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เวิลด์ ทราเวลเลอร์ มีความยินดีนาท่านเยือนดินแดนแห่งมหาอานาจ ณ มหานครเวียดนาม
เยือนดินแดน เว้-ดานัง-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ เทีย่ วครบจบทุกไฮไลท์
“พระราชวังเว้-วัดเทียนมู่-เมืองโบราณออยอัน-มือยักษ์ บานาฮิลล์-วัดหลินอึ๋ง”
เปิ ดประสบการณ์ใหม่ไปกับสวนสนุกชื่อดัง บานาฮิลล์ พร้อมล่องเรือมังกร แม่น้ าหอม เมืองเว้
พร้ อมการบริการอาหารขึ้นชื่อมากมาย เดินทางสะดวกสบายโดยการบินบางกอกแอร์เวย์
พร้อมที่พกั และบริการสุดประทับใจเพือ่ มอบให้คนพิเศษเช่นคุณ

โดยการบิน บางกอกแอร์เวย์ บินตรงไม่ต่อเครือ่ ง หรูหรา มีระดับ
หัวหน้าทัวร์มืออาชีพชานาญเส้นทาง100% / โรงแรมระดับระดับ4 ดาว***3 คืนเต็ม***
รวมครบไม่ตอ้ งจ่ ายเพิม่ หัวหน้าทัวร์ ทริปไกด์และคนขับ ค่าตัว๋ และภาษีสนามบิน และค่าอาหารทุกมื้ อ

***โปรแกรมนี้ ไม่สามารถผ่อนชาระผ่านบัตรเคดิตได้***
1 | ห น้ า

เว้-ดานัง-ฮอยอัน-บาราฮิลล์ 4D3N

บริษทั เวิลด์ ทราเวลเลอร์ เอเจนซี่ จากัด

กาหนดการเดินทางวันที่ 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 ท่านขึ้ นไป
วันแรกของการเดินทาง

สนามบินสุวรรณภูม-ิ เมืองดานัง-เมืองเว้-สุสานของพระเจ้าไคดิงห์
ล่องเรือมังกรแม่น้ าหอม-เว้

08.30 น.
11.00 น.
12.35 น.

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น 4 ประตูทางเข้ าหมายเลข 3 Row F สายการบิน บางกอกแอร์เวย์
ออกเดินทางสู่ เมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 947
เดิน ทางถึง เมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม หลังผ่ า นพิ ธีการตรวจคนเข้ าเมือง และศุ ลกากร พร้ อมตรวจเช็ค
สัมภาระกระเป๋ าเรียบร้ อยแล้ วนาท่านเดินทางต่อด้ วยรถโค้ ชปรับอากาศ เมืองดานัง เป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับที่ส่ขี องเวียดนาม
ที่เต็มไปด้ วยสถานที่ท่องเที่ยวที่มคี วามสวยงามทางธรรมชาติ เพราะตั้งอยู่ระหว่างชายฝั่งทะเลและที่ราบสูงตอนกลาง จึงทาให้ มี
การลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานของดานังให้ เป็ นเมืองที่สมบูรณ์แบบ ง่ายต่อการสัญจร และเป็ นที่ต้งั ของรีสอร์ทสาหรับ
วันหยุดที่หรูหราอันเพียบพร้ อมไปด้ วยสนามกอล์ฟอันตระการตาจนปั จจุบนั เมืองดานังกลายเป็ นเมืองท่องเที่ยวลาดับต้ นๆของ
เวียดนามไปอย่างง่ายดาย

เที่ยง

 บริการอาหารมื้ อเที่ยง ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเซตเมนู อาหารท้องถิน่
จากนั้ น นาท่านเดิน ทางสู่ เมื องเว้ เมืองมรดกโลกของเวียดนามที่ได้ รับ ความนิ ยมจากนัก ท่องเที่ยวทั่วโลกเป็ นจานวนมาก
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเข้ าไปท่องเที่ยวเป็ นจานวนมากเนื่องจากว่ าในปั จจุ บันเมืองเว้ มีสถานที่ท่องเที่ยว
มากมาย เช่น ทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน และยังรวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมายด้ วยเหตุน้ จี ึงทา
ให้ เมืองเว้ กลายเป็ นเมืองท่องเที่ยวติดลาดับต้ นๆของประเทศเวียดนามไปอย่ างไม่น่าแปลกใจ (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2
ชั่วโมง)

