
TAT No. 1/08179

  

วันสบายทัวร์แอนด์ทราเวล

WANSABAITOUR AND TRAVEL

672/1 ถนน - ตรอก/ซอย ด่านสำโรง 42 ตำบล/แขวง สำโรงเหนือ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

tel : 023985422, Email : wansabaitour@gmail.com

Website : -

QE1DAD-FD002 1 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

GO2-ICN TG001 

HILIGHT  
1.ขนึสูย่อดเขา บานาฮลิล ์นงักระเชา้ทยีาวทสีดุในโลกและ 
พเิศษสดุ พกั 1 คนื ใน บานาฮลิล ์                                                                                                                 
2.สะพานทองทเีปิดใหม ่ซงึเป็นเอกลกัณ์และเสนห ์อนั
งดงามของเมอืงดานงั 
3.ชอ้ปปิงสนิคา้พนืเมอืงหลากหลายชนดิ ท ีตลาดฮาน ตลาด
สดของเมอืงดานงั ตงัอยูร่มิแมนํ่าฮาน 
4.สนุกสนานไปกบักจิกรรม!!นงัเรอืกระดง้ Cam Thanh 
Water Coconut Village ท ีหมูบ่า้นกมัทาน 
5.FREE WIFI ON BUS 

วนัท ี1 : กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมอืง)-สนามบนิดานงั-

นงักระเช้าขนึ บานาฮลิล-์Fantasy Park-สะพานทองที

เปิดใหม ่-พกับนบานาฮลิล ์

วนัท ี2 : บานาฮลิล-์ดานงั-นงักระเชา้ลง -นมสัการเจา้แม่

กวนอมิวดัหลนิองึ-ชมววิภูเขาลงิ-ฮอยอนั-นงัเรอืกระดง้ -

สะพานญปีุ่ น-บา้นเลขท ี101-เมอืง ฮอยอนั –ดานงั 
วนัท ี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 

ราคาเรมิตน้เพยีง 12,900.- 
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 กาํหนดการเดนิทาง  

วนัท ี31 พฤษภาคม – 02 มถินุายน  2562 12,900.-                                                        
วนัท ี06-08 ,13-15 ,20-22,27-29  มถิุนายน  2562 13,900 .- 
วนัท ี   04-06 ,11-13, 18-20, 25-27 กรกฎาคม  2562                                                       13,900 .-                               
วนัท ี 01-03  สงิหาคม  2562                                                                                               12,900 .-                                          
วนัท ี 08-10   สงิหาคม  2562                                                                                              13,900 .- 

 

 

 

 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถนิและคนขบัรถ รวม 600บาท/ทา่น/ทรปิ 
หวัหนา้ทัวรท์ดีแูลคณะจากเมอืงไทยตามแต่ทา่นจะเห็นสมควร 

 
 

วนัท ี1 
กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมอืง)-สนามบนิดานงั-นงักระเชา้ขนึ บานาฮลิล-์
Fantasy Park-สะพานทองทเีปิดใหม ่-พกับนบานาฮลิล ์

06.30 น. พรอ้มกนัท ีทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 ชนั 3 ประต ู2 เคาน์เตอรส์ายการบนิแอร์
เอเชยี โดยเจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

09.50น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงดานงั โดยเทยีวบนิท ีFD636 
11.30 น. 
กลางวนั 
 

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

 นําทา่นเดนิทางเดนิทางสูเ่มอืงดานงั เป็นเมอืงใหญอ่ันดบัสขีองเวยีดนามซงึเตบิโต
อยา่งรวดเร็วทังขนาดและความสําคัญ ตังอยูร่ะหว่างชายฝังทะเลและทรีาบสงูตอนกลาง  
ทา่นเดนิทางสูบ่านาฮลิล(์ใชเ้วลาประมาณ 30 นาท)ี เพอืนังกระเชา้สูบ่านาฮลิล ์ดมืดําไป
กับววิทวิทัศน์ของเมอืงบนความสงูถงึ 5,810 เมตร กระเชา้บานา-ฮลิลเ์ป็นกระเชา้ลอยฟ้า

