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GO2-ICN TG001 

HILIGHT  
1.เทีย่วชม เมอืงเว ้เมอืงหลวงเกา่ทีม่โีบราณสถานอยูท่ ัว่

เมอืง 

2. ขึน้สูย่อดเขา บานาฮลิล ์น ัง่กระเชา้ทีย่าวทีส่ดุใน

โลก  

3.  สะพานทองทีเ่ปิดใหม ่ซึง้เป็นเอกลกัณ์และเสนห ์

อนังดงามของเมอืงดานงั   

4. ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงหลากหลายชนดิ ที ่ตลาด

ฮาน ตลาดสดของเมอืงดานงั ต ัง้อยูร่มิแมน่ า้ฮาน 

5. ลอ่งเรอืมงักร ชมแมน่ า้หอม แหลง่ก าเนดิมาจาก

บรเิวณตน้น า้ทีอ่ดุมปปดว้ยดอกปมป่้าทีส่ง่กลิน่หอม 

6. พกัผอ่นกอ่นขึน้เครือ่ง ณ หอ้งรบัรองผูโ้ดยสาย

บางกอกแอรเ์วย ์

7. FREE WIFI ON BUS                                                                  

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

พระราชวงัเว-้ สสุานจกัรพรรดปิคดงิห ์-เมอืงเว ้

วนัที ่2 : ดานงั-น ัง่กระเชา้ขึน้-ลง บานาฮลิล-์Fantasy 

Park-สะพานทอง -สะพานมงักร-ตลาดฮานดานงั 

วนัที ่3 : ดานงั-นมสัการเจา้แม่กวนอมิวดัหลนิอึง๋-ชมววิ

ภูเขาลงิ-สนามบนิดานงั- กรุงเทพฯ(สวุรรณภูม)ิ 

เวยีดนาม กลางดานงั เว ้

บานาฮลิล ์ 

3 วนั 2 คนื 
   

  

                                

โดยสายการ                                     

บนิบางกอกแอรเ์วย ์ PG   

เดนิทาง : พฤษภาคม-กนัยายน 62 

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 11,900.- 
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 ก าหนดการเดนิทาง  

วนัที ่ 24-26 พ.ค.62 

วนัที ่31 พ.ค.-02 ม.ิย. 62 

11,900 .- 

12,900 .- 

วนัที ่14-16,21-23,28-30  ม.ิย. 62 12,900 .- 

วนัที ่05-07,12-14,19-21 ก.ค. 62 12,900 .- 

วนัที ่26-28 ก.ค. 62 15,900 .- 

วนัที ่02-04,16-18,23-25 ส.ค. 62 12,900 .- 

วนัที ่10-12 ส.ค. 62 15,900 .- 

วนัที ่30 ส.ค.01 ก.ย. 62 11,900 .- 

วนัที ่06-08,13-15,20-22 ก.ย. 62 12,900 .- 

  

 

 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัปมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ รวม 600บาท/ทา่น/ทรปิ 

หัวหนา้ทัวรท์ีด่แูลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 

 

 

วนัที ่1 
กรงุเทพฯ-สนามบนิดานงั-เมอืงเว-้พระราชวงัเว-้สสุานจกัรพรรดปิคดงิห-์ 

ลอ่งเรอืชมแมน่ า้หอม-เมอืงเว ้

08.30 น. พรอ้มกนัณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 

เคานเ์ตอร ์F โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ(ระหวา่งรอขึน้เครือ่ง ทา่นสามารถใช้

บรกิาร เลา้จนข์องสายการบนิบางกอกแอรเ์วยป์ด ้มอีาหารและน า้ดืม่บรกิาร) 

11.00 น. ออกเดนิทาง สูเ่มอืงดานงั  โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG94 
(บนเครือ่งมบีรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่) 

12.40 น. 

