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รหัสโปรแกรม : 12555 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

HILIGHT  
1.ขึน้สูย่อดเขา บานาฮลิล ์น ัง่กระเชา้ทีย่าวทีส่ดุในโลกและ 

พเิศษสุด พกั 1 คนื ใน บานาฮลิล ์                                                                                                                                                        

2.สะพานทองทีเ่ปิดใหม ่ซึง้เป็นเอกลกัณ์และเสนห ์อนั

งดงามของเมอืงดานงั 

3.ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงหลากหลายชนดิ ที ่ตลาดฮาน ตลาด

สดของเมอืงดานงั ต ัง้อยูร่มิแมน่ า้ฮาน 

4.สนุกสนานไปกบักจิกรรม!!น ัง่เรอืกระดง้ Cam Thanh 

Water Coconut Village ที ่หมูบ่า้นก ัม๊ทาน 

5.FREE WIFI ON BUS 

วนัที ่1 : กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมอืง)-สนามบนิดานงั-

น ัง่กระเชา้ขึน้ บานาฮลิล-์Fantasy Park-สะพานทองที่

เปิดใหม ่-พกับนบานาฮลิล ์

วนัที ่2 : บานาฮลิล-์ดานงั-น ัง่กระเชา้ลง -นมสัการเจา้แม่

กวนอมิวดัหลนิอึง๋-ชมววิภูเขาลงิ-ฮอยอนั-น ัง่เรอืกระดง้ -

สะพานญีปุ่่ น-บา้นเลขที ่101-เมอืง ฮอยอนั –ดานงั 

วนัที ่3 : ดานงั-ตลาดฮาน -สนามบนิดานงั- กรุงเทพฯ

(สนามบนิดอนเมอืง) 

เวยีดนาม ดานงั 

 บานาฮลิล ์ฮอยอนั   

3 วนั 2 คนื 
*พเิศษสดุ พกั 1 คนื ใน บานาฮลิล*์                                                                                                                                                         

   

  

                                

โดยสายการแอรเ์อเชยี  [FD]                                  

เดนิทาง : พฤษภาคม-สงิหาคม 62 

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 12,900.- 
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 ก าหนดการเดนิทาง  

วนัที ่31 พฤษภาคม – 02 มถินุายน  2562 12,900.-                                                         

วนัที ่06-08 ,13-15 ,20-22,27-29  มถินุายน  2562 13,900 .- 

วนัที ่04-06 ,11-13, 18-20, 25-27 กรกฎาคม  2562                                                       13,900 .-                                  

วนัที ่ 01-03, 08-10   สงิหาคม  2562                                                                                  13,900 .- 

 

 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ รวม 600บาท/ทา่น/ทรปิ 

หัวหนา้ทัวรท์ีด่แูลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ(สนามบนิดอนเมอืง)-สนามบนิดานงั-น ัง่
กระเชา้ขึน้ บานาฮลิล-์Fantasy Park-สะพานทองที่
เปิดใหม ่-พกับนบานาฮลิล ์

✈ 🍽 🍽 
Mercure Danang 

French Village Bana 

Hills   

2 

บานาฮิลล์-ดานงั-น ั่งกระเช้าลง -นมสัการเจ้าแม่
กวนอิมวดัหลินอึ๋ง-ชมวิวภูเขาลิง-ฮอยอนั-น ั่งเรือ
กระดง้ -สะพานญีปุ่่ น-บา้นเลขที ่101-เมอืง ฮอยอนั –
ดานงั 

🍽 🍽 🍽 

GALAVINA 3* 

HOTEL หรอืเทีย่บเทา่ 

 

3 
ดาน ัง -ตลาดฮาน -สนามบินดาน ัง - กรุ ง เทพฯ
(สนามบนิดอนเมอืง)- 🍽 ✈  
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วนัที ่1 
กรงุเทพฯ(สนามบนิดอนเมอืง)-สนามบนิดานงั-น ัง่กระเชา้ข ึน้ บานาฮลิล-์

Fantasy Park-สะพานทองทีเ่ปิดใหม ่-พกับนบานาฮลิล ์

06.30 น. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประต ู2 เคานเ์ตอรส์ายการบนิแอร์

เอเชยี โดยเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

09.50น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงดานงั โดยเทีย่วบนิที ่FD636 

11.30 น. 

