วันแรก

กรุ งเทพฯ – ท่ าอากาศยานดอนเมือง – เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ - ตลาดดองบา ล่ องเรื อมังกรชมแม่ นํา้ หอม

07.00 น

พร้ อมกัน ที่ ส นามบิน ท่ า อากาศยานดอนเมื อ ง ชั น้ 3 ประตู 2 เคาเตอร์ 2 สายการบิน แอร์
เอเชี ย เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน

10.45 น เหินฟ้าสู่ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน แอร์ เอเชี ย เที่ยวบินที่ FD 636
12.10 น

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานดานัง ประเทศเวียดนาม รับกระเป๋ าสัมภาระ หลังจากผ่านขันตอนศุ
้
ลกากร
แล้ ว

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองเว้ ตังอยู
้ ใ่ จกลางของประเทศเวียดนาม อยูห่ า่ งจากชายฝั่งทะเล 12 กิโลเมตร เป็ น
เมืองของกษัตริย์ในราชวงศ์เหวียน ซึง่ ได้ ปกครองต่อกันมาเพียง 33 ปี ฝรั่งเศสก็บกุ เข้ าโจมตีเมืองเว้ มาถึงปี พ.ศ.
2488 ญี่ ปุ่นก็เข้ ามายึดครองบังคับให้ พระเจ้ าเบาได๋สละราชสมบัติ ต่อมาเมืองเว้ ได้ กลายเป็ นส่วนหนึ่งของ
เวียดนามใต้ ตามการแบ่งประเทศออกเป็ น 2 ส่วน และได้ เสื่อมสลายลงภายใต้ การปกครองของโงดินห์เยียม
เมืองเว้ ดงึ ดูดนักท่องเที่ยวเพราะมีแหล่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เสน่ห์ที่ไร้ กาลเวลาของสถาปั ตยกรรมที่ลํ ้าค่า
มีแบบฉบับของตนเอง และยังมี ความงามตามธรรมชาติ บนฝั่ งแม่นํา้ หอมด้ วย โดยนํ าท่านเดินทาง ผ่ าน
เส้ นทางหายเวิน ก่อสร้ างโดยเอกชนจากญี่ ปนและรั
ุ่
ฐบาลฝรั่งเศสเป็ นผู้ลงทุนด้ านงบประมาณระยะทาง 108
กม. ที่เลียบชายฝั่ งทะเล ผ่านภูเขา ท้ องทุ่งและชนบท และลอดอุโมงค์ที่ขุดลอดใต้ ภูเขาที่ยาวที่สุดในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ มีความยาว 6.28 กม. เพื่อเชื่อมระหว่างเมืองดานังกับเมืองเว้
นําท่านเดินทางสู่ พระราชวังเว้ ที่สร้ างขึน้ ในสมัยพระเจ้ ายาลอง ใช้ เป็ นที่รับรองเชือ้ พระวงศ์ระดับสูงและ
นักการทูตต่างประเทศ สถานที่จดั งานฉลองสําคัญๆ ตกแต่งอย่างวิจิตรสวยงาม เพดาน เสา คาน ผนังตกแต่ง
ด้ วยนํ ้ามันครั่งสีแดงและลวดลายสีทอง มีตําหนักหลายหลัง อุทยาน วัด ศาลเจ้ าของจักรพรรดิราชวงศ์เหวียน
จากนันนํ
้ าท่านเพลิดเพลินกับการซื ้อของที่ ตลาดดองบา ตลาดในร่มแห่งเมืองเว้ ตงอยู
ั ้ ่ติดริ มแม่นํ ้าหอม มี
2 ชัน้ ขายทังสิ
้ นค้ าของที่ระลึกต่างๆ และของใช้ ประจํ าวัน ซึ่งจะเห็นชาวเวียดนามมาจับจ่ายซือ้ ของกัน
อย่างคับคัง่

คํ่า

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารคํ่านําท่าน ล่ องเรื อมังกรชมแม่ นํา้ หอม แหล่งกําเนิดของแม่นํ ้าหอมมาจากบริ เวณต้ นนํ ้าที่อดุ ม
ไปด้ วยดอกไม้ ป่าที่สง่ กลิน่ หอม เป็ นแม่นํ ้าสายสันๆ
้ บนเรื อทางจะได้ ชมการแสดงดนตรี พื ้นบ้ าน และนักร้ องชาว
เวียดนามที่จะมาขับกล่อมบทเพลงให้ ทา่ นได้ สนุกสนาน (ใช้ เวลาล่องเรื อโดยประมาณ 45-60 นาที)
พักที่