 

เดนิทางถงึสนามบนิ Danang International Airport (สนามบนิเมอืง ดานงั)  
หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางเดนิทางสูเ่มอืง ดานงัเป็นเมอืงใหญอ่นัดับสีข่องเวยีดนามซึง่

เตบิโตอยา่งรวดเร็วทัง้ขนาดและความส าคญัตัง้อยูร่ะหวา่งชายฝ่ังทะเลและทีร่าบสงู

ตอนกลาง น าทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงเวต้ัง้อยูใ่จกลางของประเทศ อยูห่า่งจากชายฝ่ัง

ทะเล 12 กโิลเมตรเป็นเมอืงของกษัตรยิใ์นราชวงศเ์หวยีนซึง่ไดป้กครองตอ่กนัมาเพยีง 

เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรุงเทพฯ(สวุรรณภูม)ิ-สนามบนิดานงั-เมอืงเว-้พระราชวงั
เว-้ สสุานจกัรพรรดปิคดงิห ์-เมอืงเว ้  ✈ 🍽 

JASMINE 3* HOTEL 

หรอืเทีย่บเทา่ 

2 
เมืองเว้-ดานงั-น ั่งกระเช้าข ึ้น-ลง บานาฮิลล์-Fantasy 

Park-สะพานแหง่ความรกั-สะพานมงักร-ดานงั 🍽 🍽 🍽 
GALAVINA 3* HOTEL 

หรอืเทีย่บเทา่ 

3 
ดานงั-นมสัการเจา้แม่กวนอมิวดัหลนิอึง๋-ชมววิภูเขาลงิ-
สนามบนิดานงั- กรุงเทพฯ(สวุรรณภูม)ิ 🍽 ✈  
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33 ปีฝร่ังเศสก็บกุเขา้โจมตเีมอืงเว ้มาถงึปีพ.ศ.2488 ญีปุ่่ นก็เขา้มายดึครองบงัคับใหพ้ระ

เจา้เบาไดส๋ละราชสมบตัติอ่มาเมอืงเวไ้ดก้ลายเป็นสว่นหนึง่ของเวยีดนามใต ้ตามการแบง่

ประเทศออกเป็น 2 สว่นและไดเ้สือ่มสลายลงภายใตก้ารปกครองของโงดนิหเ์ยยีม เมอืง

เวด้งึดดูนักทอ่งเทีย่วเพราะมแีหลง่ประวตัศิาสตรว์ัฒนธรรม เสน่หท์ีไ่รก้าลเวลาของ

สถาปัตยกรรมทีล่ ้าคา่มแีบบฉบบัของตนเองและยงัมคีวามงามตามธรรมชาตบินฝ่ังแม่

น ้าหอมดว้ย โดยน าทา่นเดนิทางผา่นเสน้ทางหายเวนิกอ่สรา้งโดยเอกชนจากญีปุ่่ นและ

รัฐบาลฝร่ังเศสเป็นผูล้งทนุดา้นงบประมาณระยะทาง 108 กม. ทีเ่ลยีบชายฝ่ังทะเล ผา่น

ภเูขา ทอ้งทุง่และชนบทและลอดอโุมงคท์ีข่ดุลอดใตภ้เูขาทีย่าวทีส่ดุในเอเชยีตะวันออก

เฉียงใต ้มคีวามยาว 6.28 กม. เพือ่เชือ่มระหวา่งเมอืงดานังกบัเมอืงเว ้ 

น าทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัเวท้ีส่รา้งขึน้ในสมยัพระเจา้ยาลองใชเ้ป็นทีรั่บรองเชือ้พระ

วงศร์ะดับสูงและนักการทูตต่างประเทศสถานทีจั่ดงานฉลองส าคัญๆ ตกแต่งอยา่งวจิติร

สวยงาม เพดาน เสา คานผนังตกแต่งดว้ยน ้ามันคร่ังสแีดงและลวดลายสทีอง มตี าหนัก

หลายหลัง อุทยาน วัดศาลเจา้ของจักรพรรดิ ราชวงศ์เหวียนและน าท่านชม สุสาน

จกัรพรรดปิคดงิห ์ซึง่เป็นสสุานทีใ่หญท่ีส่ดุในบรรดาสสุานของ 13 องคพ์ระจักรพรรดใิน

ราชวงศเ์หวยีนแหง่นครเว ้ชมภาพมงักรในมา่นเมฆและถา่ยรปูกบัรปูปัน้ตุก๊ตาหนิ ทหารมา้ 

ลักษณะคลา้ยสสุานจิน๋ซฮีอ่งเต ้ น าทา่น ลอ่งเรอืมงักร ชมแมน่ า้หอมแหล่งก าเนดิมา

จากบรเิวณตน้น ้าทีอ่ดุมไปดว้ยดอกไมป่้าทีส่ง่กลิน่หอมเป็นแมน่ ้าสายสัน้ๆ ระหว่างทางจะ