กลางวนั 

 

เดนิทางถงึสนามบนิ Danang International Airport  (สนามบนิเมอืง ดานงั)  
หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 
รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเดนิทางเดนิทางสูเ่มอืงดานงั เป็นเมอืงใหญอ่นัดับสีข่องเวยีดนามซึง่เตบิโตอยา่ง
รวดเร็วทัง้ขนาดและความส าคญั ตัง้อยูร่ะหวา่งชายฝ่ังทะเลและทีร่าบสงูตอนกลาง  
ท่านเดนิทางสูบ่านาฮลิล(์ใชเ้วลาประมาณ 30 นาท)ี เพือ่น่ังกระเชา้สูบ่านาฮลิล ์ดืม่ด ่าไป

กับววิทวิทัศน์ของเมอืงบนความสงูถงึ 5,810 เมตร กระเชา้บานา-ฮลิลเ์ป็นกระเชา้ลอยฟ้า

รางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก ไดรั้บการบันทกึจากกนิเนสบุ๊

คเมือ่วันที ่9 มนีาคม ค.ศ.2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาท)ี ขึน้ไปถงึสถานเีฟรนชฮ์ลิล์

อันเก่าแก่ของบานาฮลิลร์สีอรท์ และไดช้ืน่ชมกับสดุยอดววิทวิทัศน์ในแบบพาโนรามาใน

วันทีอ่ากาศสดใส บานาฮลิล ์เป็นรสีอรท์และสถานทีพั่กผ่อนหยอ่นใจ ตัง้อยูท่างตะวันตก

ของดานัง ซึง่การทอ่งเทีย่วของเวยีดนามไดโ้ฆษณาวา่บานาฮลิลค์อื ดาลัดแห่งเมอืงดานัง 

ถกูคน้พบโดยชาวฝร่ังเศสเมือ่สมัยทีฝ่ร่ังเศสเป็นเจา้อาณานคิมจงึไดม้กีารสรา้งถนนขึน้ไป

บนภูเขา สรา้งที่พัก สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อใชเ้ป็นที่พักผ่อน เนื่องจากที่นี่มี

อากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี อุณหภูมเิฉลี่ยทัง้ปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเท่านั้น 

จากน ัน้น าทา่นสู ่สวนสนุก FANTASY PARK  **ราคานี้ไมร่วมค่ากจิกรรมต่างๆอาท ิฯลฯ  

(ค่ารถไฟชมสวนดอกไม ้150 บาท   พพิธิภัณฑข์ีผ้ ึง้) ซึง่มเีครือ่งเล่นหลากหลายรูปแบบ 

เชน่ ทา้ทายความมันสข์องหนัง 4D ระทกึขวัญกับบา้นผสีงิ เกมสส์นุกๆ เครือ่งเล่นเบาๆ 

รถไฟเหาะ หรอืจะเลอืกชอ้ปป้ิงของทีร่ะลกึของสวนสนุก  ชมสะพานทองทีเ่ปิดใหม ่จน

ไดเ้วลาอนัสมควร 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

เขา้พกั 

 

น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม Mercure Danang French Village Bana Hills  

(ระดบั 4 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ พกับนบานาฮลิล ์1 คนื 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัที2่ 

บานาฮลิล-์ดานงั-น ัง่กระเชา้ลง -นมสัการเจา้แมก่วนอมิวดัหลนิอ ึง๋-ชมววิ

ภเูขาลงิ-ฮอยอนั-น ัง่เรอืกระดง้ -สะพานญีปุ่่ น-บา้นเลขที ่101- 

เมอืง ฮอยอนั –ดานงั 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดัหลนิอึง๋ นมัสการเจา้แมก่วนอมิหลนิอึง๋แกะสลักดว้ยหนิออ่น

สงูใหญย่นืโดดเดน่สงูทีส่ดุในเวยีดนาม ซึง่มที าเลทีต่ัง้ด ีหันหนา้ออกสูท่ะเลและดา้นหลัง

