VFD04 เวียดนามกลางดานัง เว้ฮอยอันบานาฮิลล์4วัน 3คืน
บานาฮิลล์

นังกระเช้าทะลุหมอกสู่เมืองเทพนิยายบานาฮิลล์หมู่บ้านฝรังเศส
สวนดอกไม้แห่งความรักถ่ายรูปสุดชิค! กับ สะพานมือ Golden bridge

เมืองเว้

ล่องเรือมังกรแม่นํ าเฮืองวัดเทียนมู่พระราชวังไดโนยนังซิโคล่ชมเมืองเว้

ฮอยอัน

เยียมชมเมืองมรดกโลกฮอยอันอันลํ าค่าสัญลักษณ์เวียดนามสะพานมังกร
หมู่บ้านกัมทานสนุกสนานไปกับกิจกรรมนังเรือกระด้ง

ดานัง

ถ่ายภาพกับโบสถ์สีชมพู แวะให้ท่านซือของฝากทีตลาดฮาน

พิเศษ!! พักโรงแรม Mercure Bana Hills บนบานาฮิลล์ 1 คืน
เดินทางโดยสายการบินAIR ASIA
นํ าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครือง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.
วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

พั กเดียว/เดินทาง

(บาท)

(บาท)

ท่านเดียว เพิ ม (บาท)

ทีนัง

14-17 ส.ค. 65

13,888

25

21-24 ส.ค. 65

13,888

25

28-31 ส.ค. 65

13,888

25

04-07 ก.ย. 65

14,888

11-14 ก.ย. 65

14,888

18-21 ก.ย. 65

14,888

25-28 ก.ย. 65

13,888

02-05 ต.ค. 65

14,888

25

09-12 ต.ค. 65

14,888

25

16-19 ต.ค. 65

14,888

25

25

ไม่มีราคาเด็ก
(Infant ไม่เกิน 2
ป 2,500 บาท)

4,500

25
25
25

หมายเหตุ

23-26 ต.ค. 65

14,888

25

30 ต.ค.- 02 พ.ย. 65

14,888

25

06-09 พ.ย. 65

14,888

25

13-16 พ.ย. 65

14,888

25

20-23 พ.ย. 65

14,888

25

27-30 พ.ย. 65

14,888

25

04-07 ธ.ค. 65

14,888

25

11-14 ธ.ค. 65

14,888

25

18-21 ธ.ค. 65

14,888

25

 FLIGHT:
DEPARTURE:FD636DMK-DAD 09.45–11.30น.
RETURN
วันทีหนึง

:FD637 DAD-DMK12.00– 13.45น.

ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองเว้ – ร้าน OTOP – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา –

ล่องเรือแม่นําเฮือง
06.40น.

 อาหาร เทียง, เย็น

พร้อมกันณท่าอากาศยานดอนเมืองอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชัน3สายการบินAir Asia โดยมี
เจ้าหน้าทีบริษัทฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารติดแท็กกระเปาก่อนขึนเครือง

09.45น.

นําท่านออกเดินทางสูท
่ ่าอากาศยานนานาชาติดานังโดยสายการบินAIR ASIAเทียวบินทีFD636

11.30น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม นําท่าน
ผ่า นพิ ธี ต รวจคนเข้ า เมื อ งและศุ ลกากร (เวลาท้ องถิ นที เวี ยดนาม
เท่ากับประเทศไทย)

เทียง

รับประทานอาหารเทียง(มือที1)

