LOVELY BANA HILLS 4D3N

พระราชวังเว้ – ตลาดดองบา – ล่ องเรื อมังกรชมแม่ นา้ หอม – บาน่ าฮิลส์ – สะพานมือ
วัดหลินอึ๋ง – หาดหมีเคว – เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน

วันแรก
07.00
10.25
12.10
เที่ยง

ค่า

กรุ งเทพฯ – ท่ าอากาศยานดอนเมือง – เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – ตลาดดองบา – ล่ องเรื อมังกรชมแม่
นา้ หอม (-/L/D)
พร้ อมกัน ที่สนามบิน ท่ า อากาศยานดอนเมือ ง ชัน้ 3 ประตู 2 เคาเตอร์ 2 สายการบิน แอร์ เอเชี ย เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ
คอยให้ การต้ อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
เหินฟ้าสู่ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน แอร์ เอเชี ย เที่ยวบินที่ FD 636
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานดานัง ประเทศเวียดนาม รับกระเป๋ าสัมภาระ หลังจากผ่านขันตอนศุ
้
ลกากรแล้ ว
บริการอาหารกลางวัน ขนมปั งฝรั่งเศส สไตล์ เวียดนาม (แจกบนรถ)
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองเว้ ตังอยู
้ ใ่ จกลางของประเทศเวียดนาม อยูห่ า่ งจากชายฝั่งทะเล 12 กิโลเมตร เป็ นเมืองของกษัตริ ย์ในราชวงศ์
เหวียน ซึ่งได้ ปกครองต่อกันมาเพียง 33 ปี ฝรั่งเศสก็บกุ เข้ าโจมตีเมืองเว้ มาถึงปี พ.ศ.2488 ญี่ปนก็
ุ่ เข้ ามายึดครองบังคับให้ พระเจ้ าเบาได๋
สละราชสมบัติ ต่อมาเมืองเว้ ได้ กลายเป็ นส่วนหนึ่งของเวียดนามใต้ ตามการแบ่งประเทศออกเป็ น 2 ส่วน และได้ เสื่อมสลายลงภายใต้ การ
ปกครองของโงดินห์เยียม เมืองเว้ ดงึ ดูดนักท่องเที่ยวเพราะมีแหล่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เสน่ห์ที่ไร้ กาลเวลาของสถาปั ตยกรรมที่ล ้าค่ามี
แบบฉบับของตนเอง และยังมีความงามตามธรรมชาติบนฝั่งแม่น ้าหอมด้ วย

โดยนาท่านเดินทาง ผ่ านเส้ นทางหายเวิน ก่อสร้ างโดยเอกชนจากญี่ปนและรั
ุ่
ฐบาลฝรั่งเศสเป็ นผู้
ลงทุนด้ านงบประมาณระยะทาง 108 กม. ที่เลียบชายฝั่ งทะเล ผ่านภูเขา ท้ องทุ่งและชนบท และลอดอุโมงค์ที่ขดุ ลอดใต้ ภเู ขาที่ยาวที่สดุ ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความยาว 6.28 กม. เพื่อเชื่อมระหว่างเมืองดานังกับเมืองเว้
นาท่านเดินทางสู่ พระราชวังเว้ ที่สร้ างขึ ้นในสมัยพระเจ้ ายาลอง ใช้ เป็ นที่รับรองเชื ้อพระวงศ์ระดับสูงและนักการทูตต่างประเทศ สถานที่
จัดงานฉลองสาคัญๆ ตกแต่งอย่างวิจิตรสวยงาม เพดาน เสา คาน ผนังตกแต่งด้ วยน ้ามันครั่งสีแดงและลวดลายสีทอง มีตาหนักหลายหลัง
อุทยาน วัด ศาลเจ้ าของจักรพรรดิราชวงศ์เหวียน
จากนันน
้ าท่านเพลิดเพลินกับการซื ้อของที่ ตลาดดองบา ตลาดในร่มแห่งเมืองเว้ ตงอยู
ั ้ ่ติดริ มแม่น ้าหอม มี 2 ชัน้ ขายทังสิ
้ นค้ าของที่
ระลึกต่างๆ และของใช้ ประจาวัน ซึง่ จะเห็นชาวเวียดนามมาจับจ่ายซื ้อของกันอย่างคับคัง่
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่
วันที่สอง
เช้ า