ไดพ้บเห็นหมู่บา้นชาวน ้าใหเ้ห็นอยู่เป็นระยะๆ ท่านจะไดค้วามเพลดิเพลนิไปกับดนตรี

พืน้บา้นบนเรอื (ใชเ้วลาลอ่งเรอืโดยประมาณ 45-60 นาท)ี 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

เขา้พกั น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม JASMINE  HOTEL (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ 

พกั 1 คนืใน เว ้

วนัที2่ 
เมอืงเว-้ดานงั-น ัง่กระเชา้ข ึน้-ลง บานาฮลิล-์Fantasy Park-สะพานแหง่

ความรกั-สะพานมงักร-ดานงั 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 

 ตอ่มาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงดานงั (ใชเ้วลาประมาณ 3 ช.ม.)และน าทา่นเดนิทาง

ตอ่ไปยงั บานาฮลิล(์ใชเ้วลาประมาณ 30 นาท)ี เพือ่น ัง่กระเชา้สูบ่านาฮลิลด์ืม่ด ่าไป

กบัววิทวิทศันข์องเมอืงบนความสงูถงึ 5,810 เมตรกระเชา้บานา-ฮลิลเ์ป็นกระเชา้ลอยฟ้า

รางเดยีวแบบไมห่ยดุจอดเป็นระยะทางทีย่าวทีส่ดุในโลกไดรั้บการบนัทกึจากกนิเนสบุ๊

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

ฮลิลอ์นัเกา่แกข่องบานาฮลิลร์สีอรท์และไดช้ืน่ชมกบัสดุยอดววิทวิทศันใ์นแบบพาโนรามา

ในวันทีอ่ากาศสดใส บานาฮลิลเ์ป็นรสีอรท์และสถานทีพ่กัผอ่นหยอ่นใจ ตัง้อยูท่าง

ตะวันตกของดานังซึง่การทอ่งเทีย่วของเวยีดนามไดโ้ฆษณาวา่บานาฮลิลค์อื ดาลดัแหง่

เมอืงดานังถกูคน้พบโดยชาวฝร่ังเศสเมือ่สมยัทีฝ่ร่ังเศสเป็นเจา้อาณานคิม 

จงึไดม้กีารสรา้งถนนขึน้ไปบนภเูขา สรา้งทีพ่ัก สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆเพือ่ใชเ้ป็นที่

พักผอ่น เนือ่งจากทีน่ีม่อีากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปีอณุหภมูเิฉลีย่ทัง้ปี ประมาณ 17 องศา

เซลเซยีสเทา่นัน้ 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสนกุ FANTASY PARK**ราคานีป้มร่วมคา่กจิกรรม

ตา่งๆอาทฯิลฯ  (คา่รถปฟชมสวนดอกปม ้150 บาทพพิธิภณัฑข์ีผ้ ึง้)ซึง่มเีครือ่งเลน่

หลากหลายรปูแบบ เชน่ ทา้ทายความมนัสข์องหนัง 4D ระทกึขวัญกบับา้นผสีงิ เกมส์

สนุกๆ เครือ่งเลน่เบาๆ รถไฟเหาะหรอืจะเลอืกชอ้ปป้ิงของทีร่ะลกึของสวนสนุก และทา่น 

สามารถอสิระ ชมความสวยงาม ของ สะพานทองทีเ่ปิดใหม ่ซ ึง้เป็นเอกลกัณ์และเสนห ์

ทา่นสามารมองเห็นทวิทัศน ์อนังดงามของเมอืงดานัง  ซึง่เป็นฉากทีค่ณุจะรูส้กึถงึ

คาวมยืง่ใหญข่องพืน้ทีอ่นัไรข้อบเขต  ปดเ้วลาน าทา่นน ัง่กระเชา้กลบัสูด่านงั  จากน ัน้
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น าทา่นชม สะพานมงักร (Dragon Brigde) อกีหนึง่ทีเ่ทีย่วแหง่ใหมส่ะพานทีม่ทีีม่คีวาม

ยาว 666 เมตร ความกวา้งเทา่ถนน 6 เลน ดว้ยงบประมาณราคาเกอืบ 1.5 ลา้นลา้นดอง 

เชือ่มตอ่สองฟากฝ่ังของแมน่ ้าฮนั 

เปิดใหบ้รกิารเมือ่ 29 มนีาคม พ.ศ. 2556 เนือ่งในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แหง่

