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Enjoy Vietnam Klang 

4D3N By FD  
 
 

ดานัง-เว้ -บานาฮิลล ์- ฮอยอนั 
4 วนั 3 คืน โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ กรุป๊ไซส ์

08-11 พ.ค. 62 16,900.- 5,900.- 20+1 
11-14 พ.ค. 62* 16,900.- * 5,900.- 20+1 
15-18 พ.ค. 62 16,900.- 5,900.- 20+1 
24-27 พ.ค. 62 16,500.- 5,900.- 20+1 
08-11 มิ.ย.62 16,500.- 5,900.- 20+1 
15-18 มิ.ย.62 16,500.- 5,900.- 20+1 
22-25 มิ.ย.62 16,500.- 5,900.- 20+1 
06-09 ก.ค.62 16,500.- 5,900.- 20+1 
13-16 ก.ค.62* 20,300.- * 5,900.- 20+1 
20-23 ก.ค.62 16,500.- 5,900.- 20+1 
09-12 ส.ค. 62* 17,500.- * 5,900.- 20+1 
17-20 ส.ค. 62 16,500.- 5,900.- 20+1 
24-27 ส.ค. 62 16,500.- 5,900.- 20+1 
07-10 ก.ย. 62 16,500.- 5,900.- 20+1 
14-17 ก.ย. 62 16,500.- 5,900.- 20+1 
21-24 ก.ย. 62 16,500.- 5,900.- 20+1 
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วนัท่ีแรก             กรงุเทพฯ - ดำนัง - เว้ - สสุำนกษตัริยไ์คดินห ์–วดัเจดียเ์ทียนมู่  
                           ตลำดดองบำ – ล่องเรือชมแม่น ้ำหอม-เว้ 

 

08.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 3 ประต ู2 เคาน์เตอร ์2 เคาทเ์ตอรส์าย
การบินไทยแอรเ์อเชีย Thai AirAsia (FD) โดยมีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

11.00 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย เท่ียวบินท่ี FD636 
12.30 น. เดนิทางถงึ สนำมบินเมืองดำนัง หลงัจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยและศุลกากรแลว้ 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองดานัง หรือ ด่าหนัง เป็นเมอืงท่าส าคญัของเวยีดนามกลางตอนใต้ ตัง้อยูร่มิ
ชายฝ ัง่ทะเลจนีใต ้จดัเป็น 1 ใน 5 เขตการปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเวยีดนาม   