ELEGANT HUE HOTEL/GREEN HOTEL/CENTURY HOTEL 4 ดาว *หรื อระดับเทียบเท่ า*

วันที่สอง

เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – หมู่บ้านแกะสลัก - ล่ องเรื อกระด้ งหมู่บ้านกั๊ม
ทาน - ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น - บ้ านเลขที่ 101 – เมืองดานัง

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านสู่ วัดเทียนมู่ ภายในมีเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม 7 ชัน้ แต่ละชันหมายถึ
้
งชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้ า มี
รู ปปั น้ เทพเจ้ า 6 องค์คอยปกป้องเจดีย์แห่งนี ้ ภายในเจดีย์มีพระสังกัจจายน์ปิดทองพระพักตร์ อิ่มเอิบกับพระ
พุทธอีกสามองค์อยูใ่ นตู้กระจก
จากนั น้ นํ า ท่ า นชม สุ ส านจั ก รพรรดิ ไ คดิ ง ห์ เป็ น เพี ย งสุส านเดี ย วที่ มี ก ารผสมผสานระหว่ า ง
สถาปั ตยกรรมตะวันออกเข้ ากับสถาปั ตยกรรมตะวันตก ด้ วยทรงเป็ นจักรพรรดิในราชวงศ์เหวียนพระ
องค์เดียวที่ได้ เดินทางไปประเทศฝรั่งเศส สุสานแห่งนี ้สร้ างด้ วยคอนกรี ตเสริ มเหล็กอย่างดี โดยใช้ เวลา
ก่อสร้ างนานถึง 11 ปี พระเจ้ าไคดิงห์เป็ นพระบิดาบุญธรรมของพระเจ้ าเบ๋าได่ ทรงครองราชย์อยู่ 9 ปี
ในยุคที่ฝรั่งเศสเข้ ามาปกครอง ภายในมีการตกแต่งอย่างสวยงามด้ วยการใช้ กระเบื ้องสีปพู ื ้นจิตรกรรม
ฝาผนังภาพมังกรในม่านเมฆขนาดใหญ่ท่ีวาดโดยใช้ ศิลปิ นที่เขียนภาพด้ วยเท้ า ประดับอยู่บนเพดาน
กลางห้ องโถง ส่วนทางซ้ ายและขวาเป็ นภาพเฟรสโกอันเต็มไปด้ วยสีสนั ที่ตกแต่งด้ วยการฝั งกระจกสี
และกระเบื ้องนับพันชิน้ แสดงถึงเรื่ องราวมากมายของสัตว์ ต้ นไม้ และดอกไม้ ตลอดจนรู ปปั น้ สําริ ด
ขนาดเท่าองค์จริ งของพระเจ้ าไคดิงห์ ซึ่งสร้ างที่ฝรั่งเสศในปี พ.ศ. 2465 ตังอยู
้ ่บนยกพื ้นด้ านบนของ
สุสาน