ชนภูเขา ตัง้อยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหวข้อพรใหช้่วยปกปัก

รักษา หลนิอึง๋มคีวามหมายวา่สมปรารถนาทกุประการ ตัง้อยูบ่นชายหาดบ๊ายบตุ ในลานวัด

มพีระอรหันต์ 18 องค์เป็นหนิอ่อนแกะสลักที่มเีอกลักษณ์ท่าทางที่ถ่ายทอดอารมณ์ทุก

อยา่งของมนุษยซ์ ึง่แฝงไวด้ว้ยคตธิรรมอยา่งลกึซึง้ 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

บา่ย มุง่หนา้สูเ่มอืง ฮอยอนั ซึง้ตัง้อยูบ่นฝ่ังแมน่ ้าทโูบน ใกลช้ายฝ่ังทะเล และเป็นทา่เรอืเกา่ที่
เจรญิรุง่เรอืงมากในชือ่ไฟโฟฮอยอนัเป็นศนูยก์ลางส าคญัของการแลกเปลีย่นวัฒนธรรม
ระหวา่งตะวันออกกบัตะวันตกน าทา่นเดนิทางสู ่สะพานญีปุ่่ น ทีส่รา้งโดยชาวญีปุ่่ น เป็น
รปูทรงโคง้ มหีลังคามงุกระเบือ้งสเีขยีวและเหลอืงเป็นลอนคลืน่ ตรงกลางสะพานมเีจดยี์
ทรงสีเ่หลีย่มจัตรัุส ซึง่สรา้งเชือ่มเขตชาวญีปุ่่ น กบัชาวจนี ชม จ่ัวฟกุเกีย๋น บา้นประจ า
ตระกลูทีส่รา้งขึน้เมือ่พ.ศ.2335 อยูบ่นถนนตรันฝ ูเป็นทีพ่บปะของผูค้นทีอ่พยพมาจากฟุ
กเกีย้นทีม่แีซเ่ดยีวกนั น าทา่นเดนิทางสู ่บา้นเลขที ่101 ถนนเหวยีนไทฮ็อก หนา้บา้นตดิ
ถนนสายหนึง่ หลังบา้นไปจรดถนนอกีสายหนึง่ เป็นสถาปัตยกรรมทีส่วยงามแบบเฉพาะ
ของฮอยอนั สรา้งดว้ยไม ้2 ชัน้ ดว้ยความประณีต ดา้นหนา้จะท าเป็นรา้นบตูกิ ดา้นหลังเป็น
ทีเ่กบ็สนิคา้ ภายในเป็นทีอ่ยูอ่าศัย มลีานเปิดโลง่เห็นทอ้งฟ้า และมเีฉลยีงเชือ่มตอ่สว่นที่
พักอาศัยหลายสว่น รปูแบบของหลังคาทรงกระดองป ู 
     จากน ัน้อสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืง ซือ้ของทีร่ะลกึ รา้นคา้ขายของทีร่ะลกึก็จะตัง้อยู่
ในบา้นโบราณ ยิง่เดนิชมเมอืงก็จะรูส้กึวา่เมอืงนีม้เีสน่หม์าก บา้นเกา่โบราณมี
ลักษณะเฉพาะ รวมไปถงึไดรั้บอทิธพิลจากจนีและญีปุ่่ น ซึง่ไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งด ี
ผสมผสานกนัอยา่งน่าตืน่ตาทัง้บา้นเรอืน วดัวาอาราม เจดยี ์ศาลาประชมคม ศาลเจา้ บา้น
ประจ าตระกลู และรา้นคา้ตา่งๆ    
             “สดุคุม้แถมฟรพีเิศษ”  ใหล้กูคา้ สนกุสนานไปกบักจิกรรม!!น ัง่เรอืกระดง้ 

Cam Thanh Water Coconut Village ที ่หมูบ่า้นกั๊มทาน ซึง่หมูบ่า้นเล็กๆในเมอืง

ฮอยอนัตัง้อยูใ่นสวนมะพรา้วรมิแมน่ ้า ในอดตีชว่งสงครามทีน่ีเ่ป็นทีพั่กอาศัยของเหลา่

