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เมืองดานงั | เมืองฮอยอนั | บานาฮิลล ์| สะพานทอง  นั่งเรอืกระดง้ | พกับนบานาฮิลล ์| 
เมนพูิเศษกุง้มงักร 

 

 

เดนิทาง มกราคม – เมษายน 2563  

ราคาแนะน าเพยีง 10,800.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วันท่ี 1 : เชียงใหม่ (สนามบินเชียงใหม่) - ดานัง (สนามบินดานัง) - (FD906: 08.00-09.45)บานาฮิลล ์- กระเชา้ลอยฟ้า -  
สวนสนกุ The Fantasy Park- สะพานโกลเดน้บรดิจ ์- พกับนบานาฮิลล ์

วนัท่ี 2 : รถราง - สวนดอกไม ้LE JARDIN D’AMOUR – นั่งกระเชา้ลงบานาฮิลล ์- เมืองฮอยอนั - หมู่บา้นกั๊มทาน - นั่งเรือกระดง้ 
- สะพานญ่ีปุ่ น - บา้นเลขท่ี 101 - เมืองโบราณฮอยอนั – สะพานมงักร - ตลาดฮาน - เมืองดานงั 

วนัท่ี 3 :  เมืองดานงั - ดานงั (สนามบนิดานงั) - เชียงใหม ่(สนามบนิเชียงใหม)่     (FD907: 10.15-12.00)    

เชียงใหม่บนิตรง เวียดนาม พบรัก ดานัง ฮอยอัน 
(พักบนบานาฮิลล)์ 3 วัน 2 คืน  
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วันที ่1 
เชียงใหม่ (สนามบนิเชียงใหม่) - ดานัง (สนามบนิดานัง) - (FD906: 08.00-09.45)  
บานาฮลิล ์- กระเช้าลอยฟ้า - สวนสนุก The Fantasy Park- สะพานโกลเด้นบริดจ ์- พัก
บนบานาฮลิล ์

06.00 น. พรอ้มกันท่ี สนามบินเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 1 เคาน์เตอรส์ายการบิน แอร์เอเชีย โดย
เจา้หนา้ท่ีของบรษิัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

08.00 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองดานัง โดยสายการบนิ แอรเ์อเชีย เท่ียวบนิท่ี FD906 
10.00 น. เดินทางถึง สนามบินดานัง ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร เรียบรอ้ยแล้วน าท่านรับสัมภาระ 

หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู่ตวัเมืองดานงั เพ่ือรบัประทานอาหารกลางวนั (เวลาทอ้งถ่ินประเทศเวียดนาม
เหมือนกบัเวลาทอ้งถ่ินประเทศไทย) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารเวียดนาม) 
บ่าย 

 
น าทา่นสูเ่มืองตากอากาศขึน้ช่ือแหง่ดานงั บานาฮิลล ์ตัง้ห่างจากเมืองดานงัออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้
เวลาในการเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลลเ์ป็นหล่งท่องเท่ียวตากอากาศมาตัง้แต่สมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 1 
โดยไดเ้กิดแนวคิดการสรา้งบา้นพกัและโรงแรมจากชาวฝรั่งเศส ในสมยัอาณานิคมตัง้แตปี่ 1919 หลงัจากจบ
สงครามฝรั่งเศสไดพ้่ายแพแ้ละเดินทางออกจากเวียดนามเพ่ือกลบัประเทศ ท าใหบ้านาฮิลลถ์ูกทิง้รา้งมาเป็น
เวลานาน ปัจจุบนัรฐับาลเวียดนามไดก้ลับมาบูรณะเป็นเมืองท่องเท่ียวตากอากาศแห่งนีอี้กครัง้ในปี 2009 
พรอ้มกบัไดมี้การสรา้ง กระเชา้ลอยฟ้า ท่ีมีความสงูถึง 5,801 จากระดบัน า้ทะเล เพ่ือใชเ้ป็นเสน้ทางส าหรบัขึน้
ไปยงัยอดเขา 