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเว้ เป็นอาณาจกัรโบราณและเมอืงหลวงเก่าแก่ของประเทศเวยีดนาม และ ณ 
ปจัจบุนัน้ีไดร้บัการประกาศเป็นเมอืงมรดกอยา่งเป็นทางการจากองคก์ารยเูนสโก น าท่านชม สสุาน
กษตัริยไ์คดินห์ กษตัรยิล์ าดบัที ่12 ของราชวงศเ์หวยีน ว่าเป็นสุสานทีส่รา้งไดว้จิติตระการตา เป็น
การผสมผสานระหว่าง จนีกบัเวยีดนาม สุสานแห่งนี้ถอืว่าเป็นสุสานทีส่รา้งไดต้ามหลกั ฮวงจุย้ มาก
ทีสุ่ด ชมภาพวาดมงักรในม่านเฆม ซึง่วาดโดยศลิปินทีใ่ชเ้ทา้วาดแทนการใชม้อื 
น าท่านเดนิทางสู่ วดัเจดียเ์ทียนมู่  มคีวามหมายว่า เจดยีน์างฟ้า หรอื คนไทยเรยีกว่า วดัเทพธดิา
ราม เป็นเจดยีท์รงเก๋ง 8 เหลี่ยม สูง 7 ชัน้ เชื่อว่าเป็นตวัแทนภพชาติต่างๆ ของพระพุทธเจา้ ทาง
ดา้นซา้ย-ขวา เป็นทีต่ ัง้ของศลิาจารกึ ระฆงัส ารดิขนาดใหญ่ หนกัถงึ 3,285 กโิลกรมั ทีป่ระตูทางเขา้สู่
บรเิวณภายในวดั มรีปูป ัน้เทพเจา้ 6 องค ์คอยยนืปกปกัษ์รกัษาไม่ใหค้วามชัว่รา้ยผ่านเขา้มา จากนัน้
น าท่านเพลดิเพลนิกบัการช้อปป้ิง ณ ตลาดดองบา ตลาดในร่มแห่งเมอืงเว้ตัง้อยู่ติดรมิแม่น ้าหอม  
ตลาดจะมี 2 ชัน้ ขายทัง้สินค้าของที่ระลกึต่างๆ และของใช้ประจ าวนั ซึ่งจะเห็นชาวเวยีดนามมา
จบัจ่ายซื้อของกันอย่างคับคัง่ จากนัน้น าท่านดื่มด าบรรยากาศการ  ล่องเรือแม่น ้าหอม (The 
Perfume River) เรอืส าราญมงักรเสมอืนเรอืพระที่นัง่ในอดตี ล่องเรอืแม่น ้าเฮยืงยางหรอืแม่น ้าหอม  
ทีม่าของชื่อแม่น ้าสายนี้เป็นเพราะในยามค ่าคนื แม่น ้าสายนี้จะพดัพาเอาความหอมของต้นไมท้ีม่กีลิน่
หอมมาตามสายน ้านัน่เอง ผ่านสะพานประวตัิศาสตรส์มยัสงคราม  ชมชวีติชาวบ้านที่ขุดทรายขาย
เป็นอาชพีบนแม่น ้าแห่งนี้ ตลอดจนชวีติชนบทของสองฝ ัง่แม่น ้าหอม ภายในเรอืยงัมกีารแสดงดนตรี
พืน้เมอืงคอยบรรเลง 

ค ำ่            รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั โรงแรมระดบั 3 ดำว หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 
 
 
 

https://www.aumlucktour.net/album/5359/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C
https://www.aumlucktour.net/album/5359/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C
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วนัท่ีสอง       เว้–นัง่รถสำมล้อซิโคล่ –พระรำชวงัไดโน้ย-ล่องเรือกระด้งหมู่บำ้นกัม๊ทำน                            
                      เมืองโบรำณฮอยอนั - สะพำนญ่ีปุ่ น - บำ้นเลขท่ี 101 – เมืองฮอยอนั 