บ่าย

นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ เ มื อ งเว้ เ มื อ งมรดกโลกเปนเมื อ งหลั ก ของ
จังหวัดเถือเทียน แวะร้านOTOP ให้ท่านเลือกซือสินค้าประจําเมือง
นํ า ท่ า นสู่ วั ด เที ย นมู่ เ ปนศู น ย์ ก ลางทางพุ ทธศาสนานิ ก ายเซนจุ ด ที โดดเด่ น ของวั ด คื อ เจดี ย์ ที ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ล
สถาปตยกรรมจากจีนผสมผสานกับความเชือของพุ ทธศาสนามหายานอย่างลงตัว มีลักษณะเปนเจดีย์ทรงเก๋ง
8 เหลียม สูงทังหมด 7 ชัน แต่ละชันนันจะเปนตัวแทนของชาติภพต่างๆของพระพุ ทธเจ้า ทางฝงซ้ายและขวาเปน
ที ตั งของศิ ล าจารึ ก และระฆั ง สํ า ริ ด ขนาดใหญ่ ยั ก ษ์ มี นํ าหนั ก ถึ ง
2,000 กิโลกรัมนําท่านช้อปปง ตลาดดองบาตังอยู่ริมฝงแม่นํ าหอม
รอบนอกจะเปนสินค้าของทีระลึกเปนส่วนมากด้านในเปนของใช้ทัวไป
ให้ทุกท่านอิสระเลือกซือตามอัธยาศัย

เย็น

รับประทานอาหารเย็น(มือที2)
นํ า ท่ า นล่ อ งเรื อ มั ง กรแม่ นํ าเฮื อ งโดยเรื อ มั ง กร (สั ต ว์ ซึ งเปน
สัญ ลักษณ์ ของจักรพรรดิ) จะเปนเรื อขนาดใหญ่ มีหั วเรือเปนมังกร 2หัว ระหว่างล่อ งเรือมัง กร ท่านจะได้ช ม
ศิลปะการแสดง มีศิ ลปนนักร้อง นักดนตรี ทีมาฟอนรําและบรรเลงเพลงพื นบ้านให้ฟงกันสดๆ ซึงในอดีตการ
ฟอนรําและการบรรเลงเพลงพื นบ้านนี เปนการเล่นถวายให้กับจักรพรรดิเท่านัน (ใช้เวลาล่องเรือโดยประมาณ
45-60 นาที)
ทีพั ก : MidTown Hue 4* / Thanh Lich Boutique Royal Hue 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชือโรงแรมทีท่านพั ก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันทีสอง

เมืองเว้ - พระราชวังไดโนย – นังซิโคล่ชมเมืองเว้ - เมืองดานัง - ร้านOTOP - นังกระเช้าไฟฟาขึน บานาฮิลล์ –

หมู่บ้านฝรังเศสและสวนดอกไม้ – ชมโรงไวน์Debay Wine Cellar - สะพานมือGolden Bridge
อาหารเช้า,เทียง,เย็น
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือที3)
นํา ท่า นเดิน ทางสู่พ ระราชวั ง ไดโนย (Dai Noi) (ถ่ ายรูป ด้า นหน้ า
พระราชวัง)สร้างตามความเชือแบบจีน โดยสถาปนิกชาวฝรังเศส
ซึงจํ า ลองแบบมาจากพระราชวัง กู้ ก งหรื อ พระราชวั ง ต้ องห้ า มที
ยิ งใหญ่ ข องกรุ ง ปกกิ งประเทศจี น และการก่ อ สร้ า งพระตํ า หนั ก
ต่า งๆรวมถึ ง กํ าแพงรอบพระราชวั ง ทั งหมดพระราชวั ง ไดโนยมี
ลักษณะเปนรู ปสีเหลี ยมจัตุ รัส ล้อ มรอบด้ว ยคู นํ าขนาดใหญ่ ทังสี
ด้านและพระราชวังแห่งนีใช้เปนทีประทับของกษัตริย์ในราชวงศ์ เหงียนมาทุกพระองค์ ได้รับการขึนทะเบียนเปน
มรดกโลก มีสถาปตยกรรมทีสวยงามอลังการพิ เศษ!! พาทุกท่าน นังซิโคล่ชมเมืองเว้ (ไม่รวมค่าทิปคนขีสามล้อ )
ชมบ้านเมือง วิถีชีวิตและวัฒนธรรมซึงเปนจุดเด่นและเอกลักษณ์ของชาวเวียดนาม นําท่านเดินทางสู่เมืองดานัง
เปนเมื องแห่ง หาดทรายขาวและ ภู เขาหิน อ่ อนเปนเมื อ งท่ า ทีสํ า คัญ และเปนเมื อ งใหญ่อั น ดับ 4 ของประเทศ
เวียดนาม เมืองนีเจริญและเติบโตมาจากหมู่บ้านชาวประมงจนกลายเปนเมืองท่าทีสําคัญแวะร้านOTOP ให้ท่าน
เลือกซือสินค้าประจําเมือง