 
น าทุกท่านไดส้มัผสักับประสบการณท่ี์เต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งต านานและจินตนาการของการผจญภัยท่ี สวน
สนุก The Fantasy Park (ราคาทัวรร์วมค่าเคร่ืองเล่นภายในสวนสนุกทุกเคร่ืองเล่น ยกเว้นพิพิธภัณฑ์
หุ่นขีผึ้ง้ และเคร่ืองเล่นทีใ่ช้ระบบหยอดเรียญ) เครื่องเล่นในสวนสนกุของบานาฮิลล ์มีหลากหลายรูปแบบ
มีใหท้่านเลือก อาทิ เช่น โรงภาพยนต ์4D โลกของไดโนเสาร ์รถไฟเหาะแมงมมุท่ีชวนใหท้กุท่านระทึกขวญัไป
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กับเครื่องเล่น รถราง บา้นผีสิง และอีกมากมาย นอกจากนีย้ังมีรา้นช้อปป้ิงใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ของท่ีระลึก
ภายในสวนสนกุอีกดว้ย  
 

 
จากนัน้อิสระใหท้่านเดินชม สะพานโกลเด้นบริดจ ์(Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุง้มือยกัษ ์ซึ่งเป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีพึ่งเปิดใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ท่ียวชมไดไ้ม่นานมานี ้มีความสูงจากระดบัน า้ทะเล 1,400 เมตร 
ความยาว 150 เมตร โคง้ไปตามแนวเขา จดุเดน่คือสะพานถกูทอดผ่านอุง้มือหินขนาดยกัษส์องมือ ผูอ้อกแบบ
จะท าใหรู้ส้กึราวกบัวา่ก าลงัเดนิอยูบ่นเสน้ดา้ยสีทองท่ีทอดอยู่ในหตัถข์องเทพ อิสระใหท้่านไดถ้่ายภาพและชม
วิวทิศทศัน ์

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (INTER BUFFET) 
ทีพั่ก โรงแรม MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS ระดับ 4 ดาว 

พักบนบานาฮลิล ์1 คืน 
หมายเหตุ : กรณีพัก 3 ท่านบนบานาฮิลล ์ใช้ห้องแบบ FAMILY BUNK (เตียง 2 ช้ัน / 2 เตียง) คิด
เพิม่ท่านละ 300 บาท 

วันที ่2 
รถราง - สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR - น่ังกระเช้าลงบานาฮิลล ์- เมืองฮอยอัน - 
หมู่บ้านก๊ัมทาน - น่ังเรือกระด้ง - สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที ่101 - เมืองโบราณฮอยอัน – 
สะพานมังกร - ตลาดฮาน - เมืองดานัง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 หลงัจากนัน้เดินเท่ียวชมโซน สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไมส้ไตลฝ์รั่งเศส ท่ีมีดอกไม้

หลากหลายพนัธุถ์กูจดัเป็นสดัสว่นอยา่งสวยงาม ท่ีมีมมุถ่ายรูปนา่รกัๆ ใหท้่านไดเ้ลือกถ่ายไดต้ามใจชอบ  และ
นางรถราง อิสระเดนิเท่ียวบานาฮิลลต์ามอธัยาศยั 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย สมควรแก่เวลาน าท่าน น่ังกระเช้าลงจากบานาฮลิล ์จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองฮอยอัน (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 45 นาที) เป็นเมืองขนาดเล็กรมิฝ่ังทะเลจีนใตท้างตอนกลางของสาธารณรฐัสงัคมนิยม
เวียดนาม ตัง้อยูใ่นเขตจงัหวดักวา่งนาม ในอดีตเคยเป็นเมืองทา่ท่ีใหญ่ท่ีสดุในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
หา่งจากดานงั ประมาณ 25 กม. เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวทางวฒันธรรมท่ีส าคญัอีกแหง่หนึ่งในเวียดนาม ในปี ค.ศ. 
1999 องคก์ารยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอนัใหเ้ป็นมรดกโลก ดว้ยเหตผุลวา่เป็นตวัอย่างของ
เมืองทา่ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นสมยัครสิตศ์ตวรรษท่ี 15-19 ท่ีมีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรม
ทัง้ของทอ้งถ่ินและของตา่งชาตไิวไ้ดอ้ยา่งมีเอกลกัษณ ์และอาคารตา่งๆภายในเมืองไดร้บัการอนรุกัษใ์หอ้ยูใ่น
สภาพเดมิไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี  
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“สดุคุม้แถมฟรีพิเศษ” ใหล้กูคา้สนกุสนานไปกบักิจกรรม!! น่ังเรือกระด้ง (Cam Thanh Water Coconut 