เช้า       รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พเิศษ!! น าท่านนัง่รถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองเว้ ซึง่เป็นจุดเด่นและเอกลกัษณ์ของเวยีดนาม 
จากนัน้เดนิทางทางสู่ พระราชวงัไดโน้ย หรือพระราชวงัเมืองเว้ ไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกเมือ่ปี 
2536 เป็นแหล่งท่องเทีย่วส าคญัของเมอืงเว้ และเคยเป็นทีป่ระทบัของจกัรพรรดใินราชวงศเ์หงยีนทุก
พระองค์ตลอดระยะเวลา146 ปี ตัง้แต่พ.ศ. 2345 จนถงึ 2491 พระราชวงัไดโน้ยสรา้งตามแบบของ
พระราชต้องห้ามในประเทศจนีแต่ย่อส่วนให้เลก็กว่า พระราชวงัแห่งนี้  เป็นที่ประทบัของกษตัรยิใ์น
ราชวงค์เหงยีนทัง้ 13 พระองค์ ใช้ระยะเวลาก่อสรา้งนานถงึ 27 ปี กษัตรยิอ์งค์สุดท้ายที่ประทบัชื่อ
กษตัรยิเ์บ่าได๋ พระราชวงัรา้งแห่งนี้กก็ลายเป็นทีซ่่องสุมพวกเวยีดกงในสมยัสงครามเวยีดนาม จงึถูก
กองทพัสหรฐัถล่มในปี คศ.1968 ท าให้พระราชวงัเสยีหายยบัเยนิ ปจัจุบนัรฐับาลเวยีดนามก าลงั
พฒันาปรบัปรงุใหเ้ป็นสถานทีท่่องเทีย่ว  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดนิทางสู่เมอืง เมืองฮอยอนั (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 4 ชม.) โดยรถบสัปรบัอากาศ ใช้
เสน้ทางด่วนไฮฟาน เสน้ทางทีเ่ลาะไหล่เขา ท่านสามารถชมทวิทศัน์ทีเ่ป็นธรรมชาตซิึง่สวยงาม วจิติร
บรรจง โดยไดช้ื่อว่าเป็นถนนสายทีส่วยทีสุ่ดแห่งหนึ่งของประเทศเวยีดนาม ตลอดสองขา้งทาง ท่าน
จะไดส้มัผสับรรยากาศแบบธรรมชาต ิทุ่งหญ้า ปา่เขา แมน่ ้า ชมการเพาะปลกูนาขา้วและไรผ่กั สวน
ผลไม ้ทีย่งัคงใชว้ธิแีบบดัง้เดมิ น าท่าน ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกมัทาน หมูบ่า้นเลก็ๆในเมอืงฮอย
อนัตงัอยูใ่นสวนมะพรา้วริม่ แมน่ ้า ในอดตีช่วงสงครามหมูบ่า้นแห่งนี้เคยเป็นทีพ่กัอาศยัของทหาร 
อาชพีหลกัของคนท ีหมูบ่า้นแห่งนี้คอื ชาวประมง ระหว่างการล่องเรอืท่านจะไดช้มวฒันธรรมของ
ชาวบา้น ณ หมูบ่า้น จากนัน้น าท่านชม เมืองโบราณฮอยอนั น าท่านชม สะพานญ่ีปุ่ น ทีส่รา้งโดย
ชาวญีปุ่น่ เป็นรปูทรงโคง้ มหีลงัคามงุกระเบือ้งสเีขยีวและเหลอืงเป็นลอนคลื่น ตรงกลางสะพานมี
เจดยีท์รง สีเ่หลีย่มจตุัรสั ซึง่สรา้งเชื่อมเขตชาวญีปุ่่น กบัชาวจนี ชมจัว่ฟุกเกยีน บา้นประจ าตระกูลที
สรา้ง ขึน้เมือ่ปี พ.ศ.2335 อยูบ่นถนนตรนัฝ ูเป็นทีพ่บปะของผูค้นทอีพยพมาจากฟุกเกี้ยนทมีแีซ่
เดยีวกนั น าท่านเดนิทางสู่ บ้านเลขที 101ถนนเหวยีนไทฮอ็ก หน้าบา้นตดิถนนสายหน่ึงหลงับา้นไป 
จรดถนนอกีสายหน่ึงเป็นสถาปตัยกรรมทีส่วยงามแบบเฉพาะของฮอยอนั สรา้งดว้ยไม ้2 ชัน้ดว้ย
ความประณตี ดา้นหน้าจะท าเป็นรา้นบตูกิ ดา้นหลงัเป็นทีเ่กบ็สนิคา้ ภายในเป็นทอียูอ่าศยั มลีาดเปิด
โล่งเหน็ทอ้งฟ้ า และมเีฉลยีงเชอืมต่อส่วนทีพ่กัอาศยัหลายส่วน รปูแบบของหลงัคาทรงกระดองป ู
จากนัน้อสิระใหท้่านเดนิชมเมอืง ซือ้ของทรีะลกึ รา้นคา้ขายของทรีะลกึกจ็ะตัง้อยูใ่นบา้นโบราณ ยิง่
เดนิชมเมอืงกจ็ะรูส้กึว่าเมอืงนี้มเีสน่หม์าก บา้นเก่าโบราณมลีกัษณะเฉพาะรวมไปถงึไดร้บัอทิธพิล
จากจนีและญี่ปุน่ ซึง่ไดร้บัการอนุรกัษ์ไว ้
เป็นอยา่งด ีผสมผสานกนัอยา่งน่าตื่นตาทัง้บา้นเรอืน วดัวาอาราม เจดยี ์ศาลาประชมคม ศาลเจา้ 
บา้นประจ าตระกูล และรา้นคา้ต่างๆ 