เที่ยง

หลังอาหารค่านาท่าน ล่ องเรื อมังกรชมแม่ นา้ หอม แหล่งกาเนิดของแม่น ้าหอมมาจากบริ เวณต้ นน ้าที่อุดมไปด้ วยดอกไม้ ป่าที่สง่ กลิ่น
หอม เป็ นแม่นา้ สายสันๆ
้ บนเรื อทางจะได้ ชมการแสดงดนตรี พื น้ บ้ าน และนักร้ องชาวเวียดนามที่ จะมาขับกล่อมบทเพลงให้ ท่านได้
สนุกสนาน (ใช้ เวลาล่องเรื อโดยประมาณ 45-60 นาที)
GREEN HOTEL/CENTURY HOTEL/MUONG THANH HUE HOTELระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ า
เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – เมืองดานัง – บาน่ าฮิลส์ – สะพานมือ (B/L/D)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ วัดเทียนมู่ ภายในมีเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม 7 ชัน้ แต่ละชันหมายถึ
้
งชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้ า มีรูปปั น้ เทพเจ้ า 6 องค์คอย
ปกป้องเจดีย์แห่งนี ้ภายในเจดีย์มีพระสังกัจจายน์ปิดทองพระพักตร์ อิ่มเอิบกับพระพุทธอีกสามองค์อยูใ่ นตู้กระจก

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นาท่านนัง่ กระเช้ าสู่ บานาฮิลล์ ดื่มด่าไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเช้ าบานา-ฮิลล์เป็ นกระเช้ าลอย
ฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็ นระยะทางที่ยาวที่สดุ ในโลก ได้ รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใช้
เวลาประประมาณ 15 นาที) ขึ ้นไปถึงสถานีเฟรนช์ฮิลล์อนั เก่าแก่ของบานาฮิลล์รีสอร์ ท และได้ ชื่นชมกับสุดยอดวิวทิวทัศน์ในแบบ
พาโนรามาในวันที่อากาศสดใส บานาฮิลล์ เป็ น รี สอร์ ท และสถานที่พ กั ผ่อ นหย่อ นใจ ตั ้งอยู่ท างตะวัน ตกของดานัง ซึ่งการ
ท่องเที่ยวของเวียดนามได้ โฆษณาว่าบานาฮิลล์คือ ดาลัดแห่งเมืองดานัง ถูกค้ นพบโดยชาวฝรั่งเศสเมื่อสมัยที่ฝรั่งเศสเป็ น
เจ้ าอาณานิคม จึงได้ มีการสร้ างถนนขึ ้นไปบนภูเ ขา สร้ างที่พกั สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ เพื่อใช้ เป็ นที่พกั ผ่อน เนื่องจาก
ที่นี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทังปี
้ อุณหภูมิเฉลี่ยทังปี
้ ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเท่านัน้

นาท่านชม สะพานสีทอง หรื อ GOLDEN BRIDGE แหล่งท่องเที่ยวใหม่ลา่ สุดซึ่งอยู่บนเขาบาน่าฮิลส์ เป็ นสะพานสีทองทอด
ยาวโดยมีมือ 2 ข้ างอุ้มไว้ ตังอยู
้ ่ในตาแหน่งที่โดดเด่นเห็นชัด สวยงามเป็ นอีกจุดท่องเที่ยวนึงที่ได้ รับความนิยมเป็ นอย่างมาก
ท่านสามารถถ่ายรูปภาพวิวเขาบาน่าฮิลล์
ในวิวพาโนรามา 360 องศา ได้ อย่างเต็มอิ่ม

ค่า
พักที่
วันที่สาม
เช้ า

จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ สวนสนุ ก FANTASY PARK ซึ่งมีเครื่ องเล่นหลากหลายรู ปแบบ เช่น ท้ าทายความมันส์ของหนัง 4D
ระทึกขวัญกับบ้ านผีสงิ เกมส์สนุกๆ เครื่ องเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ หรื อจะเลือกช้ อปปิ ง้ ของที่ระลึกของสวนสนุก
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคารบนบาน่ าฮิลล์ ... พิเศษอาหารแบบบุฟเฟ่ ต์ เวียดนาม
MECURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE บนบาน่ าฮิลส์
บาน่ าฮิลส์ – วัดหลินอึ๋ง – หาดหมีเคว – เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ร่ องเรือกระด้ ง – จั่วฟุกเกี๋ยน – บ้ านเลขที่
101 – สะพานญี่ปุ่น – สะพานมังกร (B/LD)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังรับประทานอาหารนาท่านนัง่ กระเช้ าลงด้ านล่างกลับสูด่ านัง นาท่านเดินทางสู่ วัดหลินอึ๋ง นมัสการเจ้ าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง
แกะสลักด้ วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที่สดุ ในเวียดนาม ซึง่ มีทาเลที่ตงดี
ั ้ หันหน้ าออกสูท่ ะเลและด้ านหลังชนภูเขา ตังอยู
้ บ่ น
ฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ ขอพรให้ ช่วยปกปั กรักษา หลินอึ๋งมีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ
ตังอยู
้ บ่ นชายหาดบ๊ ายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต์ 18 องค์เป็ นหินอ่อนแกะสลักที่มีเอกลักษณ์ทา่ ทางที่ถ่ายทอดอารมณ์ทกุ อย่าง
ของมนุษย์ซงึ่ แฝงไว้ ด้วยคติธรรม