ทหาร อาชพีหลกัของคนทีน่ีค่อือาชพีประมง ระหวา่งการลอ่งเรอืทา่นจะไดช้มวัฒนธรรมอนั

สวยงาม ชาวบา้นจะขบัรอ้งเพลงพืน้เมอืง ผูช้ายกบัผูห้ญงิจะหยอกลอ้กนัไปมาน าทีพ่ายเรอื

มาเคาะกนัเป็นจังหวะดนตรสีดุสนุกสนาน 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร / น าทา่นเดนิทา่งสูเ่มอืง ดานงั 

เขา้พกั 
คณะเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม GALAVINA HOTEL (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ พกั 

1 คนืใน ดานงั 

วนัที3่ ดานงั-ตลาดฮาน -สนามบนิดานงั- กรงุเทพฯ(สนามบนิดอนเมอืง) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

                                                   

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดฮาน ตลาดสดของเมอืงดานงั ตัง้อยูร่มิแมน่ ้าฮาน ไมไ่กลจาก

สะพานขา้มแมน่ ้า ดา้นหนา้ตลาดมปีระตมิากรรมรมิแมน่ ้าเป็นรูปปั้นหญงิสวยงาม มทีัง้ของ

สดและของทีร่ะลกึใหเ้ลอืกซือ้ 

 ไดเ้วลาอนัสมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางสู ่Danang International Airport 

(สนามบนิเมอืง ดานงั) เพือ่เดนิทางสูท่า่อากาศยานดอนเมอืง 

12.00 น. ออกเดนิทางกลบัสูท่า่อากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่

FD637 
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13.20 น. คณะเดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 

 
โปรแกรม :  เวยีดนามเหนอืกลางดานงั ฮอยอนั  บานาฮลิล ์   3วนั 2คนื บนิ FD 

*พเิศษสดุ พกั 1 คนื ใน บานาฮลิล*์                                                                                                                                                         

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 

2-3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 
พักกับผูใ่หญ ่1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 
(เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

วนัที ่31 พ.ค.-02 ม.ิย. 62 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 2,500.- 

วนัที ่06-08  ม.ิย. 62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 2,500.- 

วนัที ่13-15  ม.ิย. 62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 2,500.- 

วนัที ่20-22  ม.ิย. 62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 2,500.- 

วนัที ่27-29  ม.ิย. 62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 2,500.- 

วนัที ่04-06 ก.ค. 62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 2,500.- 

วนัที ่11-13 ก.ค. 62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 2,500.- 

วนัที ่18-20 ก.ค. 62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 2,500.- 

วนัที ่25-27 ก.ค. 62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 2,500.- 

วนัที ่01-03 ส.ค. 62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 2,500.- 

วนัที ่08-10 ส.ค. 62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 2,500.- 

**เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 
ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ ์ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 3,000 บาท ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ รวม 600บาท /ทา่น/ทรปิ 

หวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

เง ือ่นไข 
**โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่ม่

สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษัิทฯจะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 

 

***หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการออกตั๋วเนือ่งจาก

สายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
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หมายเหต ุ

ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ

จากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรณุาน าพาสปอรต์ตดิตัวมาในวันเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายุไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน หรอื 180 

วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต ่า 6 หนา้ 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1.กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมดัจ า 10,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมง พรอ้มกบั

เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากท าการจองแลว้ 

2.การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเกบ็กอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ย

กอ่นก าหนดเนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการ

เดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1.แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

3.แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4.ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

5.บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตาม

จ านวนทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้(15ทา่นขึน้ไป)เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะ

เดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6.กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะท าการเลือ่นการ

เดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตัว๋ใน

กรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7.กรณีทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมดัจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทวัรห์รอืมดัจ าให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหัก

คา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืง

นอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8.กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ กต็ามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์

จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [นกสกูต๊ 20 กโิลกรัม / แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิลกรัม / การบนิไทย 30 กโิลกรัม / 

เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการ

บนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้** 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
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- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี ** 

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี ** 

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

3. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

4. คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 600 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 

 


