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เวลิด์ ทราเวลเลอร์ มีความยนิดีน าท่านเยือนดินแดนแห่งมหาอ านาจ ณ มหานครเวียดนาม 
เยือนดินแดน เว-้ดานงั-ฮอยอนั-บานาฮิลล ์เทีย่วครบจบทุกไฮไลท ์

“พระราชวงัเว-้วดัเทียนมู่-เมืองโบราณออยอนั-มือยกัษ ์บานาฮิลล-์วดัหลินอ๋ึง” 
เปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับสวนสนุกช่ือดัง บานาฮิลล ์พรอ้มล่องเรือมงักร แม่น ้ าหอม เมืองเว ้

พร้อมการบริการอาหารขึ้นชื่อมากมาย เดินทางสะดวกสบายโดยการบินบางกอกแอรเ์วย ์ 
พรอ้มท่ีพกัและบริการสุดประทบัใจเพือ่มอบใหค้นพเิศษเช่นคุณ 

โดยการบิน บางกอกแอรเ์วย ์บนิตรงไม่ต่อเครือ่ง หรูหรา มีระดบั 
          หวัหนา้ทวัรม์ืออาชีพช านาญเสน้ทาง100% / โรงแรมระดบัระดบั4 ดาว***3 คืนเต็ม*** 

รวมครบไม่ตอ้งจ่ายเพิม่ หวัหนา้ทวัร ์ทริปไกดแ์ละคนขบั ค่าตัว๋และภาษีสนามบิน และค่าอาหารทุกม้ือ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

***โปรแกรมนี้ ไม่สามารถผ่อนช าระผ่านบตัรเคดิตได*้** 

http://www.worldtravelleragency.com/
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ก าหนดการเดินทางวนัที ่17-20,23-26 พ.ค./6-9มิ.ย./13-16 ก.ค./29ส.ค.-1ก.ย. 
5-8,26-29 ก.ย./20-23 ต.ค./31 ต.ค.-3พ.ย./14-17 พ.ย./28 พ.ย.-1 ธ.ค./5-8 ธ.ค. 2562 

ออกเดินทางตั้งแต่ 20 ท่านข้ึนไป 
วนัแรกของการเดินทาง        สนามบนิสุวรรณภูม-ิเมืองดานงั-เมืองเว-้สุสานของพระเจา้ไคดิงห ์
                                     ล่องเรือมงักรแม่น ้ าหอม-เว ้

08.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผู้โดยสารชั้น 4 ประตทูางเข้าหมายเลข 3 Row F สายการบนิ บางกอกแอร์เวย์ 
11.00 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองดานงั สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม โดยสายการบนิ บางกอกแอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี PG 947 
12.35 น. เดินทางถึง เมืองดานงั สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร พร้อมตรวจเช็ค

สมัภาระกระเป๋าเรียบร้อยแล้วน าท่านเดนิทางต่อด้วยรถโค้ชปรับอากาศ เมืองดานงั เป็นเมอืงที่ใหญ่เป็นอนัดบัที่สี่ของเวยีดนาม 
ที่เตม็ไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่มคีวามสวยงามทางธรรมชาต ิเพราะตั้งอยู่ระหว่างชายฝั่งทะเลและที่ราบสงูตอนกลาง จึงท าให้มี
การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของดานังให้เป็นเมืองที่สมบูรณ์แบบ ง่ายต่อการสญัจร และเป็นที่ตั้งของรีสอร์ทส าหรับ
วันหยุดที่หรหูราอนัเพียบพร้อมไปด้วยสนามกอล์ฟอนัตระการตาจนปัจจุบนัเมอืงดานังกลายเป็นเมอืงท่องเที่ยวล าดบัต้นๆของ
เวียดนามไปอย่างง่ายดาย 

 
 
 
 
  
 

 
เท่ียง  บริการอาหารมื้ อเท่ียง ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเซตเมนูอาหารทอ้งถิน่ 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเว ้เมืองมรดกโลกของเวียดนามที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกเป็นจ านวนมาก

โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวเป็นจ านวนมากเนื่องจากว่าในปัจจุบันเมืองเว้มีสถานที่ท่องเที่ยว
มากมาย เช่น ทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน และยังรวมไปถงึสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาตมิากมายด้วยเหตุนี้ จึงท า
ให้เมืองเว้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวติดล าดับต้นๆของประเทศเวียดนามไปอย่างไม่น่าแปลกใจ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 
ชั่วโมง) 

 
 
 
 
 
 
 
  จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ สุสานของพระเจ้าไคดิงห์ เป็นเพียงสสุานเดียวที่มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออกเข้า

กบัสถาปัตยกรรมตะวันตก สุสานแห่งนี้ สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหลก็อย่างดี โดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 11 ปี ภายในมีการ
ตกแต่งอย่างสวยงามด้วยการใช้กระเบื้องสปูีพ้ืนจิตรกรรมฝาผนังภาพมงักรในม่านเมฆขนาดใหญ่ที่วาดโดยใช้ศิลปินที่เขยีนภาพ
ด้วยเท้า ประดับอยู่บนเพดานกลางห้องโถง แสดงถึงเรื่องราวมากมายของสตัว์ ต้นไม้ และดอกไม้ ตลอดจนรูปป้ันส าริดขนาด
เท่าองคจ์ริงของพระเจ้าไคดงิห์ ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกบัการชมความงามและเกบ็ภาพที่ประทบัใจ 
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 จากนั้นน าท่าน ล่องเรือมงักรแม่น ้ าหอม เมืองเว ้แม่น า้หอมเป็นแม่น ้าที่ไหลผ่านกลางเมืองเว้ ที่มาของชื่อแม่น า้ เนื่องจาก

บริเวณภเูขาริมฝั่งแม่น า้นี้มป่ีาค่อนข้างสมบูรณ ์ลมที่พัดเข้ามาจะพาจะเอากล่ินหอมของมวลดอกไม้ป่ามาด้วย จึงเป็นที่มาของชื่อ
แม่น า้หอม ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกบัการล่องเรือชมความงามของเมืองเว้ยามค ่าคืนพร้อมฟังดนตรีพ้ืนบ้านบนเรือที่จะมีชาว
เวียดนามแต่งการพ้ืนบ้านมาเล่นดนตรีขับกล่อมท่านยามค ่าคืน นอกจากนั้ นท่านจะทดลองลอยกระทงในแม่น ้าหอมสไตล์
เวียดนามอกีด้วย... 

 
 
 
 
 
 
 
ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเซตเมนูอาหารทอ้งถิน่ 
พักที่ :   MUONG THANH IN HUE HOTEL หรือเทยีบเท่า ที่พักระดับ 4 ดาว ที่ครบครันไปด้วยความสะดวกสบายพร้อมการบริการ

ระดบัมาตราฐานสากล 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่องของการเดินทาง  เว-้พระราชวงัเว-้เจดียเ์ทียนมู่-เมืองฮอยอนั-เมืองโบราณฮอยอนั-ฮอยอนั 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัเว ้ พระราชวังโบราณ หรือ นครจักรพรรด ิ( DAI NOI ) ที่มีก าแพงล้อมรอบ 3 ชั้น สร้าง

ในปี ค.ศ. 1845 พระราชวังแห่งนี้สร้างตามความเชื่อแบบจีนโดยพระราชวังวังแห่งนี้จึงสร้างแบบพระราชวังกู้กง หรือพระราชวัง
ต้องห้ามของจีน และพาท่านชมพระราชบัลลังก์ที่ว่าราชการของกษัตริย์ ตลอดจนห้องทรงพระอักษร ที่ท าการขุนนางทั้งฝ่าย
ปกครองและกลาโหมท่านจะได้ชมความย่ิงใหญ่ของพระราชวังโบราณแห่งนี้ ด้วยตวัของท่านเอง... 
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เท่ียง  บริการอาหารมื้ อเท่ียง ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเซตเมนูอาหารทอ้งถิน่  