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่เมือง ฮอยอัน ตังอยู
้ ่บนฝั่ งแม่นํ ้าทูโบน ใกล้ ชายฝั่ งทะเล และเป็ นท่าเรื อเก่าที่เจริ ญรุ่ งเรื อง
มากในชื่ อ ไฟโฟฮอยอันเป็ นศูนย์ กลางสํา คัญ ของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับ
ตะวันตก ต่อมาเมื่อฮอยอันได้ รับความเสียหายจากการสู้รบและแม่นํ ้าตื ้นเขิน เมืองท่าจึงไปสร้ างขึ ้นที่
เมืองดานังแทน ทําให้ ฮอยอันในปั จจุบนั สงบเงียบ มีสภาพบ้ านเรื อนที่สวยงาม สร้ างด้ วยไม้ มีประตู
แกะสลักและห้ องโปร่งๆ จนองค์การยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนด์ได้ ริเริ่ มให้ ทุนทําโครงการบูรณะ เพื่อ
ปกป้องเขตเมืองเก่าและอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ ของสถาปั ตยกรรมที่ลํ ้าค่า ระหว่างทางนําท่านชม
หมู่บ้านแกะสลักหินอ่ อน ซึ่งเป็ นหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ในตัวเมืองดานังที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทัว่ โลกใน
เรื่ องงานฝี มือ การแกะสลักหินอ่อน หินหยก ท่านสามารถบันทึกภาพหรื อซื ้องานแกะสลักเหล่านี ้เพื่อ
เอากลับไปเป็ นของฝาก หรื อซื ้อกลับไปเป็ นของประดับในบ้ าน
นําท่าน ล่ องเรื อกระด้ งหมู่บ้านกั๊มทาน หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตังอยู
้ ่ในสวนมะพร้ าวริ มแม่นํ ้า
ในอดีตช่วงสงครามหมู่บ้านแห่งนี ้เคยเป็ นที่พกั อาศัยของทหาร อาชีพหลักของคนที่หมู่บ้านแห่งนี ้คือ
ประมง ระหว่างการล่องเรื อท่านจะได้ ชมวัฒนธรรมของชาวบ้ าน ณ หมูบ่ ้ านแห่งนี ้
จากนัน้ นํ าท่านเดินทางสู่ตัวเมืองโบราณฮอยอัน นํ าท่านชม สะพาน
ญี่ปุ่น ที่สร้ างโดยชาวญี่ปนุ่ เป็ นรู ปทรงโค้ ง มีหลังคามุงกระเบื ้องสีเขียว
และเหลืองเป็ นลอนคลื่น ตรงกลางสะพานมีเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส ซึ่ง
สร้ างเชื่อมเขตชาวญี่ปนุ่ กับชาวจีน ชม จั่วฟุกเกี๋ยน บ้ านประจําตระกูล
ที่สร้ างขึ ้นเมื่อพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝู เป็ นที่พบปะของผู้คนที่อพยพ
มาจากฟุกเกี ้ยนที่มีแซ่เดียวกัน นําท่านเดินทางสู่ บ้ านเลขที่ 101 ถนน
เหวียนไทฮ็อก หน้ าบ้ านติดถนนสายหนึ่ง หลังบ้ านไปจรดถนนอีกสาย
หนึ่ง เป็ น สถาปั ตยกรรมที่ ส วยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สร้ างด้ ว ยไม้ 2 ชัน้ ด้ ว ยความประณี ต
ด้ านหน้ าจะทําเป็ นร้ านบูติก ด้ านหลังเป็ นที่เก็บสินค้ า ภายในเป็ นที่อยู่อาศัย มีลาดเปิ ดโล่งเห็นท้ องฟ้า

และมีเฉลียงเชื่อมต่อส่วนที่พกั อาศัยหลายส่วน รู ปแบบของหลังคาทรงกระดองปู จากนันอิ
้ สระให้ ท่าน
เดินชมเมือง ซื ้อของที่ระลึก ร้ านค้ าขายของที่ระลึกก็จะตังอยู
้ ่ในบ้ านโบราณ ยิ่งเดินชมเมืองก็จะรู้ สกึ ว่า
เมืองนี ้มีเสน่ห์มาก บ้ านเก่าโบราณมีลกั ษณะเฉพาะ รวมไปถึงได้ รับอิทธิพลจากจีนและญี่ปนุ่ ซึ่งได้ รับ
การอนุรักษ์ ไว้ เป็ นอย่างดี ผสมผสานกันอย่างน่าตื่นตาทังบ้
้ านเรื อน วัดวาอาราม เจดีย์ ศาลาประชม
คม ศาลเจ้ า บ้ านประจําตระกูล และร้ านค้ าต่างๆ
คํ่า

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร …เมนูพเิ ศษ!! กุ้งมังกร
หลังอาหารคํ่านําท่านเดินทางสู่ เมือง ดานัง เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับสี่ของเวียดนามซึง่ เติบโตอย่างรวดเร็ว
ทังขนาดและความสํ
้
าคัญซึง่ ตังอยู
้ ร่ ะหว่างชายฝั่งทะเลและที่ราบสูงตอนกลางของเวียดนาม

