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HILIGHT  
1.เทยีวชม เมอืงเว ้เมอืงหลวงเกา่ทมีโีบราณสถานอยูท่วั
เมอืง 
2. ขนึสูย่อดเขา บานาฮลิล ์นงักระเชา้ทยีาวทสีดุใน
โลก  
3.  สะพานทองทเีปิดใหม ่ซงึเป็นเอกลกัณ์และเสนห ์
อนังดงามของเมอืงดานงั   
4. ชอ้ปปิงสนิคา้พนืเมอืงหลากหลายชนดิ ท ีตลาด
ฮาน ตลาดสดของเมอืงดานงั ตงัอยูร่มิแมนํ่าฮาน 
5. ลอ่งเรอืมงักร ชมแมน่ําหอม แหลง่กาํเนดิมาจาก
บรเิวณตน้นําทอีดุมไปดว้ยดอกไมป่้าทสีง่กลนิหอม 
6. พกัผอ่นกอ่นขนึเครอืง ณ หอ้งรบัรองผูโ้ดยสาย
บางกอกแอรเ์วย ์
7. FREE WIFI ON BUS                                                                 

วนัท ี1 : กรุงเทพฯ(สุวรรณภูม)ิ-สนามบนิดานงั-เมอืงเว-้

พระราชวงัเว-้ สสุานจกัรพรรดไิคดงิห ์-เมอืงเว ้

วนัที 2 : ดานงั-นงักระเช้าขนึ-ลง บานาฮลิล์-Fantasy 

Park-สะพานทอง -สะพานมงักร-ตลาดฮานดานงั 
วนัท ี3 : ดานงั-นมสัการเจา้แม่กวนอมิวดัหลนิองึ-ชมววิ
ภูเขาลงิ-สนามบนิดานงั- กรุงเทพฯ(สุวรรณภมู)ิ 

เวยีดนาม กลางดานงั เว ้
บานาฮลิล ์ 
3 วนั 2 คนื 

โดยสายการ                                     
บนิบางกอกแอรเ์วย ์ PG   

เดนิทาง : พฤษภาคม-กนัยายน 62 

ราคาเรมิตน้เพยีง 12,900.- 
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 กาํหนดการเดนิทาง  

วนัท ี03-05,10-12,24-26 พ.ค.62 
วนัท ี31 พ.ค.-02 ม.ิย. 62 

12,900 .- 
12,900 .- 

วนัท ี07-09,14-16,21-23,28-30  ม.ิย. 62 13,900 .- 
วนัท ี05-07,12-14,19-21 ก.ค. 62 13,900 .- 
วนัท ี26-28 ก.ค. 62 15,900 .- 
วนัท ี02-04,16-18,23-25 ส.ค. 62 13,900 .- 
วนัท ี10-12 ส.ค. 62 15,900 .- 
วนัท ี30 ส.ค.01 ก.ย. 62 13,900 .- 
วนัท ี06-08,13-15,20-22 ก.ย. 62 12,900 .- 
  

 

 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถนิและคนขบัรถ รวม 600บาท/ทา่น/ทรปิ 
หวัหนา้ทัวรท์ดีแูลคณะจากเมอืงไทยตามแต่ทา่นจะเห็นสมควร 

 
 

วนัท ี1 
กรุงเทพฯ-สนามบนิดานงั-เมอืงเว-้พระราชวงัเว-้สสุานจกัรพรรดไิคดงิห-์ 
ลอ่งเรอืชมแมนํ่าหอม-เมอืงเว ้

08.30 น. พรอ้มกนัณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารขาออกชนั 4 
เคาน์เตอร ์F โดยมเีจา้หนา้ทคีอยใหก้ารตอ้นรับ(ระหวา่งรอขนึเครอืง ทา่นสามารถใช้
บรกิาร เลา้จนข์องสายการบนิบางกอกแอรเ์วยไ์ด ้มอีาหารและนําดมืบรกิาร) 

11.00 น. ออกเดนิทาง สูเ่มอืงดานงั  โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทยีวบนิท ีPG94 
(บนเครอืงมบีรกิารอาหาร และเครอืงดมื) 

12.40 น. 
 

