วันแรก
08.00น.

11.00น.
12.40น.

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ - ตลาดดอง
บา - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ าหอม
พร้อมกันที่ สนามบิ น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว F บางกอกแอร์เวย์ เจ้าหน้าที่ของ
บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
ทุ กท่านสามารถใช้บริการ LOUNGE ของสายการบิน BANGKOK AIRWAYS ได้บริเวณชั้น 3
ของสายการบินสุวรรณภูมิ ก่อนเวลา BOADING TIME
เหินฟ้ าสู่ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 947
(สายการบิน BANGKOK AIRWAYS มีบริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานดานัง ประเทศเวียดนาม รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากผ่านขั้นตอน
ศุลกากรแล้ว นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองเว้ ตั้งอยูใ่ จกลางของประเทศเวียดนาม อยูห่ ่างจากชายฝั ง่
ทะเล 12 กิโลเมตร เป็ นเมืองของกษัตริยใ์ นราชวงศ์เหวียน ซึ่งได้ปกครองต่อกันมาเพียง 33 ปี ฝรัง่ เศส
ก็บุกเข้าโจมตีเมืองเว้ มาถึงปี พ.ศ.2488 ญี่ปุ่นก็เข้ามายึดครองบังคับให้พระเจ้าเบาได๋สละราชสมบัติ
ต่อมาเมืองเว้ได้กลายเป็ นส่วนหนึ่ งของเวียดนามใต้ ตามการแบ่งประเทศออกเป็ น 2 ส่วน และได้เสื่อม
สลายลงภายใต้การปกครองของโงดินห์เยียม เมืองเว้ดึงดูดนั กท่องเที่ยวเพราะมีแหล่งประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม เสน่ หท์ ี่ไร้กาลเวลาของสถาปั ตยกรรมที่ล้าค่ามีแบบฉบับของตนเอง และยังมีความงามตาม
ธรรมชาติบนฝั ่งแม่น้ าหอมด้วย โดยนาท่านเดินทาง ผ่านเส้นทางหายเวิน ก่อสร้างโดยเอกชนจาก
ญี่ปุ่นและรัฐบาลฝรัง่ เศสเป็ นผูล้ งทุนด้านงบประมาณระยะทาง 108 กม. ที่เลียบชายฝั ง่ ทะเล ผ่านภูเขา
ท้องทุ่งและชนบท และลอดอุโมงค์ที่ขุดลอดใต้ภูเขาที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความยาว
6.28 กม. เพื่อเชื่อมระหว่างเมืองดานังกับเมืองเว้
นาท่านเดินทางสู่ พระราชวังเว้ ที่สร้างขึ้ นในสมัยพระเจ้ายาลอง ใช้เป็ นที่รบั รองเชื้ อพระวงศ์ระดับสูง
และนักการทูตต่างประเทศ สถานที่จดั งานฉลองสาคัญๆ ตกแต่งอย่างวิจิตรสวยงาม เพดาน เสา คาน

คา่

พักที่

วันที่สอง
เช้า

ผนั งตกแต่งด้วยน้ ามันครัง่ สี แดงและลวดลายสี ทอง มี ตาหนั กหลายหลัง อุ ทยาน วัด ศาลเจ้าของ
จักรพรรดิราชวงศ์เหวียน
จากนั้ นนาท่านเพลิดเพลินกับการซื้ อของที่ ตลาดดองบา ตลาดในร่มแห่งเมืองเว้ต้งั อยู่ติดริมแม่
น้ าหอม มี 2 ชั้น ขายทั้งสินค้าของที่ ระลึกต่างๆ และของใช้ประจาวัน ซึ่งจะเห็นชาวเวียดนามมา
จับจ่ายซื้ อของกันอย่างคับคัง่
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารคา่ นาท่าน ล่องเรือมังกรชมแม่น้ าหอม แหล่งกาเนิ ดของแม่น้ าหอมมาจากบริเวณต้นน้ า
ที่อุดมไปด้วยดอกไม้ป่าที่ส่งกลิ่นหอม เป็ นแม่น้ าสายสั้นๆ บนเรือทางจะได้ชมการแสดงดนตรีพนบ้
ื้ าน
และนักร้องชาวเวียดนามที่จะมาขับกล่อมบทเพลงให้ท่านได้สนุ กสนาน (ใช้เวลาล่องเรือโดยประมาณ
45-60 นาที)
GREEN HOTEL/CENTURY HOTEL/MUONG THANH HUE HOTEL4 ดาว *หรือระดับเทียบเท่า*

เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – หมู่บา้ นแกะสลัก - ฮอยอัน – สะพาน
ญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 – เมืองดานัง
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

น าท่ านสู่ วัดเที ยนมู่ ภายในมี เจดี ย ์ทรงแปดเหลี่ ยม 7 ชั้น แต่ ละชั้นหมายถึ งชาติ ภพต่ างๆ ของ
พระพุทธเจ้า มีรูปปั้ นเทพเจ้า 6 องค์คอยปกป้ องเจดียแ์ ห่งนี้ ภายในเจดียม์ ีพระสังกัจจายน์ปิดทองพระ
พักตร์อิ่มเอิบกับพระพุทธอีกสามองค์อยูใ่ นตูก้ ระจก
จากนั้ นนาท่ านชม สุ สานจักรพรรดิไคดิงห์ เป็ นเพียงสุ สานเดี ยวที่ มีการผสมผสานระหว่าง
สถาปั ตยกรรมตะวันออกเข้ากับสถาปั ตยกรรมตะวันตก ด้วยทรงเป็ นจักรพรรดิในราชวงศ์เหวีย
นพระองค์เดียวที่ได้เดินทางไปประเทศฝรัง่ เศส สุสานแห่งนี้ สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างดี
โดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 11 ปี พระเจ้าไคดิงห์เป็ นพระบิดาบุญธรรมของพระเจ้าเบ๋าได่ ทรง
ครองราชย์อยู่ 9 ปี ในยุคที่ฝรัง่ เศสเข้ามาปกครอง ภายในมีการตกแต่งอย่างสวยงามด้วยการใช้
กระเบื้ องสีปูพื้นจิตรกรรมฝาผนังภาพมังกรในม่านเมฆขนาดใหญ่ที่วาดโดยใช้ศิลปิ นที่เขียนภาพ
ด้วยเท้า ประดับอยูบ่ นเพดานกลางห้องโถง ส่วนทางซ้า ยและขวาเป็ นภาพเฟรสโกอันเต็มไปด้วย
สี สันที่ ตกแต่งด้วยการฝั งกระจกสีและกระเบื้ องนั บพันชิ้ น แสดงถึ งเรื่ องราวมากมายของสัตว์
ต้นไม้ และดอกไม้ ตลอดจนรูปปั้ นสาริดขนาดเท่าองค์จริงของพระเจ้าไคดิงห์ ซึ่งสร้างที่ฝรัง่ เสศ
ในปี พ.ศ. 2465 ตั้งอยูบ่ นยกพื้ นด้านบนของสุสาน

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดิ น ทางสู่ เ มื อ ง ฮอยอัน ตั้ง อยู่ บ นฝั ่ ง แม่ น้ า ทู โ บน ใกล้ช ายฝั ่ ง ทะเล และเป็ นท่ า เรื อ เก่ า ที่
เจริญรุ่งเรืองมากในชื่อไฟโฟฮอยอันเป็ นศูนย์กลางสาคัญของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่าง