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สุสานของพระเจ้าไคดิงห์ เป็ นเพียงสุสานเดียวที่มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออกเข้ า
กับสถาปั ตยกรรมตะวันตก สุสานแห่ งนี้สร้ างด้ วยคอนกรีตเสริมเหล็กอย่ างดี โดยใช้ เวลาก่อสร้ างนานถึง 11 ปี ภายในมีการ
ตกแต่งอย่างสวยงามด้ วยการใช้ กระเบื้องสีปูพ้ ืนจิตรกรรมฝาผนังภาพมังกรในม่านเมฆขนาดใหญ่ท่วี าดโดยใช้ ศิลปิ นที่เขียนภาพ
ด้ วยเท้ า ประดับอยู่บนเพดานกลางห้ องโถง แสดงถึงเรื่องราวมากมายของสัตว์ ต้ นไม้ และดอกไม้ ตลอดจนรูปปั้ นสาริดขนาด
เท่าองค์จริงของพระเจ้ าไคดิงห์ ท่านจะได้ เพลิดเพลินไปกับการชมความงามและเก็บภาพที่ประทับใจ
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จากนั้นนาท่าน ล่องเรือมังกรแม่น้ าหอม เมืองเว้ แม่นา้ หอมเป็ นแม่น้าที่ไหลผ่านกลางเมืองเว้ ที่มาของชื่อแม่นา้ เนื่องจาก
บริเวณภูเขาริมฝั่งแม่นา้ นี้มปี ่ าค่อนข้ างสมบูรณ์ ลมที่พัดเข้ ามาจะพาจะเอากลิ่นหอมของมวลดอกไม้ ป่ามาด้ วย จึงเป็ นที่มาของชื่อ
แม่นา้ หอม ท่านจะได้ เพลิดเพลินไปกับการล่องเรือชมความงามของเมืองเว้ ยามค่า คืนพร้ อมฟั งดนตรีพ้ ืนบ้ านบนเรือที่จะมีชาว
เวียดนามแต่ งการพื้ นบ้ านมาเล่ น ดนตรีขับกล่ อมท่ านยามค่ าคืน นอกจากนั้ นท่านจะทดลองลอยกระทงในแม่ น้าหอมสไตล์
เวียดนามอีกด้ วย...

คา่
พักที่ :

 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเซตเมนู อาหารท้องถิน่
MUONG THANH IN HUE HOTEL หรือเทียบเท่า ที่พักระดับ 4 ดาว ที่ครบครันไปด้ วยความสะดวกสบายพร้ อมการบริการ
ระดับมาตราฐานสากล

วันทีส่ องของการเดินทาง
เช้ า

เว้-พระราชวังเว้-เจดียเ์ ทียนมู่-เมืองฮอยอัน-เมืองโบราณฮอยอัน-ฮอยอัน

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ พระราชวังเว้ พระราชวังโบราณ หรือ นครจักรพรรดิ ( DAI NOI ) ที่มีกาแพงล้ อมรอบ 3 ชั้น สร้ าง
ในปี ค.ศ. 1845 พระราชวังแห่งนี้สร้ างตามความเชื่อแบบจีนโดยพระราชวังวังแห่งนี้จึงสร้ างแบบพระราชวังกู้กง หรือพระราชวัง
ต้ องห้ ามของจีน และพาท่านชมพระราชบัลลังก์ท่วี ่ าราชการของกษัตริย์ ตลอดจนห้ องทรงพระอักษร ที่ทาการขุนนางทั้งฝ่ าย
ปกครองและกลาโหมท่านจะได้ ชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังโบราณแห่งนี้ด้วยตัวของท่านเอง...
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เที่ยง