เดนิทางถงึสนามบนิ Danang International Airport (สนามบนิเมอืง ดานงั)  
หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

 จากนันนําทา่นเดนิทางเดนิทางสูเ่มอืง ดานงัเป็นเมอืงใหญ่อนัดับสขีองเวยีดนามซงึ
เตบิโตอย่างรวดเร็วทังขนาดและความสําคัญตังอยูร่ะหวา่งชายฝังทะเลและทรีาบสงู
ตอนกลาง นําทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงเวตั้งอยู่ใจกลางของประเทศ อยูห่า่งจากชายฝัง
ทะเล 12 กโิลเมตรเป็นเมอืงของกษัตรยิใ์นราชวงศเ์หวยีนซงึไดป้กครองต่อกันมาเพยีง 

เสน้ทางการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คํา โรงแรมทพีกั 

1 กรงุเทพฯ(สวุรรณภมู)ิ-สนามบนิดานงั-เมอืงเว-้พระราชวงั
เว-้ สสุานจกัรพรรดไิคดงิห ์-เมอืงเว ้  ✈ 🍽 JASMINE 3* HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

2 เมืองเว้-ดาน ัง-นงักระเช้าข ึน-ลง บานาฮิลล ์-Fantasy 
Park-สะพานแหง่ความรกั-สะพานมงักร-ดานงั 🍽 🍽 🍽 

GALAVINA 3* HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 ดานงั-นมสัการเจ้าแม่กวนอมิวดัหลนิองึ-ชมววิภูเขาลงิ-
สนามบนิดานงั- กรงุเทพฯ(สุวรรณภมู)ิ 🍽 ✈   
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33 ปีฝรังเศสก็บกุเขา้โจมตเีมอืงเว ้มาถงึปีพ.ศ.2488 ญปีุ่ นก็เขา้มายดึครองบังคับใหพ้ระ
เจา้เบาได๋สละราชสมบัตติอ่มาเมอืงเวไ้ดก้ลายเป็นสว่นหนงึของเวยีดนามใต ้ตามการแบง่
ประเทศออกเป็น 2 สว่นและไดเ้สอืมสลายลงภายใตก้ารปกครองของโงดนิหเ์ยยีม เมอืง
เวด้งึดดูนักทอ่งเทยีวเพราะมแีหลง่ประวัตศิาสตรวั์ฒนธรรม เสน่หท์ไีรก้าลเวลาของ
สถาปัตยกรรมทลํีาคา่มแีบบฉบบัของตนเองและยังมคีวามงามตามธรรมชาตบินฝังแม่
นําหอมดว้ย โดยนําทา่นเดนิทางผา่นเสน้ทางหายเวนิกอ่สรา้งโดยเอกชนจากญีปุ่ นและ
รัฐบาลฝรังเศสเป็นผูล้งทนุดา้นงบประมาณระยะทาง 108 กม. ทเีลยีบชายฝังทะเล ผา่น
ภเูขา ทอ้งทุ่งและชนบทและลอดอโุมงคท์ขีดุลอดใตภู้เขาทยีาวทสีดุในเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใต ้มคีวามยาว 6.28 กม. เพอืเชอืมระหวา่งเมอืงดานังกับเมอืงเว ้ 
นําทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัเวท้สีรา้งขนึในสมัยพระเจา้ยาลองใชเ้ป็นทรัีบรองเชอืพระ
วงศร์ะดับสูงและนักการทูตต่างประเทศสถานทจัีดงานฉลองสําคัญๆ ตกแต่งอย่างวจิิตร
สวยงาม เพดาน เสา คานผนังตกแต่งดว้ยนํามันครังสแีดงและลวดลายสทีอง มีตําหนัก
หลายหลัง อุทยาน วัดศาลเจา้ของจักรพรรด ิราชวงศ์เหวียนและนําท่านชม สุสาน
จกัรพรรดไิคดงิห ์ซงึเป็นสสุานทใีหญ่ทสีดุในบรรดาสสุานของ 13 องคพ์ระจักรพรรดใิน
ราชวงศเ์หวยีนแหง่นครเว ้ชมภาพมังกรในมา่นเมฆและถา่ยรปูกบัรูปปันตุก๊ตาหนิ ทหารมา้ 
ลักษณะคลา้ยสสุานจนิซฮี่องเต ้ นําท่าน ลอ่งเรอืมงักร ชมแมนํ่าหอมแหล่งกําเนิดมา
จากบรเิวณตน้นําทอีดุมไปดว้ยดอกไมป่้าทสีง่กลนิหอมเป็นแมนํ่าสายสันๆ ระหวา่งทางจะ
ไดพ้บเห็นหมู่บา้นชาวนําใหเ้ห็นอยู่เป็นระยะๆ ท่านจะไดค้วามเพลดิเพลนิไปกับดนตรี
พนืบา้นบนเรอื (ใชเ้วลาลอ่งเรอืโดยประมาณ 45-60 นาท)ี 

คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 

เขา้พกั นําคณะเขา้สูท่พีกัโรงแรม JASMINE  HOTEL (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ 
พกั 1 คนืใน เว ้

วนัท2ี 
เมอืงเว-้ดานงั-นงักระเชา้ขนึ-ลง บานาฮลิล-์Fantasy Park-สะพานแหง่
ความรกั-สะพานมงักร-ดานงั 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 

 ตอ่มานําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงดานงั (ใชเ้วลาประมาณ 3 ช.ม.)และนําท่านเดนิทาง
ต่อไปยัง บานาฮลิล(์ใชเ้วลาประมาณ 30 นาท)ี เพอืนงักระเชา้สูบ่านาฮลิลด์มืดําไป
กับววิทวิทัศน์ของเมอืงบนความสงูถงึ 5,810 เมตรกระเชา้บานา-ฮลิลเ์ป็นกระเชา้ลอยฟ้า
รางเดยีวแบบไมห่ยดุจอดเป็นระยะทางทยีาวทสีดุในโลกไดรั้บการบันทกึจากกนิเนสบุ๊
คเมอืวันท ี9 มนีาคม ค.ศ.2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาท)ี ขนึไปถงึสถานีเฟรนช์
ฮลิลอั์นเกา่แกข่องบานาฮลิลร์สีอรท์และไดช้นืชมกับสดุยอดววิทวิทัศน์ในแบบพาโนรามา
ในวันทอีากาศสดใส บานาฮลิลเ์ป็นรสีอรท์และสถานทพัีกผ่อนหยอ่นใจ ตังอยูท่าง
ตะวันตกของดานังซงึการทอ่งเทยีวของเวยีดนามไดโ้ฆษณาว่าบานาฮลิลค์อื ดาลัดแหง่
เมอืงดานังถูกคน้พบโดยชาวฝรังเศสเมอืสมัยทฝีรังเศสเป็นเจา้อาณานคิม 
จงึไดม้กีารสรา้งถนนขนึไปบนภเูขา สรา้งทพัีก สงิอํานวยความสะดวกต่างๆเพอืใชเ้ป็นที
พักผ่อน เนืองจากทนีีมอีากาศหนาวเย็นตลอดทังปีอณุหภมูเิฉลยีทังปี ประมาณ 17 องศา
เซลเซยีสเทา่นัน 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

บา่ย จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่สวนสนุก FANTASY PARK**ราคานไีมร่วมคา่กจิกรรม
ตา่งๆอาทฯิลฯ  (คา่รถไฟชมสวนดอกไม ้150 บาทพพิธิภณัฑข์ผีงึ)ซงึมเีครอืงเลน่
หลากหลายรูปแบบ เชน่ ทา้ทายความมันสข์องหนัง 4D ระทกึขวัญกบับา้นผสีงิ เกมส์
สนุกๆ เครอืงเลน่เบาๆ รถไฟเหาะหรอืจะเลอืกชอ้ปปิงของทรีะลกึของสวนสนุก และทา่น 
สามารถอสิระ ชมความสวยงาม ของ สะพานทองทเีปิดใหม ่ซงึเป็นเอกลักณ์และเสนห ์
ทา่นสามารมองเหน็ทวิทศัน์ อนังดงามของเมอืงดานัง  ซงึเป็นฉากทคุีณจะรูส้กึถงึ
คาวมยงืใหญ่ของพนืทอัีนไรข้อบเขต  ไดเ้วลานําทา่นนงักระเชา้กลบัสูด่านงั  จากนนั
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นําทา่นชม สะพานมังกร (Dragon Brigde) อกีหนงึทเีทยีวแห่งใหมส่ะพานทมีทีมีคีวาม
ยาว 666 เมตร ความกวา้งเทา่ถนน 6 เลน ดว้ยงบประมาณราคาเกอืบ 1.5 ลา้นลา้นดอง 
เชอืมต่อสองฟากฝังของแม่นําฮนั 
เปิดใหบ้รกิารเมอื 29 มนีาคม พ.ศ. 2556 เนืองในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แหง่
อสิรภาพของเมอืงดานังซงึสะพานมังกรแห่งนีเป็น Landmark แหง่ใหมข่องเมอืงดานังซงึ
มรีปูปันทมีหีวัเป็นมังกรและหางเป็นปลา พน่นํา คลา้ยๆสงิคโปร์(วนัเสาร-์อาทติยเ์วลา 
3 ทุม่ มงักรจะพน่นํา และพน่ไฟเป็นเวลา 5 นาท)ี 
นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดฮาน ตลาดสดของเมอืงดานงั ตังอยูร่มิแมนํ่าฮานไมไ่กลจาก
สะพานขา้มแมนํ่า ดา้นหนา้ตลาดมปีระตมิากรรมรมิแมนํ่าเป็นรูปปันหญงิสวยงามมทีังของ
สดและของทรีะลกึใหเ้ลอืกซอื 