พักที่

ADINA HOTEL/HOANG DAI 2 HOTEL/NESTA HOTEL 3 ดาว *หรื อระดับเทียบเท่ า*
(โรงแรมที่ดานังส่ วนใหญ่ ไม่ ค่อยมีห้องTripleจะใช้ ห้องเป็ นTwinและเพิ่มเตียงเสริมแทน)

วันที่สาม

เมืองดานัง – บานาฮิล (นั่งกระเช้ าไฟขึน้ -ลง) – FANTASY PAKR – ตลาดฮานดานัง
สะพานแห่ งความรั ก สะพานมังกร – ดานัง

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านนัง่ กระเช้ าสู่ บานาฮิลล์ ดื่มดํ่าไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเช้ าบา
นา-ฮิลล์เป็ นกระเช้ าลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็ นระยะทางที่ยาวที่สดุ ในโลก ได้ รับการบันทึก

จากกินเนสบุ๊คเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใช้ เวลาประประมาณ 15 นาที) ขึน้ ไปถึงสถานีเฟรนช์
ฮิลล์อันเก่าแก่ของบานาฮิ ลล์รีสอร์ ท และได้ ชื่นชมกับสุดยอดวิวทิวทัศน์ ในแบบพาโนรามาในวันที่
อากาศสดใส บานาฮิลล์ เป็ นรี สอร์ ทและสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ ตั ้งอยู่ทางตะวันตกของดานัง ซึ่ง
การท่อ งเที่ย วของเวีย ดนามได้ โ ฆษณาว่า บานาฮิลล์คือ ดาลัด แห่ง เมือ งดานัง ถูก ค้ น พบโดยชาว
ฝรั่ง เศสเมื่อ สมัยที่ฝ รั่ง เศสเป็ น เจ้ า อาณานิคม จึง ได้ มีก ารสร้ า งถนนขึ ้นไปบนภูเ ขา สร้ า งที่พ กั สิ่ง
อํานวยความสะดวกต่างๆ เพื่อใช้ เป็ นที่พกั ผ่อน เนื่องจากที่นี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทังปี
้ อุณหภูมิ
เฉลี่ยทังปี
้ ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเท่านั ้น

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนบาน่ าฮิลล์ (อาหารแบบบุฟเฟ่ ต์ )
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ สวนสนุก FANTASY PARK ซึง่ มีเครื่ องเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น ท้ าทาย
ความมันส์ของหนัง 4D ระทึกขวัญกับบ้ านผีสิง เกมส์สนุกๆ เครื่ องเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ หรื อจะเลือกช้
อปปิ ง้ ของที่ระลึกของสวนสนุก ได้ เวลานําท่านนัง่ กระเช้ ากลับสูด่ านัง สมควรแก่เวลานําท่านนัง่ กระเช้ า
ลงสูด่ ้ านล่าง
เดินทางสู่ ตลาดฮาน ตลาดสดของเมื องดานัง ตัง้ อยู่ริมแม่นํา้ ฮาน ไม่ไกลจากสะพานข้ ามแม่นํา้
ด้ านหน้ าตลาดมีประติมากรรมริมแม่นํ ้าเป็ นรูปปั น้ หญิงสวยงาม มีทงของสดและของที
ั้
่ระลึกให้ เลือกซื ้อ

คํ่า

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารคํ่านันนํ
้ าท่านชม สะพานมังกร (Dragon Brigde) อีกหนึ่งที่เที่ยวแห่งใหม่ สะพานที่มีที่มี
ความยาว 666 เมตร ความกว้ างเท่าถนน 6 เลน ด้ วยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ล้ านล้ านดอง เชื่อมต่อ
สองฟากฝั่งของแม่นํ ้าฮัน เปิ ดให้ บริ การเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี
แห่งอิสรภาพของเมืองดานัง ซึง่ สะพานมังกรแห่งนี ้เป็ น Landmark แห่งใหม่ของเมืองดานัง ซึง่ มีรูปปั น้
ที่มีหวั เป็ นมังกรและหางเป็ นปลา พ่นนํ ้า คล้ ายๆสิงคโปร์
(วันเสาร์ -อาทิตย์ เวลา 3 ทุ่ม มังกรจะพ่ นนํ้า และพ่ นไฟเป็ นเวลา 5 นาที)