จากนันน าท่านเดินทางสู่ เจดียเ์ทียนมู่ สัญลักษณ์อนัโดดเด่นที่สดุแห่งหนึ่งของเมืองเว้ ตั้งอยู่ในวัดเทียนมู่ บนฝั่งซ้ายของแม่
น ้าหอม ประกอบด้วยหอคอย 8 เหล่ียม 7 ชั้น แต่ละชั้นเป็นตัวแทนของชาติภพต่างๆ ตามความเชื่อของพุทธศาสนาลัทธิ
มหายานท่านจะได้ชมความอลังการของเจดขีนาดใหญ่พร้อมสมัผสักบัวิวทิวทศัน์ทางธรรมชาตริิมแม่น า้อนัแสนงดงาม 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอนั เมอืงที่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกที่มาเยือนเวียดนาม ล้วนเลือกเดนิทางมายัง 
เมอืงฮอยอนั (Hoian) เป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว เพราะชื่อเสยีงของเมอืงมรดกโลกที่ยังคงมลีมหายใจ เสน่ห์ของ
ตกึเก่าสเีหลืองสวยสไตล์โคโลเนียล ที่อนุรักษ์เอาไว้ให้คงเอกลักษณด์ังเช่นอดตี วิถชีีวิตที่เรียบง่ายและสวยงามของชาวเมอืงฮอย
อนั ตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวกที่มพีร้อมสรรพส าหรับนักท่องเที่ยวอกีด้วย(ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง 40 นาท)ี 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมืองโบราณฮอยอนั น าท่านชม สะพานญี่ปุ่น สญัลักษณข์องเมอืงฮอยอนั สร้างโดยชาวญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี 
ค.ศ. 1593 หรือเมื่อประมาณ 400 กว่าปีมาแล้ว เพ่ือแบ่งเขตชุมชนของชาวญี่ปุ่นอกีฝั่งหนึ่งของคลองกบัชุมชนของชาวจีน และ
เพ่ือเชื่อมถนนจัน ฟู กบั ถนนเหวียน ถ ิมนิห์ คาย ให้ชาวญี่ปุ่นและชาวจีนยังคงไปมาหาสู่ และค้าขายระหว่างกนัได้ รปูทรงของ
สะพานมลีักษณะโค้งมหีลังคามุงกระเบื้องเป็นคล่ืน ตรงกลางสะพานมเีจดยี์ทรงจัตรุัส เมื่อเดินข้ามสะพานไปอกีฝั่งกจ็ะได้พบกนั
บ้านเรือนเก่าสไตล์ญี่ปุ่นตลอดจนร้านสไตล์อาร์ทแกลอร่ีริมถนนคนเดนิตลอดแนวทางเดินที่เตม็ไปด้วยของขายมากมายทั้งของ
พ้ืนเมอืง อาหาร ขนม ที่ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก 
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ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเซตเมนูอาหารทอ้งถิน่ 
พักที่ :   SILK HOTEL IN HOI AN หรือเทยีบเท่า  
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่ามของการเดินทาง        ฮอยอนั-บานาฮิลล-์วดัลิงอ๋ืง-บานาฮิลล ์แฟนตาซี ปารค์ 