เสน้ทางการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คํา โรงแรมทพีกั 

1 
กรงุเทพฯ(สนามบนิดอนเมอืง)-สนามบนิดานงั-นงั
กระเชา้ขนึ บานาฮลิล-์Fantasy Park-สะพานทองที
เปิดใหม ่-พกับนบานาฮลิล ์

✈ 🍽 🍽 
Mercure Danang 

French Village Bana 
Hills   

2 

บานาฮิลล์-ดานงั-นงักระเช้าลง -นมสัการเจ้าแม่
กวนอมิวดัหลินอึง-ชมวิวภูเขาลิง-ฮอยอนั-นงัเรอื
กระดง้ -สะพานญปีุ่ น-บา้นเลขท ี101-เมอืง ฮอยอนั –
ดานงั 

🍽 🍽 🍽 

GALAVINA 3* 
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

3 ดา น ัง -ต ล าด ฮ าน  -ส นาม บิน ด าน ัง - ก รุง เท พ ฯ
(สนามบนิดอนเมอืง)- 🍽 ✈   



TAT No. 1/08179

  

วันสบายทัวร์แอนด์ทราเวล

WANSABAITOUR AND TRAVEL

672/1 ถนน - ตรอก/ซอย ด่านสำโรง 42 ตำบล/แขวง สำโรงเหนือ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

tel : 023985422, Email : wansabaitour@gmail.com

Website : -

QE1DAD-FD002 3 
  

รางเดยีวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางทยีาวทสีุดในโลก ไดรั้บการบันทกึจากกนิเนสบุ๊
คเมือวันท ี9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาที) ขนึไปถงึสถานีเฟรนช์
ฮลิลอ์ันเกา่แกข่องบานาฮลิลร์สีอร์ท และไดช้นืชมกับสุดยอดววิทวิทัศน์ในแบบพาโนรา
มาในวันทีอากาศสดใส บานาฮลิล ์เป็นรีสอร์ทและสถานทีพักผ่อนหย่อนใจ ตังอยู่ทาง
ตะวันตกของดานัง ซงึการท่องเทยีวของเวยีดนามไดโ้ฆษณาวา่บานาฮลิลค์อื ดาลัดแห่ง
เมืองดานัง ถูกคน้พบโดยชาวฝรังเศสเมือสมัยทีฝรังเศสเป็นเจา้อาณานิคมจึงไดม้ีการ
สรา้งถนนขนึไปบนภูเขา สรา้งทพีัก สงิอํานวยความสะดวกต่างๆ เพือใชเ้ป็นทีพักผ่อน 
เนืองจากทีนีมีอากาศหนาวเย็นตลอดทังปี อุณหภูมิเฉลียทังปี ประมาณ 17 องศา
เซลเซียสเท่านัน จากนนันําท่านสู่ สวนสนุก FANTASY PARK  **ราคานีไม่รวมค่า
กจิกรรมต่างๆอาท ิฯลฯ  (ค่ารถไฟชมสวนดอกไม ้150 บาท   พิพิธภัณฑ์ขีผงึ) ซงึมี
เครอืงเลน่หลากหลายรูปแบบ เชน่ ทา้ทายความมันสข์องหนัง 4D ระทกึขวัญกับบา้นผสีงิ 
เกมสส์นุกๆ เครอืงเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ หรอืจะเลอืกชอ้ปปิงของทรีะลกึของสวนสนุก  ชม
สะพานทองทเีปิดใหม ่จนไดเ้วลาอนัสมควร 

คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 

เขา้พกั นําคณะเขา้สูท่พีกัโรงแรม Mercure Danang French Village Bana Hills  
(ระดบั 4 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ พกับนบานาฮลิล ์1 คนื 

วนัท2ี 
บานาฮลิล-์ดานงั-นงักระเชา้ลง -นมสัการเจา้แมก่วนอมิวดัหลนิองึ-ชมววิ
ภเูขาลงิ-ฮอยอนั-นงัเรอืกระดง้ -สะพานญปีุ่ น-บา้นเลขท ี101- 
เมอืง ฮอยอนั –ดานงั 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 
 จากนันนําท่านเดนิทางสู ่วดัหลนิองึ นมัสการเจา้แม่กวนอมิหลนิองึแกะสลักดว้ยหนิ