 ค ำ่            รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั โรงแรมระดบั 3 ดำว หรือระดบัเทียบเท่ำ 
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วนัท่ีสำม           ดำนัง – บำนำฮิลล ์(นัง่กระเช้ำไฟฟ้ำขึน้-ลง) –สะพำนโกลเด้น (Golden   
                           Bridge) เมืองดำนัง - สะพำนมงักร   

เช้า       รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ บานาฮิลล ์ซึ่งอยู่ห่างจากเมอืงดานังประมาณ 25 กโิลเมตร บานาฮลิล์เป็นที่ตาก
อากาศที่ดทีี่สุดในเวยีดนามกลาง ได้ค้นพบในสมยัที่ฝรัง่เศสเข้ามาปกครองเวยีดนามได้มกีารสรา้ง
ถนนอ้อมขึน้ไปบนภูเขาสรา้งทีพ่กัโรงแรมสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆเพื่อใช้เป็นสถานทีพ่กัผ่อนใน
ระหว่างการรบ  น าท่านนัง่กระเช้าสู่  บานาฮิลล์  ดื่มด ่าไปกบัววิทิวทศัน์ของเมอืงบนความสูงถึง 
5,810 เมตร กระเชา้บานา-ฮลิลเ์ป็นกระเชา้ลอยฟ้ารางเดยีวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางทีย่าวทีสุ่ด
ในโลก ไดร้บัการบนัทกึจากกนิเนสบุ๊คเมื่อวนัที่ 9 มนีาคม ค.ศ.2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาท)ี 
ขึน้ไปถงึสถานีเฟรนชฮ์ลิลอ์นัเก่าแก่ของบานาฮลิลร์สีอรท์ และไดช้ื่นชมกบัสุดยอดววิทวิทศัน์ในแบบ
พาโนรามาในวนัที่อากาศสดใส ซึ่งการท่องเที่ยวของเวยีดนามได้โฆษณาว่าบานาฮลิล์ คอื “ดาลดั

แห่งเมืองดานัง”เนื่องจากทีน่ี่มอีากาศหนาวเยน็ตลอดทัง้ปี อุณหภมูเิฉลีย่ทัง้ปี ประมาณ 17 องศา
เซลเซยีสเท่านัน้ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดนิทางสู่ สวนสนุก FANTASY PARK สวนสนุกในรม่และกลางแจง้ขนาดใหญ่ โดยสรา้งให้
เป็นเหมอืนเมอืงแห่งเทพนิยายทีส่วยงาม ตัง้อยูท่่ามกลางสายหมอกบนยอดเขาบานาฮลิล์ มหีลาย ๆ 
โซนใหร้ว่มสนุกกนั อยา่งเช่น ภาพยนตรใ์นระบบ 4D บา้นผสีงิ ถ ้าไดโนเสาร ์เกมสนุกๆ เครือ่งเล่น
ต่างๆ รวมทัง้รา้นคา้และรา้นอาหารครบครนั (ค่ารถรางและพิพิธภณัฑห์ุ่นขี้ผึง้ไม่รวมให้ใน
รายการ) ท่านสามารถชม สะพานโกลเด้น (Golden Bridge) สะพานทีต่ ัง้ตระหง่านเหนือหุบเขาบา
นาฮลิล ์(Ba Na Hills) เมอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม ซึง่เปิดตวัไปเมือ่ตน้เดอืนมถุินายน 2561 ให้
นกัท่องเทีย่วไดเ้ดนิทอดน่อง สมัผสัความสวยงาม และดื่มด ่ากบัธรรมชาตริอบตวัแบบฉ ่าปอด มคีวาม
สงูจากระดบัน ้าทะเล 1,400 เมตร ความยาว 150 เมตร ทางเดนิแบ่งออกเป็น 8 ช่วง โคง้ไปตามแนว
เขา สิง่ทีส่ะดุดตานกัท่องเทีย่วมากทีสุ่ดคงจะเป็น อุง้มอืหนิขนาดยกัษ์ ทีแ่บกรบัสะพานสเีหลอืงทองนี้
เอาไว ้สรา้งความแตกต่างจากสะพานอื่นทัว่ไปไดด้เียีย่ม สมควรแก่เวลาน าท่านนัง่กระเชา้ลงสู่
ดา้นล่าง  จากนัน้น าท่านกลบัสู่ เมืองดานัง เพื่อชม สะพานมงักร (Dragon Bridge)  ซึง่เป็นอกี
หนึ่งทีเ่ทีย่วแห่งใหมข่องเมอืง สะพานมงักรเป็นสญัลกัษณ์แห่งใหมข่องเวยีดนาม ทีม่คีวามยาว 666 
เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 เลนส ์เชื่อมต่อสองฟากฝ ัง่ของแมน่ ้าฮนั ประเทศเวยีดนาม  สะพาน
มงักรถูกสรา้งขึน้เพื่อเป็นแหล่งท่องเทีย่วดานัง เป็นสญัลกัษณ์ของการฟ้ืนคนืประเทศ และเป็นการ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกจิของประเทศ โดยไดเ้ปิดใชง้านตัง้แต่ปี 2013 ดว้ยสถาปตัยกรรมทีบ่วกกบัเทคโนโลยี
สมยัใหม ่ทีไ่ดร้บัแรงบนัดาลใจจากต านานของเวยีดนามเมือ่กว่าหนึ่งพนัปีมาแลว้  

