ว ันทีหนึง
06.00
09.00
10.10
เทียง

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูม ิ - เมือ งดาน ัง - เมือ งฮอยอ ัน - สะพานญีปุ่น - บ้านเลขที 101 - ศาลเจ้า
โบราณ - ล่อ งเรือ กระด้งหมู่บ า
้ นกม
+ ั ทาน - หมูบ า
้ นแกะล ักหินอ่อ น - เมือ งดาน ัง - สะพานม ังกร - สะพาน
แห่งความร ัก (-/L/D)
พร ้อมกั น ที สนามบิน สนามบ น
ิ สุ ว รรณ ภู ม ิ ชั น 4 แถว N สายการบิน ไทยเวีย ดเจ็ ท แอร์ พบเจ ้าหน ้าทีของ
บริษัทฯ คอยให ้การต ้อนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
เหินฟ้ าสู่ เมืองดาน ัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน เวีย ดเจ็ ท แอร์ เทียวบิน ที VZ964
เดิน ทางถึง สนามบินดาน ง
ั ประเทศเวียดนาม รับกระเป๋ าสัม ภาระ หลั งจากผ่านขั นตอนตรวจคนเข ้าเมือง เมือ ง
ดาน ัง เป็ นเมืองใหญ่อันดับสีของเวียดนามซึงเติบโตอย่างรวดเร็วทังขนาดและความสําคัญซึงตังอยู่ระหว่างชายฝั ง
ทะเลและทีราบสูงตอนกลางของเวียดนาม
บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร (1)
จากนั นนํ าท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอ ัน ตังอยู่บนฝั งแม่นําทูโบน ใกล ้ชายฝั งทะเล และเป็ นท่าเรือเก่าทีเจริญรุ่งเรือง
มากในชือไฟโฟ ฮอยอันเป็ นศูนย์กลางสําคัญของการแลกเปลียนวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก ต่อมาเมือ
ฮอยอันได ้รับความเสียหายจากการสู ้รบและแม่นํ าตืนเขิน เมืองท่าจึงไปสร ้างขึนทีเมืองดานั งแทน ทําให ้ฮอยอันใน
ปั จจุบันสงบเงียบ มีสภาพบ ้านเรือนทีสวยงาม สร ้างด ้วยไม ้มีประตูแกะสลักและห ้องโปร่งๆ จนองค์การยูเนสโกและ
รัฐ บาลโปแลนด์ไ ด ้ริเ ริมให ้ทุ น ทํ า โครงการบู ร ณะ เพื อปกป้ องเขตเมือ งเก่า และอนุ ส รณ์ ท างประวั ต ิศ าสตร์ข อง
สถาปั ตยกรรมทีลําค่า (ใช ้เวลาเดินทางราวๆ 1 ชัวโมง)

ไม่ค วรพลาดเมือมาเวียดนาม
ในการมาฮอยอั น นั น หรือ เมือ งต่า งๆ
ของเวียดนามท่านจะได ้พบกับพิซซ่า
เวียดนาม ซึงดูแล ้วอาจจะไมได ้คล ้าย
กั บ พิช ซ่ า เท่ า ไหร่ เ มื อดู จ ากหน า้ ตา
ของมัน แต่หากพบเห็นรถขายพิซซ่า
ห รื อ ร า
้ น ที ตั ง อ ยู่ ข ้ า ง ท า ง ด ้ ว ย
รู ป ลั ก ษ ณ์ แ ล ะรส ช าติ ข อ งมั น แ ล ว้
ต ้องบอกเลยว่าท่านไม่ควรพลาดจริง
โดยตั ว แป้ งของพิ ซ ซ่ า จะเป็ นแผ่ น
แป้ งหนาๆทีนํ ามาปิ งกับ เตาถ่าน โรย
หน า้ ด ้วยเครืองต่ า งๆใส่ไ ข่ ไส ้กรอก
ผัก โรย หรือ ท่านทีชอบชีส ก็ส ามารถ
ใส่ลงไปเพิมได ้