 บริการอาหารมื้ อเที่ยง ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเซตเมนู อาหารท้องถิน่
จากนันนาท่านเดินทางสู่ เจดียเ์ ที ยนมู่ สัญลักษณ์อนั โดดเด่นที่สดุ แห่ งหนึ่งของเมืองเว้ ตั้งอยู่ในวัดเทียนมู่ บนฝั่งซ้ ายของแม่
น้าหอม ประกอบด้ วยหอคอย 8 เหลี่ยม 7 ชั้น แต่ ละชั้นเป็ นตัวแทนของชาติภพต่ างๆ ตามความเชื่อของพุทธศาสนาลัทธิ
มหายานท่านจะได้ ชมความอลังการของเจดีขนาดใหญ่พร้ อมสัมผัสกับวิวทิวทัศน์ทางธรรมชาติริมแม่นา้ อันแสนงดงาม

จากนั้นจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เมืองที่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกที่มาเยือนเวียดนาม ล้ วนเลือกเดินทางมายัง
เมืองฮอยอัน (Hoian) เป็ นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว เพราะชื่อเสียงของเมืองมรดกโลกที่ยังคงมีลมหายใจ เสน่ห์ของ
ตึกเก่าสีเหลืองสวยสไตล์โคโลเนียล ที่อนุรักษ์เอาไว้ ให้ คงเอกลักษณ์ดังเช่นอดีต วิถชี ีวิตที่เรียบง่ายและสวยงามของชาวเมืองฮอย
อัน ตลอดจนสิ่งอานวยความสะดวกที่มพี ร้ อมสรรพสาหรับนักท่องเที่ยวอีกด้ วย(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 40 นาที)

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณฮอยอัน นาท่านชม สะพานญี่ปุ่น สัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน สร้ างโดยชาวญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี
ค.ศ. 1593 หรือเมื่อประมาณ 400 กว่าปี มาแล้ ว เพื่อแบ่งเขตชุมชนของชาวญี่ปุ่นอีกฝั่งหนึ่งของคลองกับชุมชนของชาวจีน และ
เพื่อเชื่อมถนนจัน ฟู กับ ถนนเหวียน ถิ มินห์ คาย ให้ ชาวญี่ปุ่นและชาวจีนยังคงไปมาหาสู่ และค้ าขายระหว่างกันได้ รูปทรงของ
สะพานมีลักษณะโค้ งมีหลังคามุงกระเบื้องเป็ นคลื่น ตรงกลางสะพานมีเจดีย์ทรงจัตรุ ัส เมื่อเดินข้ ามสะพานไปอีกฝั่งก็จะได้ พบกัน
บ้ านเรือนเก่าสไตล์ญ่ีปุ่นตลอดจนร้ านสไตล์อาร์ทแกลอรี่ริมถนนคนเดินตลอดแนวทางเดินที่เต็มไปด้ วยของขายมากมายทั้งของ
พื้นเมือง อาหาร ขนม ที่ให้ ท่านได้ เลือกซื้อเป็ นของฝาก
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คา่
พักที่ :

 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเซตเมนู อาหารท้องถิน่
SILK HOTEL IN HOI AN หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ามของการเดินทาง

ฮอยอัน-บานาฮิลล์-วัดลิงอื๋ง-บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค
สวนดอกไม้แห่งความรัก Le Jardin D’Amour-ดานัง

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ บานาฮิลล์ บานาฮิลล์อยู่ในจังหวัดดานัง โดยอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 25 กิโลเมตร ซึ่งภูเขาแห่งนี้
มีท้งั รีสอรท์ โรงแรม รวมทั้งสวนสนุ กขนาดใหญ่ บนยอดเขา จุดไฮไลต์ของที่น่ีคือ การนัง่ กระเช้าขึ้ นไปข้างบนยอดเขา ทั้งนี้
กระเช้ าแห่ งบานาฮิลล์ได้ รับการบันทึกสถิติโลก โดย World Record ว่ าเป็ นกระเช้ าที่ยาวที่สุดในโลก ในประเภท Non Stop
เพราะมีความยาวถึง 5,042 เมตร ในอดีตบานาฮิลล์เป็ นสถานตากอากาศที่ดที ่สี ดุ ในเวียดนามกลาง ถูกค้ นพบในสมัยที่ฝรั่งเศส
เข้ ามาปกครองเวียดนาม