ตะวันออกกับตะวันตก ต่อมาเมื่อฮอยอันได้รบั ความเสียหายจากการสูร้ บและแม่น้ าตื้ นเขิน เมือง
ท่าจึงไปสร้างขึ้ นที่ เมืองดานังแทน ทาให้ฮอยอันในปั จจุบนั สงบเงียบ มีสภาพบ้านเรือนที่สวยงาม
สร้างด้วยไม้มีประตูแกะสลักและห้องโปร่งๆ จนองค์การยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนด์ได้ริเริ่มให้
ทุนทาโครงการบูรณะ เพื่อปกป้ องเขตเมืองเก่าและอนุ สรณ์ทางประวัติศาสตร์ของสถาปั ตยกรรม
ที่ล้าค่า ระหว่างทางนาท่านชม หมู่บา้ นแกะสลักหินอ่อน ซึ่งเป็ นหมู่บา้ นแห่งหนึ่ งอยูใ่ นตัวเมือง
ดานั งที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทัว่ โลกในเรื่องงานฝี มือ การแกะสลักหินอ่อน หินหยก ท่านสามารถ
บัน ทึ ก ภาพหรื อ ซื้ องานแกะสลัก เหล่ า นี้ เพื่ อ เอากลับ ไปเป็ นของฝาก หรื อ ซื้ อกลับ ไปเป็ นของ
ประดับในบ้าน
จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่ตวั เมืองโบราณฮอยอัน นาท่านชม สะพานญี่ปุ่น ที่สร้างโดยชาวญี่ปุ่น
เป็ นรูปทรงโค้ง มีหลังคามุงกระเบื้ องสีเขียวและเหลืองเป็ นลอนคลื่น ตรงกลางสะพานมีเจดียท์ รง
สี่เหลี่ยมจัตุรสั ซึ่งสร้างเชื่อมเขตชาวญี่ปุ่น กับชาวจีน ชม จั ่วฟุกเกี๋ยน บ้านประจาตระกูลที่สร้าง
ขึ้ นเมื่อพ.ศ.2335 อยูบ่ นถนนตรันฝู เป็ นที่พบปะของผูค้ นที่อพยพมาจากฟุ กเกี้ ยนที่มีแซ่เดียวกัน
นาท่านเดินทางสู่ บ้านเลขที่ 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบ้านติดถนนสายหนึ่ ง หลังบ้านไป
จรดถนนอีกสายหนึ่ ง เป็ นสถาปั ตยกรรมที่ สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สร้างด้วยไม้ 2 ชั้น
ด้วยความประณีต ด้านหน้าจะทาเป็ นร้านบูติก ด้านหลังเป็ นที่เก็บสินค้า ภายในเป็ นที่อยู่อาศัย
มีลาดเปิ ดโล่งเห็นท้องฟ้ า และมีเฉลียงเชื่ อมต่อส่วนที่พกั อาศัยหลายส่วน รูปแบบของหลังคาทรง
กระดองปู จากนั้ นอิสระให้ท่านเดินชมเมือง ซื้ อของที่ระลึก ร้านค้าขายของที่ระลึกก็จะตั้งอยูใ่ น
บ้านโบราณ ยิ่งเดินชมเมืองก็จะรูส้ ึกว่าเมืองนี้ มีเสน่ หม์ าก บ้านเก่าโบราณมีลกั ษณะเฉพาะ รวม
ไปถึงได้รบั อิทธิพลจากจีนและญี่ปุ่น ซึ่งได้รบั การอนุ รกั ษ์ไว้เป็ นอย่างดี ผสมผสานกันอย่างน่ าตื่น
ตาทั้งบ้านเรือน วัดวาอาราม เจดีย ์ ศาลาประชมคม ศาลเจ้า บ้านประจาตระกูล และร้านค้า
ต่างๆ

คา่

พักที่

บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร …เมนูพิเศษ!! กุง้ มังกร
หลังอาหารคา่ นาท่านเดินทางสู่ เมือง ดานัง เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับสี่ของเวียดนามซึ่งเติบโตอย่าง
รวดเร็วทั้งขนาดและความสาคัญซึ่งตั้งอยูร่ ะหว่างชายฝั ง่ ทะเลและที่ราบสูงตอนกลางของเวียดนาม
ADINA HOTEL/HOANG DAI 2 HOTEL/NESTA HOTEL 3 ดาว *หรือระดับเทียบเท่า*
(โรงแรมที่ดานังส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีหอ้ งTripleจะใช้หอ้ งเป็ นTwinและเพิ่มเตียงเสริมแทน)