่ ัวเมืองโบราณฮอยอัน นํ าท่านชม สะพานญีปุ่น ทีสร ้างโดยชาวญีปุ่ น เป็ นรูปทรงโค ้ง มี
จากนั นนํ าท่านเดินทางสูต
หลังคามุงกระเบืองสีเขียวและเหลืองเป็ นลอนคลืน ตรงกลางสะพานมีเจดียท
์ รงสีเหลียมจัตุรัส ซึงสร ้างเชือมเขต
ชาวญีปุ่ น กับชาวจีน
นํ าท่านเดินทางสู่ บ้านเลขที 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หน ้าบ ้านติดถนนสายหนึง หลังบ ้านไปจรดถนนอีกสายหนึง
เป็ นสถาปั ตยกรรมทีสวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สร ้างด ้วยไม ้ 2 ชัน ด ้วยความประณีต ด ้านหน ้าจะทําเป็ นร ้านบู
ติก ด ้านหลังเป็ นทีเก็บสินค ้า ภายในเป็ นทีอยูอ
่ าศัย มีลาดเปิ ดโล่งเห็นท ้องฟ้ า และมีเฉลียงเชือมต่อส่วนทีพักอาศัย
หลายส่วน รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู จากนั นอิสระให ้ท่านเดิน ชมเมือง ซือของทีระลึก ร ้านค ้าขายของที
ระลึกก็จะตังอยู่ในบ ้านโบราณ บ ้านเก่าโบราณมีลักษณะเฉพาะ รวมไปถึงได ้รับอิทธิพ ลจากจีน และญีปุ่ น ซึงได ้รับ
การอนุ รักษ์ ไว ้เป็ นอย่างดี ผสมผสานกั น อย่างน่ าตืนตาทั งบ ้านเรือ น วัด วาอาราม เจดีย ์ ศาลาประชมคม ศาลเจ ้า
บ ้านประจําตระกูล และร ้านค ้าต่างๆ

นํ าท่านขอพร ศาลเจ้าโบราณ เป็ นศาลเจ ้าทีเก่าแก่ของเมืองฮอยอัน สีเหลียมจัตุรัส ซึงสร ้างเชือมเขตชาวญีปุ่ น
กับ ชาวจีน บ ้านประจํ าตระกูล ทีสร ้างขึนเมือพ.ศ.2335 อยู่บ นถนนตรั น ฝู เป็ นทีพบปะของผู ้คนทีอพยพมาจากฟุ
กเกียนทีมีแซ่เดียวกัน

คํา

นํ าท่าน ล่อ งเรือ กระด้งหมู่บ า
้ นกม
+ ั ทาน หมู่บ ้านเล็กๆในเมืองฮอยอัน ตังอยู่ใ นสวนมะพร ้าวริม แม่นํา ในอดีตช่วง
สงครามหมู่บ ้านแห่ ง นี เคยเป็ นทีพั ก อาศั ย ของทหาร อาชีพ หลั ก ของคนที หมู่ บ ้านแห่ ง นี คือ ประมง ระหว่า งการ
ล่องเรือท่านจะได ้ชมวัฒ นธรรมของชาวบ ้าน ณ หมู่บ ้านแห่งนี หลังจากนั นนํ าท่านเดินทางกลับเข ้าสู่ เมือ งดาน ัง
ระหว่างทางนํ าท่านชมหมูบ
่ า
้ นแกะสล ักเป็ นร ้านขายของฝากเช่น หินอ่อน หยก เสือผ ้า กระเป๋ า
ี ๊ ูด (2)
บริการอาหารคํา ณ ภ ัตตาคาร พิเศษ...เมนูซฟ

นํ าท่านชม สะพานแห่งความร ัก เป็ นสะพานทีถูกประดับตกแต่งด ้วยเสารูปหัวใจ และจากสะพานแห่งนีให ้ท่านได ้
เห็นวิวของสะพานมังกรแบบเต็มๆ
นํ าท่านชม สะพานม ังกร อีกหนึงทีเทียวแห่งใหม่ สะพานทีมีทีมีความยาว 666 เมตร ความกว ้างเท่าถนน 6 เลน
ด ้วยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ล ้านล ้านดอง เชือมต่อสองฟากฝั งของแม่นําฮัน เปิ ดให ้บริการเมือ 29 มีนาคม พ.ศ.
2556 เนืองในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอิสรภาพของเมืองดานัง ซึงสะพานมังกรแห่งนีเป็ น Landmark แห่ง

ใหม่ของเมืองดานั ง ซึงมีรูปปั นทีมีหัวเป็ นมังกรและหางเป็ นปลา พ่นนํ า คล ้ายๆสิงคโปร์ (ว ันเสาร์-อาทิตย์เวลา 3

ทุม
่ ม ังกรจะพ่นนําB และพ่นไฟเป็นเวลา 5 นาที)