เที่ยง

 บริการอาหารมื้ อเที่ยง ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเซตเมนู อาหารท้องถิน่
นาท่านชม พระยูไลองค์ใหญ่ ณ วัดลิงอื๋ง แห่ งบานาฮิวล์ ที่เป็ นองค์มีความสูงถึง 30 เมตร นาท่านชมอุโมงค์เก็บไวน์ท่มี ีอายุ
ร้ อยปี เป็ นผลงานของคนฝรั่งเศสตอนที่เขามาค้ นพบบานาฮิวล์ในยุคแรกๆสามารถซื้อไวน์ชนิดต่างๆกลับไปเป็ นทีระลึกได้
นาท่านเยือน บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค คือสวนสนุกในร่มและกลางแจ้ งขนาดใหญ่ โดยสร้ างให้
เป็ นเหมือนเมืองแห่ งเทพนิยายที่สวยงาม ตั้งอยู่ท่ามกลางสายหมอกบนยอดเขาบาน่าฮิลล์ ณ เมืองดานัง ซึ่งแม้ จะยังสร้ างไม่
เสร็จ 100% แต่หลายๆ โซนก็ได้ เปิ ดให้ ใช้ บริการแล้ ว อย่ างเช่ น ภาพยนตร์ในระบบ 4D บ้ านผีสิง ถา้ าไดโนเสาร์ เกมสนุกๆ
เครื่องเล่นต่างๆ รวมทั้งร้ านค้ าและร้ านอาหารครบครัน โดยสวนสนุกแห่ งนี้จะเสร็จ สมบูรณ์และเปิ ดให้ บริการแบบเต็มรูปแบบ
ประมาณปลายปี 2013-2014 นี้ (ให้ ท่านได้ อสิ ระเล่นสวนสนุก + ดูหนัง 3D,4D,5D / ยกเว้ นห้ องหุ่นขี้ผ้ งึ )
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ให้ ท่านได้ เพลิดเพลินไปกับ สวนดอกไม้แห่งความรัก Le Jardin D’Amour สไตล์ยุโรปที่มดี อกไม้ เมืองหนาวหลากหลายชนิด
พร้ อมไฮไลท์ท่ถี อื ได้ ว่าเป็ นจุดเด่นสาคัญที่ในตอนนี้กาลังมีช่ ือเสียงโด่งดังอย่างมากกับ มือยักษ์ ที่มกี ารทาเป็ นสะพานโค้ งขนาด
ให้ ที่มีมือ ยัก ษ์ หิ น ขนาดใหญ่ โอบอุ้ม อยู่ ด้ านบนจะเป็ นสะพานให้ ท่ านได้ เกิน ขึ้น ไปท่ องเที่ยวชมวิ วทิวทัศ น์ แ ละเก็บ ภาพที่
ประทับใจกันได้ อย่างเต็มที่

คา่
ที่พกั

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที)
 ขอบริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเซตเมนู อาหารท้องถิน่
STAY HOTEL IN DANANG หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ีข่ องการเดินทาง
เช้า

ดานัง-วัดหลินอึ๋ง-วิวภูเขาลิง-สนามบินดานัง-สนามบินสุวรรรภูมิ

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ วัดหลินอึ๋ ง lhin ing temple เป็ นวัดที่ถูกสร้ างใหม่และใหญ่ ท่สี ุดของเมืองดานัง โดยมีรูปปั้ นเจ้ าแม่
กวนอิมที่แกะสลักด้ วยหินอ่อนขนาดใหญ่ หันหน้ าออกทะเล ด้ านหลังชนภูเขา ตั้งอยู่บนฐานดอกบัวสง่างามเหลือเกิน "หลินอึ่ง"
มีความหมายว่าสมปารารถนาทุกประการ ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ ขอพรช่วยปกปักรักษา จากจุดวัดหลินอึง๋ สามารถมองเห็น
ตัวเมืองดานังได้ อย่างชัดเจน วัดหลินอีง๋ จึงเป็ นจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของเมืองดานัง...