Village) ท่ีหมู่บา้นกั๊มทาน ซึ่งหมู่บา้นเล็กๆในเมืองฮอยอนัตัง้อยู่ในสวนมะพรา้วริมแม่น า้ ในอดีตช่วงสงคราม
ท่ีน่ีเป็นท่ีพักอาศยัของเหล่าทหาร อาชีพหลักของคนท่ีน่ีคืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะไดช้ม
วฒันธรรมอนัสวยงาม ชาวบา้นจะขบัรอ้งเพลงพืน้เมือง ผูช้ายกบัผูห้ญิงจะหยอกลอ้กันไปมาน าท่ีพายเรือมา
เคาะกนัเป็นจงัหวะดนตรีสดุสนกุสนาน 
น าท่านเดินทางสู่ สะพานญ่ีปุ่น ท่ีสรา้งโดยชาวญ่ีปุ่ น เป็นรูปทรงโคง้ มีหลงัคามงุกระเบือ้งสีเขียวและเหลือง
เป็นลอนคล่ืน ตรงกลางสะพานมีเจดียท์รงส่ีเหล่ียมจัตุรสั ซึ่งสรา้งเช่ือมเขตชาวญ่ีปุ่ น กับชาวจีน ชม จั่วฟุ
กเก๋ียน บา้นประจ าตระกูลท่ีสรา้งขึน้เม่ือพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรนัฝู เป็นท่ีพบปะของผูค้นท่ีอพยพมาจากฟุ
กเกีย้นท่ีมีแซเ่ดียวกนั 
น าท่านเดินทางสู่ บ้านเลขที่ 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หนา้บา้นติดถนนสายหนึ่ง หลงับา้นไปจรดถนนอีกสาย
หนึ่ง เป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามแบบเฉพาะของฮอยอนั สรา้งดว้ยไม ้2 ชัน้ ดว้ยความประณีต ดา้นหนา้จะท า
เป็นรา้นบตูิก ดา้นหลงัเป็นท่ีเก็บสินคา้ ภายในเป็นท่ีอยู่อาศยั มีลานเปิดโล่งเห็นทอ้งฟ้า และมีเฉลียงเ ช่ือมต่อ
สว่นท่ีพกัอาศยัหลายสว่น รูปแบบของหลงัคาทรงกระดองป ู 
จากนัน้อิสระใหท้่านเดินชม เมืองโบราณฮอยอัน ซือ้ของท่ีระลึก รา้นคา้ขายของท่ีระลึกก็จะตัง้อยู่ในบา้น
โบราณ ย่ิงเดนิชมเมืองก็จะรูส้ึกว่าเมืองนีมี้เสน่หม์าก บา้นเก่าโบราณมีลกัษณะเฉพาะ รวมไปถึงไดร้บัอิท ธิพล
จากจีนและญ่ีปุ่ น ซึ่งไดร้บัการอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอย่างดี ผสมผสานกันอย่างน่าต่ืนตาทัง้บา้นเรือน วดัวาอาราม 
เจดีย ์ศาลาประชมคม ศาลเจา้ บา้นประจ าตระกลู และรา้นคา้ตา่งๆ    
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น าท่านผ่านชม สะพานมังกร ถกูสรา้งขึน้เพ่ือเป็นแหล่งท่องเท่ียวอีกแห่งหนึ่งของเมืองดานงั เป็นสญัลกัษณ์
