละ 300 บาท 

วนัที ่2 

รถราง - สวนดอกไม ้LE JARDIN D’AMOUR - น ัง่กระเชา้ลงบานาฮลิล ์- เมอืงฮอยอนั - หมูบ่า้น

ก ัม๊ทาน - น ัง่เรอืกระดง้ - สะพานญีปุ่่ น - บา้นเลขที ่101 - เมอืงโบราณฮอยอนั – สะพานมงักร - 
ตลาดฮาน - เมอืงดานงั 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 หลังจากนั้นเดนิเที่ยวชมโซน สวนดอกไม ้LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไมส้ไตลฝ์รั่งเศส ที่มี
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ดอกไมห้ลากหลายพันธุถ์กูจัดเป็นสดัสว่นอย่างสวยงาม ทีม่มีุมถา่ยรูปน่ารักๆ ใหท้่านไดเ้ลอืกถ่ายไดต้ามใจ
ชอบ  และนางรถราง อสิระเดนิเทีย่วบานาฮลิลต์ามอัธยาศยั 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บา่ย สมควรแกเ่วลานําทา่น น ัง่กระเชา้ลงจากบานาฮลิล ์จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮอยอนั (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 45 นาท)ี เป็นเมอืงขนาดเล็กรมิฝ่ังทะเลจนีใตท้างตอนกลางของสาธารณรฐัสงัคมนยิม
เวยีดนาม ตัง้อยู่ในเขตจังหวัดกวา่งนาม ในอดตีเคยเป็นเมอืงทา่ทีใ่หญ่ทีส่ดุในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียง
ใต ้ห่างจากดานัง ประมาณ 25 กม. เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทางวัฒนธรรมทีส่าํคญัอกีแห่งหนึง่ในเวยีดนาม ในปี 

ค.ศ. 1999 องคก์ารยูเนสโกไดข้ ึน้ทะเบยีนเขตเมอืงเกา่ของฮอยอันใหเ้ป็นมรดกโลก ดว้ยเหตผุลว่าเป็น
ตวัอย่างของเมอืงทา่ในเอเชยีตะวันออกเฉียงใตใ้นสมัยครสิตศ์ตวรรษที ่15-19 ทีม่กีารผสมผสานศลิปะและ
สถาปัตยกรรมทัง้ของทอ้งถิน่และของตา่งชาตไิวไ้ดอ้ย่างมเีอกลกัษณ์ และอาคารตา่งๆภายในเมอืงไดร้ับ

การอนุรักษ์ใหอ้ยู่ในสภาพเดมิไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ี 
 

 
“สุดคุม้แถมฟรีพเิศษ” ใหลู้กคา้สนุกสนานไปกับกจิกรรม!! น ัง่เรอืกระดง้ (Cam Thanh Water 
Coconut Village) ทีห่มู่บา้นกั๊มทาน ซึง่หมู่บา้นเล็กๆในเมืองฮอยอันตัง้อยู่ในสวนมะพรา้วรมิแม่น้ํา ใน

อดีตช่วงสงครามที่นี่เป็นที่พักอาศัยของเหล่าทหาร อาชพีหลักของคนที่นี่คืออาชพีประมง ระหว่างการ
ลอ่งเรอืทา่นจะไดช้มวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบา้นจะขบัรอ้งเพลงพืน้เมอืง ผูช้ายกับผูห้ญงิจะหยอกลอ้กัน
ไปมานําทีพ่ายเรอืมาเคาะกนัเป็นจังหวะดนตรสีดุสนุกสนาน 

นําท่านเดนิทางสู่ สะพานญีปุ่่ น ที่สรา้งโดยชาวญี่ปุ่ น เป็นรูปทรงโคง้ มีหลังคามุงกระเบื้องสเีขียวและ
เหลอืงเป็นลอนคลืน่ ตรงกลางสะพานมเีจดยีท์รงสีเ่หลีย่มจัตุรัส ซึง่สรา้งเชือ่มเขตชาวญี่ปุ่ น กับชาวจีน ชม 

จั่วฟกุเกีย๋น บา้นประจําตระกูลทีส่รา้งข ึน้เมื่อพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝู เป็นทีพ่บปะของผูค้นทีอ่พยพมา
จากฟกุเกีย้นทีม่แีซเ่ดยีวกนั 
นําทา่นเดนิทางสู ่บา้นเลขที ่101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หนา้บา้นตดิถนนสายหนึง่ หลังบา้นไปจรดถนนอีก