อ่อนสูงใหญ่ยนืโดดเด่นสูงทีสุดในเวยีดนาม ซงึมทํีาเลทตัีงดี หันหนา้ออกสู่ทะเลและ
ดา้นหลังชนภเูขา ตังอยู่บนฐานดอกบัวสงา่งาม ชาวประมงนยิมไปกราบไหวข้อพรใหช้่วย
ปกปักรักษา หลนิองึมคีวามหมายว่าสมปรารถนาทกุประการ ตังอยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ใน
ลานวัดมีพระอรหันต์ 18 องค์เป็นหินอ่อนแกะสลักทีมีเอกลักษณ์ท่าทางทีถ่ายทอด
อารมณ์ทกุอยา่งของมนุษยซ์งึแฝงไวด้ว้ยคตธิรรมอย่างลกึซงึ 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

บา่ย มุง่หนา้สูเ่มอืง ฮอยอนั ซงึตังอยู่บนฝังแมนํ่าทโูบน ใกลช้ายฝังทะเล และเป็นทา่เรอืเกา่
ทเีจรญิรุ่งเรอืงมากในชอืไฟโฟฮอยอนัเป็นศูนยก์ลางสําคัญของการแลกเปลยีนวฒันธรรม
ระหว่างตะวันออกกับตะวันตกนําท่านเดนิทางสู ่สะพานญปีุ่ น ทสีรา้งโดยชาวญปีุ่ น เป็น
รูปทรงโคง้ มหีลังคามุงกระเบอืงสเีขยีวและเหลอืงเป็นลอนคลนื ตรงกลางสะพานมเีจดยี์
ทรงสเีหลยีมจัตุรัส ซงึสรา้งเชอืมเขตชาวญปีุ่ น กับชาวจนี ชม จัวฟกุเกยีน บา้นประจํา
ตระกลูทสีรา้งขนึเมอืพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝ ูเป็นทพีบปะของผูค้นทอีพยพมาจากฟุ
กเกยีนทมีแีซเ่ดยีวกัน นําทา่นเดนิทางสู ่บา้นเลขท ี101 ถนนเหวยีนไทฮ็อก หนา้บา้นตดิ
ถนนสายหนึง หลังบา้นไปจรดถนนอกีสายหนงึ เป็นสถาปัตยกรรมทสีวยงามแบบเฉพาะ
ของฮอยอัน สรา้งดว้ยไม ้2 ชนั ดว้ยความประณตี ดา้นหนา้จะทําเป็นรา้นบตูกิ ดา้นหลัง
เป็นทเีก็บสนิคา้ ภายในเป็นทอียู่อาศัย มลีานเปิดโล่งเห็นทอ้งฟ้า และมเีฉลยีงเชอืมตอ่
สว่นทพีักอาศัยหลายสว่น รูปแบบของหลังคาทรงกระดองป ู 
     จากนนัอสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืง ซอืของทรีะลกึ รา้นคา้ขายของทรีะลกึก็จะตังอยู่
ในบา้นโบราณ ยงิเดนิชมเมอืงก็จะรูส้กึวา่เมอืงนมีเีสน่หม์าก บา้นเกา่โบราณมี
ลักษณะเฉพาะ รวมไปถงึไดรั้บอทิธพิลจากจนีและญปีุ่ น ซงึไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่ง
ด ีผสมผสานกันอยา่งน่าตนืตาทังบา้นเรอืน วดัวาอาราม เจดยี ์ศาลาประชมคม ศาลเจา้ 
บา้นประจําตระกลู และรา้นคา้ตา่งๆ    
             “สดุคุม้แถมฟรพีเิศษ”  ใหล้กูคา้ สนุกสนานไปกบักจิกรรม!!นงัเรอื
กระดง้ Cam Thanh Water Coconut Village ท ีหมูบ่า้นกมัทาน ซงึหมู่บา้นเล็กๆ
ในเมอืงฮอยอนัตังอยู่ในสวนมะพรา้วรมิแมนํ่า ในอดตีชว่งสงครามทนีเีป็นทพัีกอาศัยของ
เหลา่ทหาร อาชพีหลักของคนทนีีคอือาชพีประมง ระหวา่งการลอ่งเรอืทา่นจะไดช้ม
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วฒันธรรมอนัสวยงาม ชาวบา้นจะขบัรอ้งเพลงพนืเมอืง ผูช้ายกบัผูห้ญงิจะหยอกลอ้กันไป
มานําทพีายเรอืมาเคาะกนัเป็นจังหวะดนตรสีดุสนุกสนาน 