เทียง

รับประทานอาหารเทียง(มือที4)

บ่าย

นํา ท่า นนั งกระเช้า ไฟฟาขึ นสู่ บานาฮิ ลล์ ดืมดํ าไปกั บวิ ว ทิว ทัศ น์ข อง
เมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตรเปนกระเช้าลอยฟารางเดียวแบบไม่
หยุดจอดเปนระยะทางทียาวทีสุดในโลก ได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊
คเมือวันที 9 มี. ค. ปค.ศ.2009 ขึนไปถึงสถานีเฟรนช์ฮิลล์อันเก่าแก่
ของบานาฮิล ล์ รีส อร์ ท ให้ ท่า นชืนชม
วิ ว ทิ ว ทั ศ น์ ใ นแบบพาโนรามาบานา
ฮิลล์เปนรีสอร์ทและสถานทีพั กผ่อนหย่อนใจการท่อ งเที ยวของเวีย ดนามได้โ ฆษณาว่า บา
นาฮิล ล์คือ ดาลัด แห่ง เมือ งดานัง ถูก ค้น พบโดยชาวฝรั งเศสเมื อสมัย ที ฝรั งเศสเปนเจ้า
อาณานิคม จึงได้มีการสร้า งถนนขึ นไปบนภูเ ขาสร้า งที พั ก สิ งอํา นวยความสะดวกต่า งๆ
เพื อใช้เ ปนที พั ก ผ่อ น เนื องจากที นี มีอ ากาศ หนาวเย็น ตลอดทั งปอุณ หภูม ิเ ฉลี ยทั งป
ประมาณ 17 องศาเซลเซียสนําท่านชมหมู่บ้านฝรังเศสและสวน
ดอกไม้แห่งความรักหรือLE JARDIN D'AMOUR เปนสวนดอกไม้
สไตล์ ฝ รั งเศสที มี ด อกไม้ ห ลากหลายพั น ธุ์ ถู ก จั ด เปนสั ด ส่ ว น
อ ย่ า ง ส ว ย ง า ม ท่ า ม ก ล า ง
อากาศทีแสนเย็น สบายที ไม่ ว่ า
ท่ า นจะอยู่ มุ ม ไหนของสวนก็
ส า ม า ร ถ ถ่ า ย รู ป อ อ ก ม า ไ ด้
สวยงามอย่างมาก ให้ท่านได้เดินทางถ่ายรูปพร้อมกับสัมผัสบรรยากาศทีสุดแสนจะโรแมน
ติกอิสระถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัยนําท่านนังรถรางเพื อไปชมโรงไวน์Debay Wine Cellar เปน
ห้องเก็บไวน์ทีมีลักษณะคล้ายถํ าทีถูกสร้างขึนมาตังอยู่บนเขาบานาฮิลส์ โดยห้องแห่งนีจะ
ถูกจั ดออกเปนหลายส่วนด้ว ยกัน ให้ท่ านได้เ ดินชมสถานทีเก็ บไวน์ ภายในจะถูก จัด ตกแต่งเปนรูปแบบต่ างๆ
หลากหลายสไตล์หมายเหตุ : สําหรับท่านทีชืนชอบการดืมไวน์ก็สามารถซือได้จากทีนีหรือจะเลือกซือกลับไปเปน
ของฝากก็ได้นําท่านชมสะพานมือGolden Bridge ตังตระหง่านเหนือหุบเขาบานาฮิลล์ แหล่งท่องเทียวใหม่ล่าสุด

เปนสะพานสีทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ข้างอุ้มไว้ มีความสวยงามเปนอีกจุดท่องเทียวนึงทีได้รับความนิยมเปน
อย่างมากท่านสามารถถ่ายรูปภาพวิวเขาบานาฮิลล์ในวิวพาโนรามา 360 องศาได้อย่างเต็มอิ ม
เย็น

รับประทานอาหารเย็น(มือที5)
ทีพั ก : MERCURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE HOTEL 4 *
(ชือโรงแรมทีท่านพั ก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันทีสาม

บานาฮิลล์ - เมืองดานัง– วัดหลินอึง- เมืองฮอยอัน - ร้าน OTOP - หมู่บ้านกัมทาน นังเรือกระด้ง –

ชมเมืองมรดกโลกฮอยอัน – สะพานมังกร อาหารเช้า,เทียง,เย็น
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือที6)
อิสระเดินเล่นชม บานาฮิลล์พักผ่อนตามอัธยาศั ย จนถึงสมควรเวลานัด
หมาย จากนันนํ าท่านเดิ นทางกลับสู่ เมื องดานั งอดีตหมู่ บ้านชาวประมง
เมืองท่าสําคัญของเวียดนามกลางมีหาดทรายขาวทีขึนชือ วิวทีสวยงาม
ของภูเขาหินอ่อน รวมถึงงานศิลปะผ้าไหมปก ซึงมีเอกลักษณ์อันโดดเด่น
ที หาชมได้ จ ากเวี ย ดนามเพี ย งแห่ ง เดี ย วนํ า ท่ า นไหว้ เ จ้ า แม่ ก วนอิ ม วั ด
หลินอึง (Linh Ứng) เปนวัดทีใหญ่ทีสุดของเมืองดานังภายในวิหารใหญ่
ของวัดเปนสถานทีบูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆตามความเชือของชาวบ้านนอกจากนียังมีรูปปนปูนขาว
เจ้าแม่กวนอิมซึงมีความสูงถึง 67 เมตรตังอยู่บนฐานดอกบัวยืนหันหลังให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเลคอยปกปอง
คุ้ม ครองชาวประมงทีออกไปหาปลานอกชายฝ งวั ดแห่ง นีนอกจากเปน
สถานทีศักดิ สิทธิ ทีชาวบ้านมากราบไหว้บูชาและขอพรแล้วยังเปนอีกหนึง
สถานที ท่ อ งเที ยวที สวยงามเปนอี ก หนึ งจุ ด ชมวิ ว ที สวยงามของเมื อ ง
ดานังจากนันนําพาท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอันแวะร้านOTOP ให้ท่านเลือก
ซือสินค้าประจําเมืองเดินทางสูห
่ มู่บ้านกัมทาน Cam Thanh Village หรือ
หมู่บ้านเรือกระด้ง เปนหมูบ
่ ้านเล็กๆรอบหมู่บ้านมีสวนมะพร้าวและมีแม่นํ า
ล้อ มรอบอาชีพ หลั กของคนทีนี คือ อาชีพ ประมงให้ท่ านสนุ กสนานไปกั บ
กิจกรรม!!นังเรือกระด้ง Cam Thanh Water Coconut Villageระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒ นธรรมอัน
สวยงาม

เทียง

รับประทานอาหารเทียง(มือที7)
นําท่านชมเมืองมรดกโลกฮอยอันเปนเมืองทียังคงความเปนเอกลักษณ์และเก็บรักษาความเปนเมืองมรดกแห่ง
วัฒนธรรมไว้อย่างดีเยียม ได้รับขึนทะเบียนเปนมรดกโลกจากองค์การ UNESCO ในป พ.ศ. 2542 เนืองด้วยเปน
ตัวอย่างของเมืองท่าค้าขายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการผสมผสานศิ ลปะและสถาปตยกรรมทังของท้องถิ น
และของต่างชาติไว้ได้อย่างมีเอกลักษณ์ และอาคารต่างๆภายในเมืองได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิมไว้ได้เปน
อย่างดี อีกหนึงเสน่ห์ของเมืองนี ยามคํ าคืนทีนีจะถูกประดับประดาด้วยโคมไฟสวยงามจากนันนําท่านสู่ สะพาน
มังกร Dragon Bridge สร้างขึนเปนสัญลักษณ์ของการฟนคืนประเทศ และฟนฟู เศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม
สะพานมีความยาว 666 เมตร สร้างข้ามแม่นํ า Han Riverช่วยให้การเดินทางจากสนามบินนานาชาติดานัง ไปยัง
ถนนสายหลักๆในเมืองได้ง่ายขึน จุดเด่นสําคัญอยู่ทีมังกรทองตัวยักษ์ทีอยู่กลางสะพาน