นาท่านเดินทางสู่ หาดหมีเคว เป็ นหาดที่มีชื่อเสียงที่สดุ ในเมืองดานัง เนื่องจากมีหาดทรายขาวทอดยาวและน ้าทะเลใสสวยงาม
ชายหาดนี ้ได้ รับความสนใจไปทัว่ โลกในช่วงสงครามเวียดนาม เมื่อทหารอเมริ กนั ใช้ เป็ นพื ้นที่พกั ผ่อนหย่อนใจ และเรี ยกหาดนี ้ว่า
หาดไชน่า หลังจากสงครามสิ ้นสุดลง ชายหาดนี ้ก็เป็ นที่นิยมในหมู่คนท้ องถิ่นและนักท่องเที่ยว และมีรีสอร์ ตหรู ผดุ ขึ ้นหลายแห่ง
ซึง่ ริ มหาดก็จะมีเรื อกระด้ งของชาวบ้ านที่ทาประมงแถวๆนี ้ลอยลาอยู่ อิสระให้ ทา่ นได้ ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ

เดินทางสูเ่ มือง ฮอยอัน ตังอยู
้ ่บนฝั่งแม่น ้าทูโบน ใกล้ ชายฝั่งทะเล และเป็ นท่าเรื อเก่าที่เจริ ญรุ่ งเรื องมากในชื่อไฟโฟฮอยอันเป็ น
ศูนย์กลางสาคัญของการแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก ต่อมาเมื่อฮอยอันได้ รับความเสียหายจากการสู้รบ
และแม่น ้าตื ้นเขิน เมืองท่าจึงไปสร้ างขึ ้นที่เมืองดานังแทน ทาให้ ฮอยอันในปั จจุบนั สงบเงียบ มีสภาพบ้ านเรื อนที่สวยงาม สร้ าง
ด้ วยไม้ มีประตูแกะสลักและห้ องโปร่งๆ จนองค์การยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนด์ได้ ริเริ่ มให้ ทุนทาโครงการบูรณะ เพื่อปกป้องเขต
เมืองเก่าและอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ ของสถาปั ตยกรรมที่ล ้าค่า

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม จั่วฟุกเกี๋ยน บ้ านประจาตระกูลที่สร้ างขึน้ เมื่อพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝู เป็ นที่พบปะของผู้คนที่อพยพมาจากฟุ
กเกี ้ยนที่มีแซ่เดียวกัน

น าท่า นเดิ น ทางสู่ บ้ า นเลขที่ 101 ถนนเหวี ย นไทฮ็ อ ก หน้ า บ้ านติ ด ถนนสายหนึ่ ง หลัง บ้ า นไปจรดถนนอี ก สายหนึ่ ง เป็ น
สถาปั ตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สร้ างด้ วยไม้ 2 ชัน้ ด้ วยความประณีต ด้ านหน้ าจะทาเป็ นร้ านบูติก ด้ านหลังเป็ น
ที่เก็บสินค้ า ภายในเป็ นที่อยูอ่ าศัย มีลาดเปิ ดโล่งเห็นท้ องฟ้า และมีเฉลียงเชื่อมต่อส่วนที่พกั อาศัยหลายส่วน รูปแบบของหลังคา
ทรงกระดองปู จากนันอิ
้ สระให้ ทา่ นเดินชมเมือง ซื ้อของที่ระลึก ร้ านค้ าขายของที่ระลึกก็จ ะตังอยู
้ ใ่ นบ้ านโบราณ ยิ่งเดินชมเมืองก็
จะรู้ สกึ ว่าเมืองนี ้มีเสน่ห์มาก บ้ านเก่าโบราณมีลกั ษณะเฉพาะ รวมไปถึงได้ รับอิทธิพลจากจีนและญี่ ปนุ่ ซึ่งได้ รับการอนุรักษ์ ไว้
เป็ นอย่างดี ผสมผสานกันอย่างน่าตื่นตาทังบ้
้ านเรื อน วัดวาอาราม เจดีย์ ศาลาประชมคม ศาลเจ้ า บ้ านประจาตระกูล และ
ร้ านค้ าต่างๆ จากนันน
้ าท่านเดินทางสูต่ วั เมืองโบราณฮอยอัน
นาท่านชม สะพานญี่ปุ่น ที่สร้ างโดยชาวญี่ ปนุ่ เป็ นรู ปทรงโค้ ง มีหลังคามุงกระเบื ้องสีเขียวและเหลืองเป็ นลอนคลื่น ตรงกลาง
สะพานมีเจดีย์ทรงสีเ่ หลีย่ มจัตรุ ัส ซึง่ สร้ างเชื่อมเขตชาวญี่ปนุ่ กับชาวจีน