ของการฟ้ืนฟูประเทศและเศรษฐกิจ สะพานมงักรมีความยาว 666 เมตร และความกวา้ง 37.5 เมตร มีถนน 6 
ชอ่งจราจร โดยไดเ้ปิดใชง้านตัง้แตปี่ 2013 ดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีบวกกบัเทคโนโลยีสมยัใหม่ ท่ีไดร้ับแรงบนัดาล
ใจจากต านานของเวียดนามเม่ือกวา่หนึ่งพนัปีมาแลว้ 
น าท่านเดินเท่ียวชอ้ปป้ิงใน ตลาดฮาน แหล่งรวบรวมสินคา้มากมายเป็นท่ีนิยมทัง้ชาวเวียดนามและชาวไทย 
สินคา้ท่ีโดเด่นคือ งานหตัถกรรม เช่น ภาพผา้ปักมืออนัวิจิตร โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไมแ้กะสลกั 
ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจ าชาติเวียดนาม) และนอกจากนัน้ยงัมีสินคา้อีกมากมายใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ เช่น เสือ้
เวียดนาม ของสด ของแหง้ เสือ้ผา้ กาแฟ สินคา้ท่ีระลึก หมวก รองเทา้ กระเป๋า รวมถึงสินคา้พืน้เมือง ท่านจะ
ไดส้มัผสักบัวิถีชีวิตของชาวเวียดนามในปัจจบุนัไดอ้ย่างแทจ้ริง อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ของฝากและถ่ายภาพ
ตามอธัยาศยั  (Bamboo Shop , Cake Shop อิสระชอ้ปป้ิง ระหวา่งการเดนิทาง)  
จากนัน้ออกเดนิทางสู ่เมืองดานัง ตัง้อยูใ่นโซนภาคกลางของประเทศเวียดนาม ตัง้อยู่ห่างจากเมืองฮานอยไป
ทางทิศใต ้764 กิโลเมตร และหา่งจากเมือง โฮจิมินห ์ไปทางทิศเหนือ 964 กิโลเมตร ทิศเหนือติดกบัเมืองเว ้ทิศ
ตะวนัตกและทิศใตต้ิดกบัจงัหวดักว่างนาม ส่วนทิศตะวนัออกติดกับทะเลจีนใต ้เมืองดานงัเป็นเมืองท่ีมีหาด
ทรายขาว และมีภูเขาหินอ่อนสลบัซบัซอ้น และยงัเป็นเมืองท่าท่ีส าคญัเพราะในแถบนีมี้หมู่บา้นชาวประมง
จ านวนมากจงึท าใหเ้กิดเป็นเมืองทา่ทางการคา้ท่ีส าคญัอีกแหง่หนึ่งของเวียดนาม 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  (เมนู SEAFOOD) 
ทีพั่ก โรงแรม LAVENDER HOME HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทยีบเท่า  พักเมืองดานัง 1 คืน 