พักที่

ADINA HOTEL/HOANG DAI 2 HOTEL/NESTA HOTEL 3 ดาว *หรื อระดับเทียบเท่ า*
(โรงแรมที่ดานังส่ วนใหญ่ ไม่ ค่อยมีห้องTripleจะใช้ ห้องเป็ นTwinและเพิ่มเตียงเสริมแทน)

วันที่ส่ ี

เมื อ งดานั ง – หาดหมี เ คว – วั ด หลิ น อึ๋ ง – สนามบิ น ดานั ง – ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ –
กรุ งเทพฯ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ หาดหมี เ คว เป็ นหาดที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองดานัง
เนื่ องจากมี หาดทรายขาวทอดยาวและนํ า้ ทะเลใสสวยงาม ชายหาดนี ้
ได้ รับความสนใจไปทัว่ โลกในช่วงสงครามเวียดนาม เมื่อทหารอเมริ กนั ใช้
เป็ นพื ้นที่พกั ผ่อนหย่อนใจ และเรี ยกหาดนี ้ว่าหาดไชน่า หลังจากสงคราม
สิ ้นสุดลง ชายหาดนี ้ก็เป็ นที่นิยมในหมู่คนท้ องถิ่นและนักท่องเที่ยว และมี
รี สอร์ ตหรู ผุดขึน้ หลายแห่ง ซึ่งริ มหาดก็จะมีเรื อกระด้ งของชาวบ้ านที่ทํา
ประมงแถวๆนี ้ลอยลําอยู่ อิสระให้ ทา่ นได้ ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ
นําท่านเดินทางสู่ วั ดหลินอึ๋ง นมัสการเจ้ าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลัก
ด้ วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที่สดุ ในเวียดนาม ซึ่งมีทําเลที่ตงดี
ั ้ หัน
หน้ า ออกสู่ท ะเลและด้ า นหลัง ชนภูเ ขา ตัง้ อยู่บ นฐานดอกบัว สง่ า งาม
ชาวประมงนิ ย มไปกราบไหว้ ขอพรให้ ช่ ว ยปกปั ก รั ก ษา หลิ น อึ๋ ง มี
ความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตังอยู
้ ่บนชายหาดบ๊ ายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต์ 18 องค์เป็ น
หินอ่อนแกะสลักที่มีเอกลักษณ์ทา่ ทางที่ถ่ายทอดอารมณ์ทกุ อย่างของมนุษย์ซงึ่ แฝงไว้ ด้วยคติธรรม
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางเข้ าสู่ สนามบินดานัง

12.40 น.

เหินฟ้าสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 637

14.10 น.

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ….พร้ อมความประทับใจ

***************************
** หากท่ านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทุกครั ง้ ก่ อนทําการออก
ตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรั บเปลี่ยนไฟล์ ท หรื อ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ***
ขอบพระคุณทุกท่ านที่ใช้ บริการ ***

อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่
กําหนดการเดินทาง

ห้ องละ
2-3 ท่ าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่ มีเตียง

พักเดี่ยว
เพิ่ม

(เด็กอายุต่าํ กว่ า
(เด็กอายุต่าํ กว่ า
12ปี )
12ปี )