คาํ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร / นําทา่นเดนิทา่งสูเ่มอืง ดานงั 
เขา้พกั คณะเขา้สูท่พีกัโรงแรม GALAVINA HOTEL (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ 

พกั 1 คนืใน ดานงั 

วนัท3ี ดานงั-ตลาดฮาน -สนามบนิดานงั- กรงุเทพฯ(สนามบนิดอนเมอืง) 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
                                                  
 
 

นําท่านเดนิทางสู่ ตลาดฮาน ตลาดสดของเมอืงดานงั ตังอยู่รมิแม่นําฮาน ไม่ไกล
จากสะพานขา้มแม่นํา ดา้นหนา้ตลาดมีประตมิากรรมรมิแม่นําเป็นรูปปันหญิงสวยงาม มี
ทงัของสดและของทรีะลกึใหเ้ลอืกซอื 

 ไดเ้วลาอนัสมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู่ Danang International Airport 
(สนามบนิเมอืง ดานงั) เพอืเดนิทางสูท่า่อากาศยานดอนเมอืง 

12.00 น. ออกเดนิทางกลบัสูท่า่อากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทยีวบนิท ี
FD637 

13.20 น. คณะเดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความ
ประทบัใจ 

 
 

โปรแกรม :  เวยีดนามเหนอืกลางดานงั ฮอยอนั  บานาฮลิล ์   3วนั 2คนื บนิ FD 

*พเิศษสดุ พกั 1 คนื ใน บานาฮลิล*์                                                             

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

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

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

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

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

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

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

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

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

วนัท ี01-03 ส.ค. 62 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 2,500.- 

วนัท ี08-10 ส.ค. 62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 2,500.- 
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**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 โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
 
หมายเหต ุ
สําหรับผูเ้ดนิทางทอีายุไมถ่งึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศ
จากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรต์ตดิตัวมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมตํ่ากวา่ 6 เดอืน หรอื 180 
วนั ขนึไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอย่างตํา 6 หนา้ 
 
เงอืนไขการจอง 
1.กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 10,000 บาทพรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ให ้
เรยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแลว้ 
2.การชําระค่าทวัรส์ว่นทเีหลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 15 วนัทา่นควรจัดเตรยีมค่าทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ย
กอ่นกําหนดเนืองจากทางบรษัิทตอ้งสาํรองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทพัีกและตวัเครอืงบนิมฉิะนันจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการ
เดนิทางโดยอตัโนมัต ิ
 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1.แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทังหมด 
2.แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน เก็บค่าใชจ่้าย 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 
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8.กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทไีมว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตามทาง
บรษัิทของสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด 
 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 
1. คา่ตวัโดยสารเครอืงบนิไป-กลับ ชันประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลยีนระดับชนัทนัีงจากชนัประหยัดเป็นชนัธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์
จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วนัลว่งหนา้ และถา้โดยการชาํระเงนิเพอือพัเกรดตอ้งกระทําทเีคานเ์ตอรส์นามบนิ 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] คา่ประกนัวนิาศภยัเครอืงบนิตามเงอืนไขของแตล่ะสายการ
บนิทมีกีารเรยีกเก็บ 
6. คา่ประกนัอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  
คา่รักษาพยาบาลกรณเีกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์
** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกันการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรืองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  
เพมิเตมิกบัทางบรษัิทได ้** 
- 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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