ค่า
พักที่
วันที่ส่ ี
เช้ า

นาท่าน ล่ องเรื อกระด้ งหมู่บ้านกั๊มทาน หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตังอยู
้ ่ในสวนมะพร้ าวริ มแม่นา้ ในอดีตช่วงสงคราม
หมู่บ้านแห่งนีเ้ คยเป็ นที่พักอาศัยของทหาร อาชี พหลักของคนที่หมู่บ้ านแห่งนีค้ ือประมง ระหว่างการล่องเรื อท่านจะได้ ชม
วัฒนธรรมของชาวบ้ าน ณ หมูบ่ ้ านแห่งนี ้
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนูซีฟ้ ดู พิเศษ!! กุ้งมังกรท่ านละ 1 ตัว
ADINA HOTEL/HOANG DAI 2 HOTEL/NESTA HOTEL 3 ดาว *หรือระดับเทียบเท่ า*
(โรงแรมที่ดานังส่ วนใหญ่ ไม่ ค่อยมีห้องTripleจะใช้ ห้องเป็ นTwinและเพิ่มเตียงเสริมแทน)
เมืองดานัง – ตลาดฮานดานัง – สนามบินดานัง – ท่ าอากาศยานดอนเมือง กรุ งเทพฯ (B/-/-)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม สะพานมังกร (Dragon Brigde) อีกหนึ่งที่เที่ยวแห่งใหม่ สะพานที่มีที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้ างเท่าถนน 6
เลน ด้ วยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ล้ านล้ านดอง เชื่อมต่อสองฟากฝั่ งของแม่น ้าฮัน เปิ ดให้ บริ การเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556
เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอิสรภาพของเมืองดานัง ซึ่งสะพานมังกรแห่งนี ้เป็ น Landmark แห่งใหม่ของเมืองดานัง
ซึง่ มีรูปปั น้ ที่มีหวั เป็ นมังกรและหางเป็ นปลา พ่นน ้า คล้ ายๆสิงคโปร์
(วันเสาร์ -อาทิตย์ เวลา 3 ทุ่ม มังกรจะพ่ นน้า และพ่ นไฟเป็ นเวลา 5 นาที)

12.40 น.
14.10 น.

เดินทางสู่ ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตังอยู
้ ร่ ิ มแม่น ้าฮาน ไม่ไกลจากสะพานข้ ามแม่น ้า ด้ านหน้ าตลาดมีประติมากรรม
ริ มแม่น ้าเป็ นรูปปั น้ หญิงสวยงาม มีทงของสดและของที
ั้
่ระลึกให้ เลือกซื ้อ สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางเข้ าสู่ สนามบินดานัง
เหินฟ้าสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 637
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ….พร้ อมความประทับใจ
******************************************

** หากท่ านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทุกครัง้ ก่ อนทาการออกตั๋วเนื่องจากสายการบิน
อาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า **
*** ขอบพระคุณทุกท่ านที่ใช้ บริการ ***
อัตราค่ าบริการ
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
ห้ องละ
2-3 ท่ าน

04 – 07 เมษายน 2562
12 – 15 เมษายน 2562
09 – 12 พฤษภาคม 2562
24 – 27 พฤษภาคม 2562
13 – 16 มิถุนายน 2562
20 – 23 มิถุนายน 2562
13 – 16 กรกฎาคม 2562
08 – 11 สิงหาคม 2562