ราคาทัวร์
ไม่ รวมตั๋ว
เครื่ องบิน

24 – 27 กุมภาพันธ์ 2561

13,888

13,888

13,888

3,000

9,588

08 – 11 มีนาคม 2561

13,888

13,888

13,888

3,000

9,588

15 – 18 มีนาคม 2561

13,888

13,888

13,888

3,000

9,588

12 – 15 เมษายน 2561

16,888

16,888

16,888

3,000

10,888

26 – 29 เมษายน 2561

12,888

12,888

12,888

3,500

8,888

03 – 06 พฤษภาคม 2561

12,888

12,888

12,888

3,500

8,888

07 – 10 มิถุนายน 2561

12,888

12,888

12,888

3,500

8,888

19 – 22 กรกฎาคม 2561

12,888

12,888

12,888

3,500

8,888

09 – 12 สิงหาคม 2561

12,888

12,888

12,888

3,500

8,888

30 ส.ค. – 02 ก.ย. 2561

12,888

12,888

12,888

3,500

8,888

** ราคาเด็กอายุไม่ เกิน 2 ปี 3,900 บาท**
ค่ าบริการข้ างต้ น ยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ ท้องถิ่น
ท่ านละ 600 บาท /ทริป/ต่ อท่ าน **หัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ ความพึงพอใจ**
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้ องยกเลิก 30 วันก่ อนการเดินทางเท่ านัน้ ไม่ เช่ นนัน้ ทางบริ ษัทจะไม่ คืนมัดจําไม่ ว่าด้ วยกรณีใดๆทัง้ สิน้
เพราะว่ าทางบริ ษัทได้ ทาํ การจ่ ายค่ าตั๋วไปให้ กับการสายการบินเรี ยบร้ อยแล้ ว โปรดอ่ านข้ อความให้ ถ่ ีถ้วนก่ อนการจองทัวร์ ทุกครั ง้
เพื่อประโยชน์ แก่ ตัวท่ านเอง

การเดินทางในแต่ ละครั ง้ จะต้ องมีผ้ ูโดยสารจํานวน 15 ท่ านขึน้ ไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ ครบจํานวนดังกล่ าว บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรื อเปลี่ยนแปลงราคา
กรุ ณาชําระมัดจํา ท่ านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจํา
ทัง้ หมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ ชาํ ระค่ าตั๋วเครื่ องบินเต็มใบให้ กับสายการบินเป็ นที่เรี ยบร้ อย ยกเว้ นค่ าภาษี
นํา้ มันที่ยังมิได้ ชาํ ระ ค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ กรุ ณาชําระ 21 วันก่ อนการเดินทาง
หมายเหตุ : ตั๋วเมื่อออกแล้ ว ไม่ สามารถรี ฟันด์ ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ พร้ อมคณะ
 ค่านํ ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.

 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ

 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้ องละ 2 ท่านหรื อ 3 ท่าน
 ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื ้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้ างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่า ใช้ จ่ า ยส่ว นตัว นอกเหนื อ จากรายการที่ ร ะบุ เช่ น ค่ า ทํ า หนัง สื อ เดิ น ทาง ค่า โทรศัพ ท์ ค่า โทรศัพ ท์ ท างไกล ค่า
อินเตอร์ เน็ต ค่าซักรี ด มินิบาร์ ในห้ อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุ ณาสอบถามจาก
หัวหน้ าทัวร์ ก่อนการใช้ บริการ)
ค่ าทิปคนขับรถ และ ไกด์ ท้องถิ่น ท่ านละ 600 บาท/ทริป/ต่ อท่ าน *หัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ ความพอใจ*
ค่ าภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชําระค่ าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ต้องชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสํารองที่นงั่
2. นัก ท่ อ งเที่ ย วหรื อ เอเจนซี่ ต้ อ งชํ า ระเงิ น ค่ า บริ ก ารส่ ว นที่ เ หลื อ ทัง้ หมดก่ อ นวัน เดิ น ทางอย่ า งน้ อ ย 21 วัน กรณี
นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ไม่ชําระเงิน หรื อชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่
ว่ากรณีใดๆให้ ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์ นนๆ
ั้
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรื อจดหมายฯ ต้ องทําในวันเวลาทําการของทางบริ ษัท ดังนี ้ วันจันทร์
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่
รัฐบาลประกาศในปี นนๆถื
ั ้ อว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริ ษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1.
กรณีที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรื อเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่(ผู้
มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้ องแฟกซ์ อีเมล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริ ษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้ ง
ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2.
กรณีนกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริ การคืน นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง)
จะต้ องแฟกซ์ อีเมล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริ ษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทําเรื่ องขอรับเงินค่าบริ การ
คืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพร้ อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริ การต่างๆ และหน้ า
สมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้ นําเงินเข้ าให้ ครบถ้ วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริ การดังนี ้
2.1.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้ อยละ 100 ของค่าบริการที่ชําระแล้ ว
2.1.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้ อยละ 50 ของค่าบริการที่ชําระแล้ ว
2.1.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชําระแล้ วทังหมด
้
ทัง้ นี ้ ทางบริ ษั ท จะหัก ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ไ ด้ จ่ า ยจริ ง จากค่า บริ ก ารที่ ชํ า ระแล้ ว เนื่ อ งในการเตรี ย มการจัด การนํ า เที่ ย วให้ แ ก่
นักท่องเที่ยว เช่น การสํารองที่นงั่ ตัว๋ เครื่ องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ต้องการันตีมดั จําหรื อซื ้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรื อเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรื อ Extra Flight กับ
สายการบิน หรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรื อค่าบริการทังหมด
้
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรื อจดหมายฯ ต้ องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี ้ วันจันทร์
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่
รัฐบาลประกาศในปี นนๆถื
ั ้ อว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริ ษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกั ท่องเที่ยวเดินทางไม่ถงึ 15 คน
เงื่อนไขและข้ อกําหนดอื่นๆ