วันที่สาม
เช้า

เมืองดานัง – บานาฮิล (นั ่งกระเช้าไฟขึ้ น-ลง) – FANTASY PAKR - สะพานแห่งความรัก
สะพานมังกร – ดานัง
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านนั ง่ กระเช้าสู่ บานาฮิลล์ ดื่มดา่ ไปกับวิวทิวทัศน์
ของเมืองบนความสูงถึ ง 5,810 เมตร กระเช้าบานาฮิ ลล์เป็ นกระเช้าลอยฟ้ ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็ น
ระยะทางที่ ย าวที่ สุ ด ในโลก ได้รับ การบัน ทึ ก จากกิ น
เนสบุ๊ คเมื่ อ วันที่ 9 มี นาคม ค.ศ.2009 (ใช้เ วลาประ
ประมาณ 15 นาที) ขึ้ นไปถึงสถานี เฟรนช์ฮิลล์อนั เก่าแก่ของบานาฮิลล์รีสอร์ท และได้ชื่นชมกับ
สุ ดยอดวิวทิ วทัศน์ ในแบบพาโนรามาในวันที่ อากาศสดใส บานาฮิล ล์ เป็ นรีส อร์ท และสถานที่

พักผ่อนหย่อนใจ ตั้งอยู่ทางตะวันตกของดานั ง ซึ่งการท่องเที่ยวของเวียดนามได้โฆษณาว่าบา
นาฮิลล์คือ ดาลัดแห่งเมืองดานั ง ถูกค้นพบโดยชาวฝรัง่ เศสเมื่อสมัยที่ฝรัง่ เศสเป็ นเจ้า อาณา
นิ คม จึงได้มีการสร้างถนนขึ้ นไปบนภูเขา สร้างที่พกั สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ เพื่อใช้เป็ นที่
พัก ผ่อ น เนื่ อ งจากที่นี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี อุณ หภูมิเ ฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 17 องศา
เซลเซียสเท่านั้ น

เที่ยง

คา่

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนบาน่าฮิลล์ (อาหารแบบบุฟเฟ่ ต์)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สวนสนุ ก FANTASY PARK ซึ่งมีเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น ท้า
ทายความมันส์ของหนัง 4D ระทึกขวัญกับบ้านผีสิง เกมส์สนุ กๆ เครื่องเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ หรือ
จะเลือกช้อปปิ้ งของที่ระลึกของสวนสนุ ก ได้เวลานาท่านนัง่ กระเช้ากลับสู่ดานัง สมควรแก่เวลานา
ท่านนัง่ กระเช้าลงสู่ดา้ นล่าง
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารคา่ นั้นนาท่านชม สะพานมังกร (Dragon Brigde) อีกหนึ่ งที่เที่ยวแห่งใหม่ สะพานที่มี
ที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลน ด้วยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ล้านล้าน
ดอง เชื่อมต่อสองฟากฝั ง่ ของแม่น้ าฮัน เปิ ดให้บริการเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เนื่ องในโอกาส
ฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอิสรภาพของเมืองดานัง ซึ่งสะพานมังกรแห่งนี้ เป็ น Landmark แห่งใหม่
ของเมืองดานัง ซึ่งมีรูปปั้ นที่มีหวั เป็ นมังกรและหางเป็ นปลา พ่นน้ า คล้ายๆสิงคโปร์

พักที่

(วันเสาร์-อาทิตย์เวลา 3 ทุ่ม มังกรจะพ่นนา้ และพ่นไฟเป็ นเวลา 5 นาที)
ADINA HOTEL/HOANG DAI 2 HOTEL/NESTA HOTEL 3 ดาว *หรือระดับเทียบเท่า*
(โรงแรมที่ดานังส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีหอ้ งTripleจะใช้หอ้ งเป็ นTwinและเพิ่มเตียงเสริมแทน)