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู อาหารท้องถิน่
เมื่อได้ เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบินดานังเพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
13.35 น.
ออกเดินทางสู่ประเทศไทย บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 948
15.15 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ
****************************โปรแกรมอาจมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสม****************************
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อัตราค่าบริการในช่วงวันที่ 17-20 พ.ค. 2562 (วันวิสาบบูชา)
ประเภทผูเ้ ดินทาง
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยว เพิม่ ท่านละ
มีตวั๋ แล้ว ลดท่านละ

ลูกค้าทัว่ ไป
27,900.26,900.25,900.8,000.8,000.-

อัตราค่าบริการในช่วงวันที่ 23-26 พ.ค./6-9มิ.ย./13-16 ก.ค. 2562
ประเภทผูเ้ ดินทาง
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยว เพิม่ ท่านละ
มีตวั๋ แล้ว ลดท่านละ

ลูกค้าทัว่ ไป
25,900.24,900.23,900.6,000.5,000.-

อัตราค่าบริการในช่วงวันที่ 29ส.ค.-1ก.ย./5-8,26-29 ก.ย. 2562
ประเภทผูเ้ ดินทาง
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยว เพิม่ ท่านละ
มีตวั๋ แล้ว ลดท่านละ

ลูกค้าทัว่ ไป
22,900.21,900.20,900.4,000.3,000.-

อัตราค่าบริการในช่วงวันที่ 20-23 ต.ค./31 ต.ค.-3พ.ย.
14-17 พ.ย./28 พ.ย.-1 ธ.ค.2562
ประเภทผูเ้ ดินทาง
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยว เพิม่ ท่านละ
มีตวั๋ แล้ว ลดท่านละ

ลูกค้าทัว่ ไป
25,900.24,900.23,900.6,000.5,000.7 | ห น้ า
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อัตราค่าบริการในช่วงวันที่ 5-8 ธ.ค. 2562 2562
ประเภทผูเ้ ดินทาง
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยว เพิม่ ท่านละ
มีตวั๋ แล้ว ลดท่านละ

ลูกค้าทัว่ ไป
33,900.32,900.31,900.10,000.10,000.-

***กรณีท่านสารองที่นั่งล่าช้า ตั๋วโปรโมชั่นเต็ม***ราคาทัวร์จะปรับราคาขึ้นท่านละ 2,0004,000 บาทโดยทางบริษัท...จะแจ้งให้ท่านรับทราบก่อนตัดสินใจสารองที่นั่ง
(กรุณาสารองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทาง)
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
•
•
•
•
•
•
•

ค่าตั๋วเครือ
่ งบินเดินทางไป-กลับโดยสายการบินไทยTG (เดินทางไป-กลับพร ้อมคณะ)
ค่าทีพ
่ ักตามโรงแรมทีร่ ะบุไว ้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า และราคาโรงแรมจะปรับขึน
้ 3-4 เท่าตัว หากวันเข ้าพัก ตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์หรือ
งานประชุมต่างๆ อันเป็ นผลทีท
่ าให ้ต ้องมีการปรับเปลีย
่ นทีพ
่ ัก โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข ้าชมสถานทีต
่ ่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดส าหรับนาเทีย
่ ว ตามทีร่ ะบุไว ้ในรายการ *ค่ารถนาเทีย
่ วดังระบุในโปรแกรมการ
เดินทาง
ค่าทาหน ังสือเดินทาง, ค่าทาใบอนุญาตกล ับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
ค่าทริปสาหร ับห ัวหน้าท ัวร์ ม ัคคุเทศก์ พน ักงานข ับรถ
ค่าธรรมเนียมน้ ามันทีท
่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม
่ เติมอีกในภายหลัง*ค่าปรับ สาหรับน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางทีเ่ กินจากทีท
่ าง
สายการบินกาหนดไว ้
ค่าธรรมเนียมน้ ามันและค่าประกันภัยการเดินทางทีม
่ ก
ี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็ บ ณ วันทีท
่ าการจองค่าประกันชีวต
ิ กรณีอบ
ุ ัตเิ หตุใน
ระหว่างการเดินทาง คุ ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอบ
ุ ัตเิ หตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตาม
เงือ
่ นไขกรมธรรม์)