พ ักที

ADINA HOTEL โรงแรมระด ับ 3 ดาว เทียบเท่าหรือระด ับเดียวก ัน

ว ันทีสอง

วด
ั หลิน อึMง - หาดมีเค - บานาฮิล ล์ - สะพานสีท อง หรือ GOLDEN BRIDGE - สวนสนุ ก แฟนตาซี พาร์ค
(B/L/D)
้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
บริการอาหารเชา
M นมั สการเจ ้าแม่ก วนอิม หลิน อึง
นํ าท่านเดิน ทางสู่ ว ัดหลิน อึง
Q แกะสลัก ด ้วยหิน อ่อนสูง ใหญ่ ยืน โดดเด่น สูงทีสุด ใน
่ ะเลและด ้านหลังชนภูเขา ตังอยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนิยม
เวียดนาม ซึงมีทําเลทีตังดี หันหน ้าออกสูท
ไปกราบไหว ้ขอพรให ้ช่วยปกปั กรักษา หลินอึง
Q มีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตังอยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ใน
ึ
ลานวัดมีพ ระอรหัน ต์ 18 องค์เป็ นหิน อ่อนแกะสลักทีมีเอกลักษณ์ ท่าทางทีถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษ ย์ซ ง
แฝงไว ้ด ้วยคติธรรม

้
เชา

เทียง

ื
สมควรแก่เวลานํ าท่านเดินทางจาก บาน่าฮิลส์ กลับเข ้าสู่เมืองดานั ง นํ าท่านชม หาดหมีเคว เป็ นหาดทีมีชอเสี
ยง
ทีสุดในเมืองดานั ง เนืองจากมีหาดทรายขาวทอดยาวและนํ าทะเลใสสวยงาม ชายหาดนีได ้รับความสนใจไปทัวโลก
ในช่วงสงครามเวียดนาม เมือทหารอเมริกั น ใช ้เป็ นพืนทีพั ก ผ่อนหย่อนใจ และเรียกหาดนี ว่าหาดไชน่า หลั งจาก
สงครามสินสุดลง ชายหาดนีก็เป็ นทีนิยมในหมู่คนท ้องถินและนั กท่องเทียว และมีรส
ี อร์ตหรูผุดขึนหลายแห่ง ซึงริม
หาดก็จะมีเรือกระด ้งของชาวบ ้านทีทําประมงแถวๆนีลอยลําอยู่ อิสระให ้ท่านได ้ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ
บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร (4)

นํ าท่านนังกระเช ้าสู่ บานาฮิลล์ ดืมดําไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเช ้าบานา-ฮิลล์เป็ น
กระเช ้าลอยฟ้ ารางเดียวแบบไม่ห ยุดจอดเป็ นระยะทางทียาวทีสุดในโลก ได ้รับการบันทึกจากกิน เนสบุ๊คเมือวันที 9
ิ ล์อันเก่าแก่ของบานาฮิลล์รส
มีนาคม ค.ศ.2009 (ใช ้เวลาประประมาณ 15 นาที) ขึนไปถึงสถานีเฟรนช์ฮล
ี อร์ท และ
ได ้ชืนชมกับสุดยอดวิวทิวทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันทีอากาศสดใส บานาฮิล ล์ เป็ นรีส อร์ท และสถานทีพัก ผ่อ น
หย่อ นใจ ตั งอยู่ท างตะวัน ตกของดานั ง ซึงการท่อ งเทียวของเวีย ดนามได ้โฆษณาว่า บานาฮิล ล์ค อ
ื ดาลัด แห่ง
เมืองดานั ง ถูก ค ้นพบโดยชาวฝรังเศสเมือสมัยทีฝรังเศสเป็ นเจ ้าอาณานิค ม จึง ได ้มีก ารสร ้างถนนขึนไปบนภูเ ขา
สร ้างที พัก สิงอํ า นวยความสะดวกต่า งๆ เพื อใช ้เป็ นที พัก ผ่อ น เนื องจากที นี มีอ ากาศหนาวเย็น ตลอดทั งปี
อุณ หภูม เิ ฉลียทังปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเท่านั น
ิ ส ์ แห่ง นี ท่า นจะได ้พบกับ ลูก โลกขนาดใหญ่ทีตกแต่ง ด ้วย
บริเ วณลานกวางเมือท่า นเดิน ทางข ้นมาถึง บาน่า ฮ ล
ดอกไม ้ต่างๆตามฤดูกาล หรือเมือมีเ ทศกาลต่างๆ