1. ทัวร์ นี ้สําหรับผู้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้
2. ทัวร์ นีเ้ ป็ นทัวร์ แบบเหมา หากท่านไม่ได้ ร่วมเดินทางหรื อใช้ บริ การตามที่ระบุไว้ ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรื อทังหมด
้
หรื อถูกปฏิเสธการเข้ า-ออกเมืองด้ วยเหตุผลใดๆ ทางบริ ษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรื อทังหมดให้
้
แก่ทา่ น
3. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้ อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ ง
ให้ กบั นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไม่มีวีซา่ และอย่างน้ อย 10
วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดี ที่จะชําระค่าบริ การเพิ่มจากการที่ มี
นักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้ อยกว่าที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อให้ คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้ บริการต่อไป
4. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน้ าชื่อ เลขที่
หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ ในการจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณีที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่มิได้ สง่ หน้ าหนังสือเดินทางให้ กบั
ทางบริษัทพร้ อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริ งของประเทศที่เดินทาง ทังนี
้ ้บริ ษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้ เกิดจาก
ความผิดของทางบริ ษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหาย
หรื อเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้ า เปลี่ยนแปลง หรื อการบริการของสายการบิน เหตุสดุ วิสยั อื่น เป็ นต้ น
7. อัตราค่าบริ การนี ้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริ ษัทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบริ ษัทขอ
สงวนสิทธิ์ ในการปรับราคาค่าบริ การเพิ่มขึน้ ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว
เครื่ องบิน ค่าภาษี เชื ้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษัท ไม่มีอํานาจในการให้ คําสัญญาใดๆ แทนบริ ษัท เว้ นแต่มีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอํานาจของบริ ษัทกํากับเท่านัน้
ข้ อแนะนําก่ อนการเดินทาง
1. กรุ ณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ ้นเครื่ องบิน ต้ องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ ้น และ
รวมกันทุกชิ ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถงุ พลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิท และสามารถนําออกมาให้ เจ้ าหน้ าที่
ตรวจได้ อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ ถือได้ ทา่ นละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้ าสิง่ ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่
กําหนดจะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าที่โหลดใต้ ท้องเครื่ องบินเท่านัน้
2. สิง่ ของที่มีลกั ษณะคล้ ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝาก
เจ้ าหน้ าที่โหลดใต้ ท้องเครื่ องบินเท่านัน้
3. IATA ได้ กําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่ สํารองขึน้ ไปบนเครื่ องบินดังนี ้ แบตเตอรี่ สํารองสามารถ
นําใส่กระเป๋ าติดตัวถือขึ ้นเครื่ องบินได้ ในจํานวนและปริมาณที่จํากัด ได้ แก่

3.1 แบตเตอรี่ สํารองที่มีความจุไฟฟ้าน้ อยกว่า 20,000 mAh หรื อน้ อยกว่า 100 Wh สามารถนําขึ ้นเครื่ องได้ ไม่มีการ
จํากัดจํานวน
3.2 แบตเตอรี่ สํารองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรื อ 100-160 Wh สามารถนําขึ ้นเครื่ องได้ ไม่เกินคนละ
2 ก้ อน
3.3 แบตเตอรี่ สํารองที่มีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรื อ 160 Wh ห้ ามนําขึ ้นเครื่ องในทุกกรณี
4. ห้ ามนําแบตเตอรี่ สํารองใส่กระเป๋ าเดินทางโหลดใต้ เครื่ องในทุกกรณี
*****************************************