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
•
•

ภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ 7 % และค่าภาษี หัก ณ ทีจ
่ ่าย 3%
ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครือ
่ งดืม
่ และค่าอาหารทีส
่ ั่งเพิม
่ เอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครือ
่ งดืม
่ สั่งพิเศษนอก

•

กรุณ าจองล่ วงหน า้ พร ้อมช าระงวดแรก 10,000 บาท หรือ 15,000 บาท (ช่ว งวั น หยุด ) ก่ อ นการเดิน ทาง พร ้อมแฟกซ์ส าเนาหน า้ หนั ง สือ เดิน ทาง
Passport มายังบริษัท และค่าใช ้จ่ายส่วนทีเ่ หลือกรุณาชาระก่อนการเดินทางไม่น ้อยกว่า 20 วัน มิฉะนัน
้ จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิย
์ กเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน ้า 10 วัน ซึง่ จะเกิดขึน
้ ได ้ก็ต่อเมือ
่ ไม่สามารถทากรุป
๊ ได ้อย่างน ้อย 25 ท่าน ทางบริษัทฯ ยินดีคน
ื เงิน
ให ้ทัง้ หมด หรือจัดหาคณะทัวร์อน
ื่ ให ้ ถ ้าท่านต ้องการ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเี่ กิดจากการยกเลิกหรือความล่าช ้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การ
ิ สูญหายตามสถานทีต
จลาจล การปฏิวัต ิ ทรัพย์สน
่ า่ งๆ และอืน
่ ๆ ทีอ
่ ยูน
่ อกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช ้จ่ายเพิม
่ เติมทีเ่ กิดขึน
้ ทางตรง หรือ
ทางอ ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร ้าย การสูญหาย ความล่าช ้า หรือ จากอุบัตเิ หตุตา่ งๆ
เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิทธิก
์ ารใช ้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข ้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณ
ใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื เงินในทุกกรณี
เมือ
่ ท่านได ้ชาระเงินมัดจ าหรือ ทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษั ทฯ หรือ ชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือ ว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงือ
่ นไขต่างๆของบริษัทฯ ทีไ่ ด ้ระบุไว ้โดยทัง้ หมด
ทางบริษัทเริม
่ ต ้น และจบการบริการ ทีส
่ นามบินสุวรรณภูม ิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสารองตั๋วเครือ
่ งบิน หรือพาหนะ
อย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช ้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษั ทจะไม่รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช ้จ่ ายที่นอกเหนือ จากโปรแกรมการ
เดินทางของบริษัท ฉะนัน
้ ท่านควรจะให ้กรุป
๊ FINAL 100% โดยมีเอกสารแจ ้งการนัดหมายการเดินทางส่งไปถึงท่าน ท่านจึงสามารสารองยานพาหนะได ้
ตั๋วเครือ
่ งบินทีใ่ ช ้ในการเดินทางไม่สามารถ Refund หรือเลือ
่ นวันกลับ หรือเปลีย
่ นแปลงการเดินทางได ้ กรณีท่านจะกลับก่อนหรือเลือ
่ นวันเดินทางกลับ
้ ตั๋วใหม่เองในกรณีไม่เดินทางไป และกลับตามโปรแกรมทีท
้ จากทางบริษัท
กรุณาติดต่อสอบถามเจ ้าหน ้าทีก
่ ่อนการเดินทาง มิฉะนั น
้ ท่านจะต ้องซือ
่ า่ นซือ
เนือ
่ งจากเป็ นคุณสมบัตรของตั๋วทีอ
่ อกมาจากทางสายการบิน

เงื่อนไขการชาระเงิน
•
•
•
•
•
•
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เงื่อนไขการยกเลิก
•
•
•
•

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช ้จ่ายทัง้ หมด ยกเว ้นกรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลทีต
่ ้องการันตีมัดจากับสายการบิน
หรือ กรุป
๊ ทีม
่ ก
ี ารการันตีคา่ มัดจาทีพ
่ ักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้
ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 25 วันขึน
้ ไป - เก็บค่าใช ้จ่าย 8,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 14 วัน - เก็บค่าใช ้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทัง้ หมด 100 %
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