                                      สวนดอกไมแ้ห่งความรกั Le Jardin D’Amour-ดานงั 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ บานาฮิลล ์บานาฮิลล์อยู่ในจังหวัดดานัง โดยอยู่ห่างจากตวัเมอืงประมาณ 25 กโิลเมตร ซึ่งภเูขาแห่งนี้
มีทั้งรีสอรท์ โรงแรม รวมทั้งสวนสนุกขนาดใหญ่บนยอดเขา จุดไฮไลต์ของที่นี่คือ การนัง่กระเชา้ข้ึนไปขา้งบนยอดเขา ทั้งนี้
กระเช้าแห่งบานาฮิลล์ได้รับการบันทึกสถิติโลก โดย World Record ว่าเป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ในประเภท Non Stop 
เพราะมคีวามยาวถงึ 5,042 เมตร ในอดตีบานาฮิลล์เป็นสถานตากอากาศที่ดทีี่สดุในเวียดนามกลาง ถูกค้นพบในสมยัที่ฝร่ังเศส
เข้ามาปกครองเวียดนาม 
 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง  บริการอาหารมื้ อเท่ียง ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเซตเมนูอาหารทอ้งถิน่  
น าท่านชม พระยูไลองคใ์หญ่ ณ วดัลิงอ๋ืง แห่งบานาฮิวล์ ที่เป็นองค์มีความสงูถึง 30 เมตร น าท่านชมอุโมงค์เกบ็ไวน์ที่มีอายุ
ร้อยปีเป็นผลงานของคนฝร่ังเศสตอนที่เขามาค้นพบบานาฮิวล์ในยุคแรกๆสามารถซื้อไวน์ชนิดต่างๆกลับไปเป็นทรีะลึกได้ 
น าท่านเยือน บานาฮิลล ์แฟนตาซี ปารค์ บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค คือสวนสนุกในร่มและกลางแจ้งขนาดใหญ่ โดยสร้างให้
เป็นเหมือนเมืองแห่งเทพนิยายที่สวยงาม ตั้งอยู่ท่ามกลางสายหมอกบนยอดเขาบาน่าฮิลล์ ณ เมืองดานัง ซึ่งแม้จะยังสร้างไม่
เสรจ็ 100% แต่หลายๆ โซนกไ็ด้เปิดให้ใช้บริการแล้ว อย่างเช่น ภาพยนตร์ในระบบ 4D บ้านผีสิง ถ า้าไดโนเสาร์ เกมสนุกๆ 
เคร่ืองเล่นต่างๆ รวมทั้งร้านค้าและร้านอาหารครบครัน โดยสวนสนุกแห่งนี้ จะเสรจ็สมบูรณ์และเปิดให้บริการแบบเตม็รูปแบบ
ประมาณปลายปี 2013-2014 นี้  (ให้ท่านได้อสิระเล่นสวนสนุก + ดูหนัง 3D,4D,5D / ยกเว้นห้องหุ่นขี้ผึ้ ง) 
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ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกบั สวนดอกไมแ้ห่งความรกั Le Jardin D’Amour สไตล์ยุโรปที่มดีอกไม้เมอืงหนาวหลากหลายชนิด
พร้อมไฮไลทท์ี่ถอืได้ว่าเป็นจุดเด่นส าคญัที่ในตอนนี้ก  าลังมชีื่อเสยีงโด่งดังอย่างมากกบั มอืยกัษ ์ที่มกีารท าเป็นสะพานโค้งขนาด
ให้ที่มีมือยักษ์หินขนาดใหญ่โอบอุ้มอยู่ด้านบนจะเป็นสะพานให้ท่านได้เกินขึ้ นไปท่องเที่ยวชมวิวทิวทัศน์และเกบ็ภาพที่
ประทบัใจกนัได้อย่างเตม็ที่ 
 