14,999
19,999
12,999
14,999
13,999
13,999
16,999
14,999

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็ก
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
มีเตียง
เด็กไม่ มีเตียง
(เด็กอายุต่ากว่ า12 (เด็กอายุต่ากว่ า12ปี )
ปี )
14,999
14,999
19,999
19,999
12,999
12,999
14,999
14,999
13,999
13,999
13,999
13,999
16,999
16,999
14,999
14,999

พักเดี่ยว
เพิ่ม

ราคาทัวร์
ไม่ รวมตั๋ว
เครื่องบิน

4,500
5,000
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500

11,999
13,999
10,499
11,999
10,999
10,999
12,999
11,999

** ราคาเด็กอายุไม่ เกิน 2 ปี 3,900 บาท**
ค่ าบริการข้ างต้ น ยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ ท้องถิ่น
และหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 1,000 บาท /ทริป/ต่ อท่ าน
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้ องยกเลิก 30 วันก่ อนการเดินทางเท่ านัน้ ไม่ เช่ นนัน้ ทางบริษัท
จะไม่ คืนมัดจาไม่ ว่าด้ วยกรณีใดๆทัง้ สิน้ เพราะว่ าทางบริษัทได้ ทาการจ่ ายค่ าตั๋วไปให้ กบั การสายการบินเรียบร้ อยแล้ ว
โปรดอ่ านข้ อความให้ ถ่ ถี ้ วนก่ อนการจองทัวร์ ทุกครั ง้ เพื่อประโยชน์ แก่ ตวั ท่ านเอง

การเดินทางในแต่ ละครัง้ จะต้ องมีผ้ โู ดยสารจานวน 15 ท่ านขึน้ ไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ ครบจานวนดังกล่ าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุ ณาชาระมัดจา ท่ านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจาทัง้ หมด เนื่องจากทางบริษัท
ฯ ได้ ชาระค่ าตั๋วเครื่องบินเต็มใบให้ กับสายการบินเป็ นที่เรียบร้ อย ยกเว้ นค่ าภาษีนา้ มันที่ยงั มิได้ ชาระ ค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ กรุ ณาชาระ
21 วันก่ อนการเดินทาง
หมายเหตุ : ตั๋วเมื่อออกแล้ ว ไม่ สามารถรีฟันด์ ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ พร้ อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้ องละ 2 ท่านหรื อ 3 ท่าน
 ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื ้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้ างมัคคุเทศก์คอยบริ การตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์ เน็ต ค่าซักรี ด มินิบาร์ ใน
ห้ อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุ ณาสอบถามจากหัวหน้ าทัวร์ ก่อนการใช้ บริการ)
ค่ าทิปคนขับรถ ไกด์ ท้องถิ่น ท่ านละ 1,000 บาท/ทริป/ต่ อท่ าน
ค่ าภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการชาระค่ าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ต้องชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นงั่
2. นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ต้องชาระเงินค่าบริ การส่วนที่เหลือทังหมดก่
้
อนวันเดินทางอย่างน้ อย 21 วัน กรณีนกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน
หรื อชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางใน
ทัวร์ นนๆ
ั้
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรื อจดหมายฯ ต้ องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษัท ดังนี ้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. –
18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่รัฐบาลประกาศในปี นนๆถื
ั ้ อว่าเป็ นวันหยุดทา
การของทางบริ ษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