เย็น

รับประทานอาหารเย็น(มือที8)
ทีพั ก : Roliva Hotel Danang 4*/ Glamour Danang 4* / Luxtery Danang 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชือโรงแรมทีท่านพั ก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันทีสี เมืองดานัง- โบสถ์สีชมพู - ตลาดฮาน - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – ท่าอากาศยานดอนเมืองอาหาร เช้า
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือที9)
นํ า ท่ า น ช ม โ บ ส ถ์ สี ช ม พู ห รื อ โ บ ส ถ์ ค ริ ส ต์ ด า นั ง ( Danang
Cathedral) เปนจุดเริ มต้นของศาสนาคริสต์ในเวียดนาม สร้างขึน
ในสมัยทีเวียดนามตกเปนอาณานิคมของฝรังเศส เปนโบสถ์ขนาด
ใหญ่ทีเปนสถาปตยกรรมในสไตล์โกธิก มีการตกแต่งอย่างประณีต
สวยงาม ทีสําคัญคือเปนโบสต์สีชมพู พาสเทลทังหลัง ตัดขอบด้วยสี
ขาว ดูละมุนตา ก่อนกลับแวะให้ท่านซือของฝากที ตลาดฮาน (Han
Market)เปนสถานที รวบรวมสิน ค้ า อาหารพื นเมื อ งเวี ย ดนาม นํ า
ท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม เพื อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

12.00 น.

เดินทางกลับประเทศไทย โดย สายการบินAri AsiaเทียวบินทีFD637

13.45 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

►เอกสารทีต้องทําการเตรียมก่อนเดินทางและเดินทางกลับประเทศไทย
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)
2. ผู้ทีเดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องได้รับวัคซีนปองกันโควิด19 ครบ 2 เข็มและมีเอกสารข้อมูลรับรองการได้รับวัคซีนปองกัน
โควิด19 ครบ 2เข็ม ทีออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข (จากแอปหมอพร้อม) หรือเอกสารรับรองการได้รับ
วัคซีนของหน่วยงาน ณ ประเทศนันๆ (โดยผู้เดินทางจะต้องเปนผู้เตรียมเอกสาร)

►เงือนไขการเดินทางเข้าเวียดนาม
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)
เงือนไขการให้บริการ

►การเดินทางครังนีจะต้องมีจํานวน15ท่านขึนไปกรณีไม่ถึงจํานวนดังกล่าว
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัททีมีโปรแกรมใกล้เคียงกัน
- หรือเลือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ ม (ในกรณีทีผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ ) โดยทาง
บริษัทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า

►ในกรณีทีลูกค้าต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีของบริษัทฯก่อนทุกครังมิฉะนันทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆทังสิ น

► การจองทัวร์และชําระค่าบริการ
- กรุณาชําระค่ามัดจํา ท่านละ 8,000 บาท
- ค่าทัวร์ส่วนทีเหลือชําระ15-20วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตัวหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจําเปนต้อง
ชําระค่าทัวร์ส่วนทีเหลือตามทีบริษัทกําหนดแจ้งเท่านัน
**สําคัญ**สําเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจํานวน
หน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสําหรับติดวีซ่าไม่ตํ ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนันทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา
เงือนไขการยกเลิก

-

ยกเลิกก่อนการเดินทางตังแต่ 30 วันขึนไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง

-

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดทีลูกค้าชําระมา และเก็บค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง(ถ้ามี)

-

ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ ยึดเงินเต็มจํานวน

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง(ถ้ามี)
*ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง เช่น ค่ามัดจําตัวเครืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจําเปนอืนๆ
อัตราค่าบริการนีรวม
(บริษัท ดําเนินการให้ กรณียกเลิกทังหมด หรืออย่างใดอย่างหนึง ไม่สามารถรีฟนด์เปนเงินหรือการบริการอืนๆได้)
1.