วันที่สี่
เช้า

เมืองดานัง – หาดหมีเคว – วัดหลินอึ๋ง – ตลาดฮานดานัง – สนามบินดานัง – ท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ หาดหมีเคว เป็ นหาดที่มีชื่อเสียงที่ สุดใน
เมืองดานั ง เนื่ องจากมีหาดทรายขาวทอดยาวและน้ าทะเล
ใสสวยงาม ชายหาดนี้ ได้รับ ความสนใจไปทัว่ โลกในช่ ว ง
สงครามเวียดนาม เมื่อทหารอเมริกันใช้เป็ นพื้ นที่ พกั ผ่ อน
หย่อ นใจ และเรี ยกหาดนี้ ว่า หาดไชน่ า หลัง จากสงคราม
สิ้ นสุ ด ลง ชายหาดนี้ ก็ เ ป็ นที่ นิ ย มในหมู่ ค นท้อ งถิ่ น และ
นั กท่องเที่ยว และมีรีสอร์ตหรูผุดขึ้ นหลายแห่ง ซึ่งริมหาดก็
จะมี เรื อกระด้งของชาวบ้านที่ ทาประมงแถวๆนี้ ลอยลาอยู่
อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ
นาท่านเดินทางสู่ วัดหลินอึ๋ง นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดด
เด่นสูงที่สุดในเวียดนาม ซึ่งมีทาเลที่ต้งั ดี หันหน้าออกสู่ทะเลและด้านหลังชนภูเขา ตั้งอยูบ่ นฐาน
ดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนิ ยมไปกราบไหว้ขอพรให้ชว่ ยปกปั กรักษา หลินอึ๋งมีความหมายว่าสม

13.40 น.
15.20 น.

ปรารถนาทุกประการ ตั้งอยู่บนชายหาดบ๊ายบุ ต ในลานวัดมีพระอรหันต์ 18 องค์เป็ นหินอ่อน
แกะสลักที่มีเอกลักษณ์ท่าทางที่ถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุ ษย์ซึ่งแฝงไว้ดว้ ยคติธรรม
เดินทางสู่ ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยูร่ ิมแม่น้ าฮาน ไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น้ า
ด้านหน้าตลาดมีประติมากรรมริมแม่น้ าเป็ นรูปปั้ นหญิงสวยงาม มีท้งั ของสดและของที่ระลึกให้
เลือกซื้ อ สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางเข้าสู่ สนามบินดานัง
เหินฟ้ าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 948
(สายการบิน BANGKOK AIRWAYS มีบริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ….พร้อมความประทับใจ

***************************
** หากท่านที่ตอ้ งออกตั ๋วภายใน (เครือ่ งบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทา
การออกตั ๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
17 – 20 พฤษภาคม 2561
24 – 27 พฤษภาคม 2561
14 – 17 มิถุนายน 2561
28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561
06 – 09 กรกฎาคม 2561
28 – 31 กรกฎาคม 2561
11 – 14 สิงหาคม 2561
24 – 27 สิงหาคม 2561
20 – 23 กันยายน 2561
28 ก.ย. – 01 ต.ค. 2561
05 – 08 ตุลาคม 2561
11 – 14 ตุลาคม 2561
13 – 16 ตุลาคม 2561
20 – 23 ตุลาคม 2561
02 – 05 พฤศจิกายน 2561
09 – 12 พฤศจิกายน 2561
16 – 19 พฤศจิกายน 2561
23 – 26 พฤศจิกายน 2561

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
12,888
12,888
12,888
12,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
14,888
14,888
14,888
15,888
14,888
14,888
14,888
14,888

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ พักเดี่ยว ราคาทัวร์
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
เพิ่ม ไม่รวมตั ๋ว
(เด็กอายุต ่ากว่า12ปี )
(เด็กอายุต ่ากว่า12ปี )
เครือ่ งบิน
12,888
12,888
3,000 8,888
12,888
12,888
3,000 8,888
12,888
12,888
3,000 8,888
12,888
12,888
3,000 8,888
13,888
13,888
3,000 9,588
13,888
13,888
3,000 9,588
13,888
13,888
3,000 9,588
13,888
13,888
3,000 9,588
13,888
13,888
3,000 9,588
13,888
13,888
3,000 9,588
14,888
14,888
3,000 9,888
14,888
14,888
3,000 9,888
14,888
14,888
3,000 9,888
15,888
15,888
3,000 10,588
14,888
14,888
3,000 9,888
14,888
14,888
3,000 9,888
14,888
14,888
3,000 9,888
14,888
14,888
3,000 9,888