1. กรณีที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลือ่ นการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้ อง
แฟกซ์ อีเมล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริ ษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้ งยกเลิกการจองกับทางบริ ษัทเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรทาง
บริ ษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณี นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริ การคืน นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้ องแฟกซ์ อีเ มล์ หรื อ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริ ษัทอย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อทาเรื่ องขอรับเงินค่าบริ การคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้ อมหลักฐาน
ประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริ การต่างๆ และหน้ าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้ นาเงินเข้ าให้ ครบถ้ วน โดยมีเงื่อนไขการ
คืนเงินค่าบริ การดังนี ้
2.1.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริ การร้ อยละ 100 ของค่าบริ การที่ชาระแล้ ว
2.1.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริ การร้ อยละ 50 ของค่าบริ การที่ชาระแล้ ว
2.1.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริ การที่ชาระแล้ วทังหมด
้
ทังนี
้ ้ ทางบริ ษัทจะหักค่าใช้ จา่ ยที่ได้ จา่ ยจริ งจากค่าบริ การที่ชาระแล้ วเนื่องในการเตรี ยมการจัดการนาเที่ยวให้ แก่นกั ท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นงั่ ตัว๋
เครื่ องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจาหรื อซื ้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรื อเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรื อ Extra Flight กับสายการบิน หรื อผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าบริ การทังหมด
้
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรื อจดหมายฯ ต้ องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษัท ดังนี ้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. –
18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่รัฐบาลประกาศในปี นนๆถื
ั ้ อว่าเป็ นวันหยุดทา
การของทางบริ ษัท
5. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกั ท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้ อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์ นี ้สาหรับผู้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้
2. ทัวร์ นี ้เป็ นทัวร์ แบบเหมา หากท่านไม่ได้ ร่วมเดินทางหรื อใช้ บริ การตามที่ระบุไว้ ในรายการไม่วา่ บางส่วนหรื อทังหมด
้
หรื อถูกปฏิเสธการเข้ า -ออก
เมืองด้ วยเหตุผลใดๆ ทางบริ ษัทจะไม่คืนเงินค่าบริ การไม่วา่ บางส่วนหรื อทังหมดให้
้
แก่ทา่ น
3. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนกั ท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้ อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ กบั นักท่องเที่ยวหรื อเอเจน
ซี่ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้ อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่ า แต่
หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริ การเพิ่มจากการที่มีนกั ท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้ อยกว่าที่ทางบริ ษัทกาหนดเพื่อให้ คณะเดินทาง
ได้ ทางเรายินดีที่จะให้ บริ การต่อไป
4. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้ าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อ
ใช้ ในการจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณีที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่มิได้ สง่ หน้ าหนังสือเดินทางให้ กบั ทางบริ ษัทพร้ อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ
วันที่เดินทางจริ งของประเทศที่เดินทาง ทังนี
้ ้บริ ษัทจะคานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ

6. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้ เกิดจากความผิดของทางบริ ษัท
เช่น ภัย ธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวั ติ อุบัติเหตุ ความเจ็ บป่ วย ความสูญ หายหรื อเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้ า
เปลีย่ นแปลง หรื อการบริ การของสายการบิน เหตุสดุ วิสยั อื่น เป็ นต้ น
7. อัตราค่าบริ การนี ้คานวณจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริ ษัทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา
ค่าบริ การเพิ่มขึ ้น ในกรณีที่มีการเปลีย่ นแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่าภาษี เชื ้อเพลิง ค่าประกันภัย สายการบิน
การเปลีย่ นแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษัท ไม่มีอานาจในการให้ คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษัท เว้ นแต่ มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของ
บริ ษัทกากับเท่านัน้
ข้ อแนะนาก่ อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ ้นเครื่ องบิน ต้ องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลติ รต่อชิ ้น และรวมกันทุกชิ ้นไม่เกิ น 1,000
มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถงุ พลาสติกใสซึง่ มีซิปล็อคปิ ดสนิท และสามารถนาออกมาให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจได้ อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ ถือ
ได้ ทา่ นละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้ าสิง่ ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าที่โหลดใต้ ท้องเครื่ องบิน
เท่านัน้
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ ายกับอาวุธ เช่ น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์ กีฬาฯ จะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าที่โหลดใต้ ท้อง
เครื่ องบินเท่านัน้
3. IATA ได้ กาหนดมาตรการเกี่ยวกับการนาแบตเตอรี่สารองขึน้ ไปบนเครื่ องบินดังนี ้ แบตเตอรี่ สารองสามารถนาใส่กระเป๋ าติดตัวถือขึ ้น
เครื่ องบินได้ ในจานวนและปริ มาณที่จากัด ได้ แก่
3.1 แบตเตอรี่ สารองที่มีความจุไฟฟ้าน้ อยกว่า 20,000 mAh หรื อน้ อยกว่า 100 Wh สามารถนาขึ ้นเครื่ องได้ ไม่มีการจากัดจานวน
3.2 แบตเตอรี่ สารองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรื อ 100-160 Wh สามารถนาขึ ้นเครื่ องได้ ไม่เกินคนละ 2 ก้ อน
3.3 แบตเตอรี่ สารองที่มีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรื อ 160 Wh ห้ ามนาขึ ้นเครื่ องในทุกกรณี
4. ห้ ามนาแบตเตอรี่ สารองใส่กระเป๋ าเดินทางโหลดใต้ เครื่ องในทุกกรณี
***********************************************************************