 

  
 
 
 
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมืองดานงั  (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี  

ค า่  ขอบริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเซตเมนูอาหารทอ้งถิน่ 
ท่ีพกั STAY HOTEL IN DANANG หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 

วนัทีสี่ข่องการเดินทาง              ดานงั-วดัหลินอ๋ึง-วิวภูเขาลิง-สนามบินดานงั-สนามบินสุวรรรภูมิ 
เชา้ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วดัหลินอ๋ึง lhin ing temple เป็นวัดที่ถูกสร้างใหม่และใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง โดยมีรูปป้ันเจ้าแม่
กวนอมิที่แกะสลักด้วยหินอ่อนขนาดใหญ่ หันหน้าออกทะเล ด้านหลังชนภเูขา ตั้งอยู่บนฐานดอกบวัสง่างามเหลือเกนิ "หลินอึ่ง" 
มคีวามหมายว่าสมปารารถนาทุกประการ ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ขอพรช่วยปกปักรักษา จากจุดวัดหลินอึง๋สามารถมองเหน็
ตวัเมอืงดานังได้อย่างชัดเจน วัดหลินอีง๋จึงเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอกีแห่งหนึ่งของเมอืงดานัง... 
 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง    บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเมนูอาหารทอ้งถิน่ 
เมื่อได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิดานงัเพ่ือเดนิทางกลับสู่ประเทศไทย 

13.35 น. ออกเดนิทางสู่ประเทศไทย บางกอกแอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี PG 948 
15.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

****************************โปรแกรมอาจมีการปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม**************************** 
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   อตัราค่าบริการในช่วงวนัท่ี 17-20 พ.ค. 2562 (วนัวิสาบบูชา) 
ประเภทผูเ้ดินทาง  ลูกคา้ทัว่ไป 
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 27,900.- 
เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 26,900.- 
เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 25,900.- 
พกัเดี่ยว เพิม่ท่านละ   8,000.- 
มีตัว๋แลว้ ลดท่านละ  8,000.- 

 
         อตัราค่าบริการในช่วงวนัที่    23-26 พ.ค./6-9มิ.ย./13-16 ก.ค. 2562 

ประเภทผูเ้ดินทาง  ลูกคา้ทัว่ไป 
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 25,900.- 
เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 24,900.- 
เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 23,900.- 
พกัเดี่ยว เพิม่ท่านละ   6,000.- 
มีตัว๋แลว้ ลดท่านละ  5,000.- 

 
อตัราค่าบริการในช่วงวนัท่ี  29ส.ค.-1ก.ย./5-8,26-29 ก.ย. 2562 

ประเภทผูเ้ดินทาง  ลูกคา้ทัว่ไป 
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 22,900.- 
เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 21,900.- 
เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 20,900.- 
พกัเดี่ยว เพิม่ท่านละ   4,000.- 
มีตัว๋แลว้ ลดท่านละ  3,000.- 

 
อตัราค่าบริการในช่วงวนัท่ี  20-23 ต.ค./31 ต.ค.-3พ.ย. 

14-17 พ.ย./28 พ.ย.-1 ธ.ค.2562 
ประเภทผูเ้ดินทาง  ลูกคา้ทัว่ไป 
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 25,900.- 
เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 24,900.- 
เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 23,900.- 
พกัเดี่ยว เพิม่ท่านละ   6,000.- 
มีตัว๋แลว้ ลดท่านละ  5,000.- 
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อตัราค่าบริการในช่วงวนัท่ี   5-8 ธ.ค. 2562 2562 

ประเภทผูเ้ดินทาง  ลูกคา้ทัว่ไป 
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 33,900.- 
เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 32,900.- 
เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 31,900.- 
พกัเดี่ยว เพิม่ท่านละ   10,000.- 
มีตัว๋แลว้ ลดท่านละ  10,000.- 

 
***กรณที่านส ารองที่นั่งล่าช้า ต๋ัวโปรโมชั่นเต็ม***ราคาทวัร์จะปรับราคาขึ้นทา่นละ 2,000-
4,000 บาทโดยทางบริษัท...จะแจ้งให้ท่านรับทราบก่อนตัดสินใจส ารองที่นั่ง  
(กรุณาส ารองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทาง) 
อตัราค่าบริการนีร้วม 

• คา่ตั๋วเครือ่งบนิเดนิทางไป-กลับโดยสายการบนิไทยTG (เดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ)  

• ค่าทีพ่ักตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเท่า และราคาโรงแรมจะปรับขึน้ 3-4 เท่าตัว หากวันเขา้พักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟรห์รอื
งานประชมุตา่งๆ อันเป็นผลทีท่ าใหต้อ้งมกีารปรับเปลีย่นทีพ่ัก โดยค านงึถงึความเหมาะสมเป็นหลัก  

• ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดส าหรับน าเทีย่ว ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ *ค่ารถน าเทีย่วดังระบุในโปรแกรมการ
เดนิทาง 

• คา่ท าหนงัสอืเดนิทาง, คา่ท าใบอนญุาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว  

• คา่ทรปิส าหรบัหวัหนา้ทวัร ์มคัคเุทศก ์พนกังานขบัรถ 

•  คา่ธรรมเนยีมน ้ามันทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิอกีในภายหลัง*คา่ปรับ ส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากทีท่าง
สายการบนิก าหนดไว ้ 

• คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและคา่ประกันภัยการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอัตราเรยีกเก็บ ณ วันทีท่ าการจองค่าประกันชวีติกรณีอบัุตเิหตใุน

ระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอบัุตเิหตุในวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ 500,000 บาท (ตาม
เงือ่นไขกรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

• คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ั่งเพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี คา่อาหารและเครือ่งดืม่สั่งพเิศษนอก 

เง่ือนไขการช าระเงนิ 

• กรุณาจองล่วงหนา้พรอ้มช าระงวดแรก 10,000 บาท หรือ 15,000 บาท (ช่วงวันหยุด) ก่อนการเดินทาง พรอ้มแฟกซ์ส าเนาหนา้หนังสือเดินทาง 
Passport  มายังบรษัิท และคา่ใชจ้่ายสว่นทีเ่หลอืกรณุาช าระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วัน มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 10 วัน ซึง่จะเกดิขึน้ไดก็้ต่อเมือ่ไม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 25 ท่าน ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิ
ใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ให ้ถา้ทา่นตอ้งการ 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากการยกเลกิหรอืความล่าชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิการนัดหยุดงาน การ
จลาจล การปฏวัิต ิทรัพยส์นิสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคุมของทางบรษัิทฯ หรอื ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอื
ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบัุตเิหตตุา่งๆ 

• เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้ และออกประเทศไม่ว่าในกรณี
ใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

• เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

• ทางบรษัิทเริม่ตน้ และจบการบรกิาร ทีส่นามบนิสวุรรณภูม ิกรณีท่านเดนิทางมาจากต่างจังหวัด หรอืต่างประเทศ และจะส ารองต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืพาหนะ
อย่างหนึ่งอย่างใดที่ใชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใชจ้่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการ
เดนิทางของบรษัิท ฉะนัน้ทา่นควรจะใหก้รุป๊ FINAL 100% โดยมเีอกสารแจง้การนัดหมายการเดนิทางสง่ไปถงึทา่น ทา่นจงึสามารส ารองยานพาหนะได ้

• ตั๋วเครือ่งบนิทีใ่ชใ้นการเดนิทางไม่สามารถ Refund หรอืเลือ่นวันกลับ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางได ้กรณีท่านจะกลับก่อนหรอืเลือ่นวันเดนิทางกลับ 
กรณุาตดิต่อสอบถามเจา้หนา้ทีก่่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ท่านจะตอ้งซือ้ต๋ัวใหมเ่องในกรณีไมเ่ดนิทางไป และกลับตามโปรแกรมทีท่า่นซือ้จากทางบรษัิท 
เนือ่งจากเป็นคณุสมบัตรของตั๋วทีอ่อกมาจากทางสายการบนิ   
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เง่ือนไขการยกเลกิ  
• ยกเลกิก่อนการเดนิทาง  30 วัน - คนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด หรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิ 

หรอื กรุป๊ทีม่กีารการันตคีา่มัดจ าทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศ หรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้     

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 25 วันขึน้ไป -  เก็บคา่ใชจ้่าย 8,000 บาท   

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่  14 วัน  -  เก็บคา่ใชจ้่าย  50 % ของราคาทัวร ์ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  1-6 วัน - เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 

 

    
 

 
 

 
 

    
 

 