วันที ่3 
เมืองดานัง - ดานัง (สนามบนิดานัง) - เชียงใหม่ (สนามบนิเชียงใหม่)  
(FD907: 10.15-12.00)    

เช้า รับประทานอาหารเช้าบนรถบัส หมี่ขวางหรือขนมปังเวียดนาม 
 ไดเ้วลาอนัสมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบินเมืองดานัง เพ่ือเดนิทางสู ่เชียงใหม่ 

10.30 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่เชียงใหม่ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชีย เท่ียวบนิท่ี FD907 
12.30 น. คณะเดนิทางถึง สนามบินเชียงใหม่ โดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
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ราคาแนะน าเพยีง : เชียงใหม่บนิตรง เวียดนาม พบรัก ดานัง ฮอยอัน 
(พกับนบานาฮลิล)์ 3 วัน 2 คนื โดยสายการบนิแอรเ์อเชีย      

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2 ทา่น 

ทา่นละ 
ผู้ใหญ่พัก 3 ทา่น 

ทา่นละ (บนบานาฮลิล)์ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตียง) 
ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ทา่นละ 

พักเดี่ยว 
ทา่นละ 

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

วนัท่ี 08-10 กมุภาพนัธ ์2563 12,800 13,100 12,800 12,800 4,000 

วนัท่ี 22-24 กมุภาพนัธ ์2563 11,800 12,100 11,800 11,800 3,500 

วนัท่ี 07-09 มีนาคม 2563 11,800 12,100 11,800 11,800 3,500 

วนัท่ี 21-23 มีนาคม 2563 11,800 12,100 11,800 11,800 3,500 

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

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 3,000 บาท ราคานี้รวมรายการทวัร ์ตั๋วเคร่ืองบนิ 

 
 
 

หมายเหตุ: กรณีพัก 3 ท่านบนบานาฮลิล ์ใช้ห้องแบบ FAMILY BUNK 
 (เตยีง 2 ช้ัน / 2 เตยีง) คิดเพิม่ท่านละ 300 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศนท้์องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,000บาท / ท่าน / ทริป 

หัวหน้าทัวรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดท้ัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศและเหตสดุวิสยัต่างๆที่ไม่
สามารถคาดการณล์ว่งหนา้ โดยทางบรษัิทฯจะค านงึถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดินทางเป็นส าคญั*** 
***หากทา่นท่ีตอ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุครัง้ก่อนท าการออกตั๋วเนื่องจากสาย
การบินอาจมีการปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบิน โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
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หมายเหตุ 
ส าหรบัผูเ้ดินทางที่อายไุมถ่ึง 18  ปี และไมไ่ดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดินทางไปตา่งประเทศจาก
บิดาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอรต์ติดตวัมาในวนัเดินทาง พาสปอรต์ตอ้งมีอายไุม่ต  ่ากว่า 6 เดือน หรือ 180 
วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง และตอ้งมีหนา้กระดาษอยา่งต ่า 6 หนา้ 
 

เงือ่นไขการจอง 
1. กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทางและกรุณาเตรยีมเงินมดัจ า 10,000 บาทพรอ้มกบัเตรียมเอกสารสง่

ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 1 วนัหลงัจากท าการจองแลว้ 
2. การช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บก่อนเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนัทา่นควรจดัเตรียมค่าทวัรใ์หเ้รียบรอ้ย

ก่อนก าหนดเนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ที่พกัและตั๋วเครือ่งบินมิฉะนัน้จะถือวา่ทา่นยกเลิกการ
เดินทางโดยอตัโนมตัิ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
4. ส าหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้เมื่อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการ

เดินทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนคา่มดัจ าทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่บรษัิทฯก าหนดไว ้(10 ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ้ึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบริษัทฯจะท าการเลื่อนการ
เดินทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือค่าธรรมเนียมในการมดัจ า
ตั๋วในกรณีที่ไมส่ามารถเดินทางได ้

7. กรณีท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ ทางบริษัทฯ คืนค่าทวัรห์รือมดัจ าให ้แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหัก
คา่ใชจ้่ายบางสว่นท่ีเกิดขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครือ่งบินไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมือง
นอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการหกัเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิท่ีเกิดขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที่ไมว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตามทาง
บรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

กรณีทา่นมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลีย่นระดบัชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสม
ไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพื่ออพัเกรดตอ้งกระท าที่เคานเ์ตอรส์นามบิน ณ 
วนัเดินทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ที่พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทียบเทา่ 
3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ที่บรษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรมั / แอรเ์อเซียเอกซ ์ 20 กิโลกรมั / การบินไทย 30 กิโลกรมั / 

เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเ่กิน 23 กิโลกรมั] ค่าประกนัวินาศภยัเครื่องบินตามเง่ือนไขของแต่ละสาย
การบินท่ีมีการเรยีกเก็บ 

6.  คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์
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** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  
เพิ่มเติมกบัทางบรษัิทได ้** 
- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี ** 
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี ** 
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบ ุอาทิเช่น คา่อาหาร - เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 
3.  คา่ภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรยีกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบิน 
4.  คา่ทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,000 บาท / ทรปิ / ทา่น 
5. ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3% 
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