สายหนึ่ง เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สรา้งดว้ยไม ้2 ชัน้ ดว้ยความประณีต 
ดา้นหนา้จะทําเป็นรา้นบูตกิ ดา้นหลงัเป็นทีเ่ก็บสนิคา้ ภายในเป็นทีอ่ยู่อาศยั มลีานเปิดโลง่เห็นทอ้งฟ้า และมี

เฉลยีงเชือ่มตอ่สว่นทีพ่ักอาศยัหลายสว่น รูปแบบของหลงัคาทรงกระดองปู  
จากนัน้อสิระใหท้า่นเดนิชม เมอืงโบราณฮอยอนั ซือ้ของทีร่ะลกึ รา้นคา้ขายของทีร่ะลกึก็จะตัง้อยู่ในบา้น
โบราณ ยิ่งเดนิชมเมืองก็จะรูส้กึว่าเมืองนี้มีเสน่ห์มาก บา้นเก่าโบราณมีลักษณะเฉพาะ รวมไปถงึไดร้ับ

อทิธพิลจากจนีและญีปุ่่ น ซึง่ไดร้ับการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างด ีผสมผสานกนัอย่างน่าตืน่ตาทัง้บา้นเรือน วัดวา
อาราม เจดยี ์ศาลาประชมคม ศาลเจา้ บา้นประจําตระกลู และรา้นคา้ตา่งๆ    
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นําท่านผ่านชม สะพานมงักร ถูกสรา้งขึน้เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของเมืองดานัง เป็น
สญัลักษณ์ของการฟ้ืนฟูประเทศและเศรษฐกจิ สะพานมังกรมีความยาว 666 เมตร และความกวา้ง 37.5 

เมตร มถีนน 6 ชอ่งจราจร โดยไดเ้ปิดใชง้านตัง้แตปี่ 2013 ดว้ยสถาปัตยกรรมทีบ่วกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ทีไ่ดร้ับแรงบันดาลใจจากตํานานของเวยีดนามเมือ่กว่าหนึง่พันปีมาแลว้ 
นําทา่นเดนิเทีย่วชอ้ปป้ิงใน ตลาดฮาน แหลง่รวบรวมสนิคา้มากมายเป็นทีน่ยิมทัง้ชาวเวยีดนามและชาวไทย 

สนิคา้ทีโ่ดเดน่คอื งานหัตถกรรม เชน่ ภาพผา้ปักมอือันวจิติร โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก ตะเกยีบไมแ้กะสลัก 
ชดุอ๋าวหย่าย (ชดุประจําชาตเิวยีดนาม) และนอกจากนัน้ยังมสีนิคา้อกีมากมายใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ เชน่ เสือ้

เวยีดนาม ของสด ของแหง้ เสือ้ผา้ กาแฟ สนิคา้ทีร่ะลกึ หมวก รองเทา้ กระเป๋า รวมถงึสนิคา้พื้นเมือง ท่าน
จะไดส้ัมผัสกับวถิชีวีติของชาวเวียดนามในปัจจุบันไดอ้ย่างแทจ้รงิ อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อของฝากและ
ถา่ยภาพตามอัธยาศยั  (Bamboo Shop , Cake Shop อสิระชอ้ปป้ิง ระหว่างการเดนิทาง)  

จากนัน้ออกเดนิทางสู ่เมอืงดานงั ตัง้อยู่ในโซนภาคกลางของประเทศเวยีดนาม ตัง้อยู่ห่างจากเมอืงฮานอย
ไปทางทศิใต ้764 กโิลเมตร และห่างจากเมือง โฮจมินิห ์ไปทางทศิเหนือ 964 กโิลเมตร ทศิเหนือตดิกับ

เมอืงเว ้ทศิตะวันตกและทศิใตต้ดิกับจังหวัดกว่างนาม สว่นทศิตะวันออกตดิกับทะเลจีนใต ้เมืองดานังเป็น
เมอืงทีม่หีาดทรายขาว และมภีเูขาหนิอ่อนสลบัซบัซอ้น และยังเป็นเมอืงทา่ทีส่าํคญัเพราะในแถบนี้มหีมู่บา้น
ชาวประมงจํานวนมากจงึทําใหเ้กดิเป็นเมอืงทา่ทางการคา้ทีส่าํคญัอกีแห่งหนึง่ของเวยีดนาม 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  (เมน ูSEAFOOD) 
ทีพ่กั โรงแรม LAVENDER HOME HOTEL (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่  พกัเมอืงดานงั 1 คนื 

วนัที ่3 
เมอืงดานงั - ดานงั (สนามบนิดานงั) - เชยีงใหม ่(สนามบนิเชยีงใหม)่  

(FD907: 10.15-12.00)    

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้บนรถบสั หมีข่วางหรอืขนมปงัเวยีดนาม 
 ไดเ้วลาอันสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเมอืงดานงั เพือ่เดนิทางสู ่เชยีงใหม ่