คาํ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   
 

เขา้พกั คณะเขา้สูท่พีกัโรงแรม GALAVINA HOTEL (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่พกั 
1 คนืใน ดานงั 

วนัท3ี ดานงั-นมสัการเจา้แมก่วนอมิวดัหลนิองึ-ชมววิภเูขาลงิ-สนามบนิดานงั-
กรุงเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
                                                  
 
 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่วดัหลนิองึนมัสการเจา้แม่กวนอมิหลนิองึแกะสลักดว้ยหนิออ่น
สงูใหญ่ยนืโดดเดน่สงูทสีดุในเวยีดนามซงึมทํีาเลทตัีงด ีหันหนา้ออกสูท่ะเลและดา้นหลัง
ชนภูเขาตังอยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหวข้อพรใหช้่วยปกปัก
รักษาหลนิองึมคีวามหมายว่าสมปรารถนาทกุประการ ตังอยู่บนชายหาดบ๊ายบุตในลานวัด
มพีระอรหันต์ 18 องค์เป็นหนิอ่อนแกะสลักทีมเีอกลักษณ์ท่าทางทถี่ายทอดอารมณ์ทุก
อยา่งของมนุษยซ์งึแฝงไวด้ว้ยคตธิรรมอยา่งลกึซงึ 

 ไดเ้วลาอนัสมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู่ Danang International Airport 
(สนามบนิเมอืง ดานงั) เพอืเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภูม ิ

13.40 น. ออกเดนิทางกลบักรงุเทพฯ โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทยีวบนิท ีPG948 

15.20 น. คณะเดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ย
ความประทบัใจ 

 
 

โปรแกรม :  เวยีดนามเหนอืกลางดานงั เว ้บานาฮลิล ์  3วนั 2คนื บนิ PG 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 
พักกับผูใ่หญ ่1 ทา่น  

ท่านละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 
(เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดยีวเพมิ 
ทา่นละ 

วนัท ี03-05 พ.ค.  62 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 2,500.- 

วนัท ี10-12 พ.ค. 62 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 2,500.- 

วนัท ี24-26 พ.ค. 62 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 2,500.- 

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

วนัท ี07-09  ม.ิย. 62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 2,500.- 
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วนัท ี14-16  ม.ิย. 62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 2,500.- 

วนัท ี21-23  ม.ิย. 62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 2,500.- 

วนัท ี28-30  ม.ิย. 62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 2,500.- 

วนัท ี05-07 ก.ค. 62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 2,500.- 

วนัท ี12-14 ก.ค. 62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 2,500.- 

วนัท ี19-21 ก.ค. 62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 2,500.- 

วนัท ี26-28 ก.ค. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 2,500.- 

วนัท ี02-04 ส.ค. 62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 2,500.- 

วนัท ี10-12 ส.ค. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 2,500.- 

วนัท ี16-18 ส.ค. 62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 2,500.- 

วนัท ี23-25 ส.ค. 62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 2,500.- 

วนัท ี30 ส.ค.-01 ก.ย.62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 2,500.- 

วนัท ี06-09 ก.ย. 62 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 2,500.- 

วนัท ี13-15 ก.ย. 62 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 2,500.- 

วนัท ี20-22 ก.ย. 62 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 2,500.- 