30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561
05 – 08 ธันวาคม 2561
06 – 09 ธันวาคม 2561
21 – 24 ธันวาคม 2561
27 – 30 ธันวาคม 2561
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562
31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2562

14,888
14,888
13,888
14,888
15,888
20,888
20,888

14,888
14,888
13,888
14,888
15,888
20,888
20,888

14,888
14,888
13,888
14,888
15,888
20,888
20,888

3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
4,000
4,000

9,888
9,888
9,588
9,888
10,588
11,888
11,888

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**
ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
ท่านละ 600 บาท /ทริป/ต่อท่าน **หัวหนทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ**

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้น
ทางบริษทั จะไม่คืนมัดจาไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้ น เพราะว่าทางบริษัทได้ทาการจ่าย
ค่าตั ๋วไปให้กบั การสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถว้ นก่อนการจอง
ทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 15 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัด
จาทั้งหมด เนื่องจากทางบริษทั ฯ ได้ชาระค่าตั ๋วเครือ่ งบินเต็มใบให้กบั สายการบินเป็ นที่เรียบร้อย ยกเว้น
ค่าภาษีน้ ามันที่ยงั มิได้ชาระ ค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ กรุณาชาระ 21 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ : ตั ๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุ เทศก์คอยบริ การตลอดการเดิ นทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุ ระหว่างเดิ นทาง วงเงิ นท่ านละ
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึ งค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ(กรุ ณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 600 บาท/ทริป/ต่อท่าน *หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ*

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่
2. นั กท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี
นั กท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธ
การจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้
วันจันทร์ ถึ ง ศุ ก ร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวัน เสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1.
กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ ยวหรือ
เอเจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่ านทาง
โทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2.
กรณี นักท่ องเที่ ยวหรื อเอเจนซี่ ต ้องการขอรับเงิ น ค่ าบริ ก ารคื น นั กท่ องเที่ ยวหรื อเอเจนซี่ (ผู ม้ ี ชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ ง
เพื่ อ ทาเรื่ อ งขอรับ เงิ นค่า บริ ก ารคื น โดยแนบหนั ง สื อ มอบอ านาจพร้อ มหลัก ฐานประกอบการมอบอานาจ
หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมี
เงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.1.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.1.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนาเที่ยว
ให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ Extra
Flight กับสายการบิ น หรือผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าบริ การ
ทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้
วันจันทร์ ถึ ง ศุ ก ร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวัน เสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่วา่ บางส่วนหรือ
ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า -ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดย
จะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า
และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระ
ค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรา
ยินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้าชื่อ
เลขที่หนั งสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่อ งบิ น ในกรณี ที่นักท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้า
หนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่ เดิ นทางจริ งของประเทศที่ เดิ นทาง ทั้ งนี้ บริ ษัทจะคานึ งถึ งความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิ ดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนั กท่องเที่ ยวที่
มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความ
เจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุ
สุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าภาษี เชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มี
เอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น

ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ
ชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนา
ออกมาให้เจ้าหน้าที่ ตรวจได้อ ย่างสะดวก ณ จุ ดเอ็ กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่ านละ 1 ใบเท่ านั้ น ถ้าสิ่ งของ
ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบิน
เท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. IATA ได้กาหนดมาตรการเกี่ยวกับการนาแบตเตอรี่สารองขึ้ นไปบนเครื่องบินดังนี้ แบตเตอรี่สารอง
สามารถนาใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้ นเครื่องบินได้ในจานวนและปริมาณที่จากัด ได้แก่

3.1 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนาขึ้ นเครื่อง
ได้ไม่มีการจากัดจานวน
3.2 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนาขึ้ นเครื่อง
ได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน
3.3 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนาขึ้ นเครื่องในทุกกรณี
4. ห้ามนาแบตเตอรี่สารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี
*****************************************