10.30 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่เชยีงใหม ่โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD907 
12.30 น. คณะเดนิทางถงึ สนามบนิเชยีงใหม ่โดยสวัสดภิาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
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ราคาแนะน าเพยีง : เชยีงใหมบ่นิตรง เวยีดนาม พบรกั ดานงั ฮอยอนั 

(พกับนบานาฮลิล)์ 3 วนั 2 คนื โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี      

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กั 2 

ทา่น 

ทา่นละ 

ผูใ้หญพ่กั 3 
ทา่น 

ทา่นละ (บนบา

นาฮลิล)์ 

เด็กอายุไมเ่กนิ 
12 ปี 

(เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

เด็กอายุไมเ่กนิ 
12 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พกัเดีย่ว 
ทา่นละ 

วันที ่11-13 มกราคม 2563 10,800 11,100 10,800 10,800 3,500 

วันที ่08-10 กมุภาพันธ ์
2563 

12,800 13,100 12,800 12,800 4,000 

วันที ่22-24 กมุภาพันธ ์
2563 

11,800 12,100 11,800 11,800 3,500 

วันที ่07-09 มนีาคม 2563 11,800 12,100 11,800 11,800 3,500 

วันที ่21-23 มนีาคม 2563 11,800 12,100 11,800 11,800 3,500 

วันที ่04-06 เมษายน 2563 13,800 14,100 13,800 13,800 4,000 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั] ทา่นละ 3,000 บาท ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋

เครือ่งบนิ 

 

 
 

หมายเหต:ุ กรณีพกั 3 ทา่นบนบานาฮลิล ์ใชห้อ้งแบบ FAMILY BUNK 
 (เตยีง 2 ช ัน้ / 2 เตยีง) คดิเพิม่ทา่นละ 300 บาท 
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ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 1,000บาท / ทา่น / ทรปิ 
หวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
 

เง ือ่นไข 
**โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศและเห
ตสุดวิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ โดยทางบรษัิทฯจะคํานึงถงึผลประโยชน์และความ

ปลอดภยัของผูร้่วมเดนิทางเป็นสาํคญั*** 
***หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้ก่อนทํา
การออกตั๋วเนื่องจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ ** 
 

 
หมายเหต ุ
สําหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18  ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรต์ตดิตัวมาในวันเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมีอายุไม่ตํ่า

กว่า 6 เดอืน หรอื 180 วัน ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอย่างตํา่ 6 หนา้ 
 
เง ือ่นไขการจอง 

1. กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 10,000 บาทพรอ้ม
กบัเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลงัจากทําการจองแลว้ 

2. การชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วันท่านควร

จัดเตรยีมคา่ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยก่อนกําหนดเนื่องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองค่าใชจ้่ายในสว่นของค่าที่
พักและตัว๋เครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต  ิ

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
3. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 1-14 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

4. สาํหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้เมื่อผลวีซ่าผ่าน
แลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจําทัง้หมด 

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมีผลทําใหค้ณะ

เดนิทางไม่ครบตามจํานวนทีบ่รษัิทฯกําหนดไว ้(10 ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทาง
บรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจาก

การยกเลกิของทา่น 
6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะ

ทําการเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถ

เรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได  ้
7. กรณีท่านไดช้ําระค่าทัวรห์รือมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืค่าทัวรห์รือมัดจําให ้แต่ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้่ายบางสว่นทีเ่กดิข ึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ 

หรอืไดช้าํระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์
ในการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิข ึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่า
เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลี่ยนระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใช ้

คะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้งดําเนนิก่อนเดนิทาง 7 วันล่วงหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพื่อ

อัพเกรดตอ้งกระทําทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วันเดนิทาง เทา่นัน้  
2.  คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 
3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4.  เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่น้ําหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ [นกสกูต๊ 20 กโิลกรัม / แอรเ์อเซยีเอกซ ์ 20 กโิลกรัม / การ

บนิไทย 30 กโิลกรัม / เจแปนแอรไ์ลน์และออลนปิปอน 2 ใบใบละไม่เกนิ 23 กโิลกรัม] ค่าประกัน
วนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6.  คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์
** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดนิทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถาม
ขอ้มูล  

เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้** 
- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1.  คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้่ายอื่นๆ ทีน่อกเหนือทีร่ะบุ อาทเิชน่ ค่าอาหาร - เครื่องดืม่ นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด 

คา่โทรศพัท ์ 

3.  คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 
4.  คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,000 บาท / ทรปิ / ทา่น 

 

 

  