ค ำ่            รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั โรงแรมระดบั 3 ดำว หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 

วนัทีส่ี          ดำนัง -วดัหลินอ๋ึง -ตลำดฮำน -   กรงุเทพฯ 
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เช้า       รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ วดัหลินอ๋ึง  เป็นวดัสรา้งใหม่ใหญ่ที่สุดของเมอืงดานัง เป็นสถานที่ศักดิส์ทิธิ ์ที่
รวบรวมความเชื่อ ความศรทัธาของธาตุทัง้ห้าและจติใจของผู้คนอยู่ในที่นี้   เป็นสถานที่บูชาเจา้แม่
กวนอมิหลนิอึง๋  แกะสลกัด้วยหนิอ่อนสูงใหญ่ยนืโดดเด่นสูงที่สุดในเวยีดนาม ซึ่งมที าเลที่ตัง้ดี หนั
หน้าออกสู่ทะเลและด้านหลงัชนภูเขา ตัง้อยู่บนฐานดอกบวัสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ขอ
พรใหช่้วยปกปกัรกัษา หลนิอึง๋มคีวามหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตัง้อยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ใน
ลานวดัมพีระอรหนัต์ 18 องค์เป็นหนิอ่อนแกะสลกัที่มเีอกลกัษณ์ท่าทางที่ถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่าง
ของมนุษยซ์ึง่แฝงไวด้ว้ยคตธิรรมอย่างลกึซึง้ วดัแห่งนี้ยงัเป็นอกีหนึ่งสถานทีท่่องเทีย่วทีส่วยงามเป็น
อกีนึ่งจุดชมววิทีส่วยงามชองเมอืงดานัง ก่อนกลบัน าท่านเดนิเทีย่วและชอ้ปป้ิงใน ตลาดฮาน ตลาด
ที่รวมสนิค้ามากมายเป็นที่นิยมของชาวเวยีดนามและต่างชาติ เช่น เสื้อผ้า หมวก รองเท้า กระเป๋า 
ของกนิ  และขายสนิคา้พืน้เมอืงของเมอืงดานงั 

10.00น. สมควรแก่เวลำเดินทำงสู่ สนำมบินดำนัง เพ่ือเดินทำงกลบั กรงุเทพฯ 
12.40น. ออกเดินทำงกลบัสู่กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบินไทยแอรเ์อเชียเท่ียวบินท่ี FD637 
14.10น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภำพ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก ำหนดกำรเดินทำง 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ กรุป๊ไซส ์
08-11 พ.ค. 62 16,900.- 5,900.- 20+1 
11-14 พ.ค. 62* 16,900.- * 5,900.- 20+1 
15-18 พ.ค. 62 16,900.- 5,900.- 20+1 
24-27 พ.ค. 62 16,500.- 5,900.- 20+1 
08-11 มิ.ย.62 16,500.- 5,900.- 20+1 
15-18 มิ.ย.62 16,500.- 5,900.- 20+1 
22-25 มิ.ย.62 16,500.- 5,900.- 20+1 
06-09 ก.ค.62 16,500.- 5,900.- 20+1 
13-16 ก.ค.62* 20,300.- * 5,900.- 20+1 
20-23 ก.ค.62 16,500.- 5,900.- 20+1 
09-12 ส.ค. 62* 17,500.- * 5,900.- 20+1 
17-20 ส.ค. 62 16,500.- 5,900.- 20+1 
24-27 ส.ค. 62 16,500.- 5,900.- 20+1 
07-10 ก.ย. 62 16,500.- 5,900.- 20+1 
14-17 ก.ย. 62 16,500.- 5,900.- 20+1 
21-24 ก.ย. 62 16,500.- 5,900.- 20+1 
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ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ทา่นละ 900 บาท /ทริป/