อสิรภาพของเมอืงดานังซึง่สะพานมงักรแหง่นีเ้ป็น Landmark แหง่ใหมข่องเมอืงดานังซึง่

มรีปูปัน้ทีม่หีวัเป็นมงักรและหางเป็นปลา พน่น ้า คลา้ยๆสงิคโปร(์วนัเสาร-์อาทติยเ์วลา 

3 ทุม่ มงักรจะพน่น า้ และพน่ปฟเป็นเวลา 5 นาท)ี 

น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดฮาน ตลาดสดของเมอืงดานงั ตัง้อยูร่มิแมน่ ้าฮานไมไ่กลจาก

สะพานขา้มแมน่ ้า ดา้นหนา้ตลาดมปีระตมิากรรมรมิแมน่ ้าเป็นรปูปัน้หญงิสวยงามมทีัง้ของ

สดและของทีร่ะลกึใหเ้ลอืกซือ้ 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   
 

เขา้พกั 
คณะเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม GALAVINA HOTEL (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่พกั 

1 คนืใน ดานงั 

วนัที3่ ดานงั-นมสัการเจา้แมก่วนอมิวดัหลนิอ ึง๋-ชมววิภเูขาลงิ-สนามบนิดานงั-

กรงุเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

                                                   

 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดัหลนิอึง๋นมสัการเจา้แมก่วนอมิหลนิอึง๋แกะสลักดว้ยหนิออ่น

สงูใหญย่นืโดดเดน่สงูทีส่ดุในเวยีดนามซึง่มที าเลทีต่ัง้ด ีหันหนา้ออกสูท่ะเลและดา้นหลัง

ชนภูเขาตัง้อยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนยิมไปกราบไหวข้อพรใหช้ว่ยปกปัก

รักษาหลนิอึง๋มคีวามหมายวา่สมปรารถนาทกุประการ ตัง้อยูบ่นชายหาดบ๊ายบตุในลานวัด

มพีระอรหันต ์18 องคเ์ป็นหนิออ่นแกะสลักทีม่เีอกลักษณ์ท่าทางทีถ่่ายทอดอารมณ์ทุก

อยา่งของมนุษยซ์ ึง่แฝงไวด้ว้ยคตธิรรมอยา่งลกึซึง้ 

 ปดเ้วลาอนัสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่Danang International Airport 

(สนามบนิเมอืง ดานงั) เพือ่เดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิ

13.40 น. ออกเดนิทางกลบักรงุเทพฯ โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG948 

15.20 น. คณะเดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ย

ความประทบัใจ 
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โปรแกรม :  เวยีดนามเหนอืกลางดานงั เว ้บานาฮลิล ์  3วนั 2คนื บนิ PG 

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 ่24-26 พ.ค. 62 11,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- 2,500.- 

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

วนัที ่07-09  ม.ิย. 62 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 2,500.- 

วนัที ่14-16  ม.ิย. 62 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 2,500.- 

วนัที ่21-23  ม.ิย. 62 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 2,500.- 

วนัที ่28-30  ม.ิย. 62 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 2,500.- 

วนัที ่05-07 ก.ค. 62 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 2,500.- 

วนัที ่12-14 ก.ค. 62 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 2,500.- 

วนัที ่19-21 ก.ค. 62 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 2,500.- 

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

วนัที ่02-04 ส.ค. 62 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 2,500.- 

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

วนัที ่16-18 ส.ค. 62 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 2,500.- 

วนัที ่23-25 ส.ค. 62 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 2,500.- 

วนัที ่30 ส.ค.-01 ก.ย.62 11,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- 2,500.- 

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

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

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

      

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

 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัปมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ รวม 600บาท /ทา่น/ทรปิ 

หวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงปทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
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เง ือ่นปข 
**โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่ม่

สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษัิทฯจะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 

 

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

สายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

หมายเหต ุ

ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ

จากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

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

วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต ่า 6 หนา้ 

 

เง ือ่นปขการจอง 

1.กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมดัจ า 10,000 บาทพรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่ให ้

เรยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลงัจากท าการจองแลว้ 

2.การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเกบ็กอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 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 
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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] 

- 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% 

 

อตัราคา่บรกิารนีป้มร่วม 
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

3. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

4. คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 600 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 

 