ค่าตัวโดยสารเครืองบินไป-กลับชันประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้นตัวกรุ๊ปไม่)
สามารถUpgradeทีนังเปน Business Classได้ และต้องเดินทางไปกลับพร้อมตัวกรุ๊ปเท่านันไม่สามารถเลือน(วันได้

2.

ค่าทีพั กห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมทีระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน

3.

กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันทีเข้าพั กห้องโรงแรมไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจําเปนต้องแยกพั ก 2ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพั ก
เดียวเพิ ม)กรณีห้องพั กในเมืองทีระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดทีพั กในเมือง
ใกล้เคียงแทน

4.

ค่าอาหารค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามทีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

5.

เจ้าหน้าทีบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

6.

ค่านํ าหนักกระเปาสายการบินAir Asiaสัมภาระโหลดใต้ท้องเครือง 20 กิโลกรัม ถือขึนเครืองได้ 7 กิโลกรัม และ
ค่าประกันวินาศภัยเครืองบินตามเงือนไขของแต่ละสายการบินทีมีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้อง
เสียค่าปรับตามทีสายการบินเรียกเก็บ

7.

ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือนไขของบริษัทฯประกันภัย
ทีบริษัททําไว้ ทังนีย่อมอยู่ในข้อจํากัดทีมีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสาร
รับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานทีเกียวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสังซือประกันสุขภาพเพิ มได้
จากบริษัทประกันทัวไป

8.

ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนํ ามันตามรายการทัวร์

9.

ค่ารถปรับอากาศนําเทียวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)

10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3%

อัตราค่าบริการนีไม่รวม
1.

ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

2.

ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เปนต้น

3.

ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

4.

ค่า ภาษี นํ ามั น ที สายการบิ น เรี ย กเก็ บเพิ มภายหลั ง จากทางบริ ษั ท ฯได้ อ อกตั วเครื องบิ น และได้ ทํ า การขาย
โปรแกรมไปแล้ว

5.

ค่าพนักงานยกกระเปาทีโรงแรม

6.

ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 800บาท/ท่าน สําหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและนํ าใจจากท่าน

หมายเหตุ :กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทังหมดก่อนทําการจอง เพื อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท
ฯ และเมือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทังหมดกับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไขข้อตกลงต่างๆ
ทังหมด
1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ ทีจะเลือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึนในกรณีทีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง15 ท่าน
2.ขอสงวนสิทธิ การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ มหากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ ในการเปลียนเทียวบินโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนืองจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิ นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน,การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ งของผิดกฎหมายซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิ นหากเกิดสิ งของสูญหายอันเนืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรมและ

อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเทียวเอง
6.เมือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทังหมดกับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไขข้อตกลงต่างๆ
ทังหมด
7. รายการนีเปนเพี ยงข้อเสนอทีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครังหนึง หลังจากได้สํารองโรงแรมทีพั กในต่างประเทศเรียบร้อย
แล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทีระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรืองห้องพั ก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปทีเข้าพั ก โดยมีห้องพักสําหรับผู้สูบบุหรี / ปลอดบุหรีได้ โดย
อาจจะขอเปลียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ทีพั ก ทังนีขึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
9.กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเปนพิ เศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนัน
บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
10.มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทังสิ นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อํานาจของผู้จัดกํากับเท่านัน
11.ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนืองจากเปนการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู้เดินทางไม่ผ่านการ
พิ จารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเปนกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทียว
อันเนืองมาจากการกระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อืน ๆ