ตอ่ทา่น รบกวนช าระพรอ้มค่าทวัรส์่วนที่เหลือ 

 
 
 
หมำยเหต ุ

1. กำรเดินทำงในแต่ละครัง้จะต้องมีผูโ้ดยสำรจ ำนวน 25 ท่ำนขึ้นไป ถ้ำผู้โดยสำรไม่ครบจ ำนวนดงักล่ำว 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเล่ือนกำรเดินทำงหรือเปล่ียนแปลงรำคำ 

2. กำรผ่ำนด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง เป็นวิจำรณญำณของเจ้ำหน้ำท่ีตรวจคนเข้ำเมืองในแต่ละประเทศ 
หำกไม่ได้รบักำรอนุญำติให้เข้ำหรือ ออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ำทวัร ์ไม่
ว่ำกรณีใดๆ  

 
อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า 
3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
4. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกใหท้่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
5. ค่าประกนัอบุติัเหตใุนระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่านละไมเ่กนิ 1,000,000.- บาท ทัง้นี้

เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั 
*** เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 1 ปี และผู้ใหญ่อำยุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รบัควำมคุ้มครองประกนัอุบติัเหตุเพียงครึ่ง
เดียว *** 
6. ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่1มีนำคม 62 และท่านตอ้งช าระเพิม่เตมิ ในกรณทีีท่างสายการ

บนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่ 
7. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 
1. ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าแจง้เขา้ แจง้ออก ส าหรบัท่านทีถ่อื

ต่างดา้ว 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าอาหาร-เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 30 กโิลกรมั 
4. ค่ำทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน หวัหน้ำทวัร ์ท่ำนละ 900 บำท /ทริป/ต่อท่ำน รบกวนช ำระพร้อมค่ำ

ทวัรส่์วนท่ีเหลือ 
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เง่ือนไขกำรช ำระเงิน  : กรณุำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 10,000 บำท และช ำระส่วนท่ีเหลือก่อนกำรเดินทำง 21 วนั
ท ำกำร 
 
กำรยกเลิก :   ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
 
 
 
หมำยเหต ุ:   
1.  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ การเมอืง 
โรคระบาด และสายการบนิฯลฯ โดยทางบรษิัทฯ จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัที่สุด 
ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การน าสิง่ของผิดกฎหมาย / 
เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถึงภยัธรรมชาติต่างๆ และการยกเลกิ
เทีย่วบนิ ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมอ่าจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน นอกจากน้ีทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์
ในการเปลีย่นแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 
2.  ในกรณทีีเ่กดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตต่ิางๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรไ์ดก้ต่็อเมือ่ทางสายการบนิ
และโรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิส่วนนัน้ใหแ้ลว้เท่านัน้ 
3. ในกรณเีกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหว่างการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมเีหตุท าใหก้าร
เดนิทางไมส่ามารถเป็นไปตามก าหนดการได ้บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิหรอืไมร่บัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้
นอกเหนือจากรายการทวัร ์จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัว่าจะมกีารรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายจากสายการบนิ โรงแรม หรอื
หน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อ  
4.รายการทวัรน์ี้ทางบ.รุง่ทรพัยแ์กรนดท์วัร ์เป็นนายหน้าของ VTG เท่านัน้ 

 