      

**เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 
ราคาเด็กทารก [อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 3,000 บาท ราคานรีวมรายการทวัร ์ตวัเครอืงบนิ 

 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถนิและคนขบัรถ รวม 600บาท /ทา่น/ทรปิ 

หวัหนา้ทวัรท์ดีแูลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
 

 

 

 

 

 

เงอืนไข 
**โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงไดท้ังนขีนึอยูก่ับสภาวะอากาศและเหตสดุวสิยัต่างๆทไีม่
สามารถคาดการณล์่วงหนา้ โดยทางบรษัิทฯจะคํานงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นสําคัญ*** 
 
***หากทา่นทตีอ้งออกตัวภายใน (เครอืงบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทเีจา้หนา้ททีกุครังกอ่นทําการออกตวัเนอืงจาก
สายการบนิอาจมกีารปรับเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 
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หมายเหต ุ
สําหรับผูเ้ดนิทางทอีายุไมถ่งึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศ
จากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรต์ตดิตัวมาในวันเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมตํ่ากวา่ 6 เดอืน หรอื 180 
วนั ขนึไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอย่างตํา 6 หนา้ 
 
เงอืนไขการจอง 
1.กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 10,000 บาทพรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ให ้
เรยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแลว้ 
2.การชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 15 วนัทา่นควรจัดเตรยีมค่าทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ย
กอ่นกําหนดเนืองจากทางบรษัิทตอ้งสาํรองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทพัีกและตวัเครอืงบนิมฉิะนันจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการ
เดนิทางโดยอตัโนมัต ิ
 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1.แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทังหมด 
2.แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน เก็บค่าใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
3.แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา่ใชจ่้ายทังหมด 
4.สําหรับผูโ้ดยสารทไีมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้นืวซีา่ให ้เมอืผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการ
เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มดัจําทังหมด 
5.บรษัิทขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ใชจ่้ายทังหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตาม
จํานวนทบีรษัิทฯกําหนดไว ้(15ทา่นขนึไป)เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะ
เดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน 
6.กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้งึจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะทําการเลอืนการ
เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ่้ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืค่าธรรมเนยีมในการมัดจําตัวใน
กรณีทไีม่สามารถเดนิทางได ้
7.กรณีทา่นไดช้ําระคา่ทวัรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมัดจําให ้แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหัก
คา่ใชจ้่ายบางสว่นทเีกดิขนึจรงิเป็นกรณไีป (อาท ิกรณีออกตัวเครอืงบนิไปแลว้ หรอืไดชํ้าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืง
นอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหักเก็บค่าใชจ้่ายจรงิทเีกดิขนึแลว้กับท่านเป็นกรณีไป 
8.กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทไีมว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตามทาง
บรษัิทของสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด 
 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 
1. คา่ตวัโดยสารเครอืงบนิไป-กลับ ชันประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลยีนระดับชนัทนัีงจากชนัประหยัดเป็นชนัธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์
จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วนัลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพอือพัเกรดตอ้งกระทําทเีคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน
เดนิทาง เทา่นัน  
2. คา่ทพัีกหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทรีะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเท่า 
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทรีะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทบีรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5. คา่นําหนักสัมภาระรวมในตัวเครอืงบนิ [นกสกูต๊ 20 กโิลกรัม / แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิลกรัม / การบนิไทย 30 กโิลกรัม / 
เจแปนแอรไ์ลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม] คา่ประกนัวนิาศภยัเครอืงบนิตามเงอืนไขของแต่ละสายการ
บนิทมีกีารเรยีกเก็บ 
6. คา่ประกนัอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  
คา่รักษาพยาบาลกรณเีกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์
** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกันการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  
เพมิเตมิกบัทางบรษัิทได ้** 
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- เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบัุตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกว่า 75 ปี ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบัุตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
7. ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และหัก ณ ทจี่าย 3% 
 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ่้ายอนืๆ ทนีอกเหนือทรีะบ ุอาทเิชน่ ค่าอาหาร - เครอืงดมื นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี ค่าโทรศัพท ์ 
3. คา่ภาษีนํามนั ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัวเครอืงบนิ 
4. คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละคนขับรถ รวม 600 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 
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