จากนั นนํ าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค ซึงมีเครืองเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น ท ้าทายความมันส์ของ
ิ เกมส์สนุกๆ เครืองเล่น เบาๆ รถไฟเหาะ หรือจะเลือกช ้อปปิ งของทีระลึกของสวน
หนั ง 4D ระทึกขวัญ กับบ ้านผีสง
สนุก

้ ไฟฟ้า และค่าเครืองเล่นภายในสวนสนุก และนอกสวนสนุก ทุกอย่าง
รวมค่าเข้า ค่ากระเช า
ยกเว้นโซนของการจ ัดแสดงหุ่นขีผ
B ง
ึB ราคาค่าเข้า 100,000.- ดอง

เครืองเล่น ทีกําลังเป็ นทียอดฮิตสํา หรับท่านทีชืนชอบการเล่น เกมส ์ 4D และ 5D โดยแต่ล ะห ้องของเครืองเล่น
จะมีเ นือเรืองทีแตกต่า งกัน ให ้ท่านได ้สนุกสานกับการเล่น อาทิ เกมส์ลาคาบอย ภายในห ้องเกมส์จ ะมีทีนั งคล ้าย
อานม ้าพร ้อมกับปื นให ้กับท่า น ประนึง ว่าท่านกําลังขีม ้าอยู่ และไล่ล่าศัตรู สัม ผัสการเล่น เกมแนวใหม่ ทีให ้ความ
สมจริงแบบครบรส ทีนีถือเป็ นอีกทางเลือกทีจะทําให ้ประสบการณ์การเล่น เกมแบบเดิม ๆของท่านเปลียนไป

้ ันป่ วน ไปกับเครืองเล่น ย ักษ์ตกตึก เครืองเล่น ทีสูงทีสุดในเครืองเล่น
เสียว ต ับ ไต ไส ้ พุงกระเพือม ท้อ งไสป
ทังหมด เครืองจะค่อยๆพาคุณ ขึนไปจุดสูงสุดด ้านบน ระหว่างทางก็ปล่อยให ้ชมวิวเพลินๆบนนั น เมือท่านนั บ 1 2 3

่ ืนด ้วยความแรงจากความสูงในสภาพไร ้การควบคุมทีทําให ้คุณ แทบลืม
(ในใจ) ทันใดนั นก็จะปล่อยท่านดิงพสุธาสูพ
หายใจ

สนุกสุดมันส์กับเครืองเล่นสุดคลาสสิก รถบม
+ ั ขับรถ..บัZมกันให ้สะใจ สนุกเร ้าใจไปกับการบัZมรถใส่กัน ผู ้ทีหลงใหล
เสียงเพลงจังหวะมันส์ๆ และความกระแทกกระเทือน ชนิดอวัยวะภายในแทบจะรวมอยู่ด ้วยกันพลาดไม่ได ้กับเครือง
เล่นนี

เปลียนมาเล่นอะไรเบาๆกันบ ้างกับ BACK TO JURASSIC เป็ นห ้องแบบวิทยาศาตร์ให ้ท่านได ้เห็นวิวัฒนาการของ
ไดโนเสาร์ เหมาะสํารับเด็กๆ หรือผู ้ทีชืนชอบไดโดนเสาร์ให ้ท่านได ้เห็น การพัฒ นาของไดโนเสาร์อย่างใกล ้ชิดใบ
แบบทีท่านไม่เคยพบเห็นทีไหนมาก่อนอย่างแน่นอน จากนั นก็พักให ้หายเหนือยทีโซนเครืองดืมและอาหาร กับมุม
สุดชิคแสนน่ารักๆกันสักหน่อย

้ ไฟฟ้าบาน่าฮิลส ์ เนืองจากในสวนของบาน่าฮิลส์มห
กระเชา
ี ลากหลายโซน ดังนันนอกจากกระเช ้าไฟฟ้ าทีนํ าท่าน
มายังด ้านบนแล ้วยังมีกระเช ้าอีก 2 สาย หากท่านใดทีชืนชอบและอยากจะขึนกระเช ้าซําอีก ก็สามารรถนั งได ้เท่าที
ท่านพอใจ ท่านสามารถเยียมชมบาน่าฮิลส์แห่งนีได ้โดยรอบ ท่านจะได ้สัมผัสกับลมหนาวระหว่างทีกระเช ้าเลือนไป
และได ้สัมผัสกับการตกแต่งในรูปแบบไสล์ฝรังเศส

คํา
พ ักที

บริการอาหารคํา ณ ภ ัตตาคารบนบาน่าฮิลส.์ ..พิเศษ !! เมนูบฟ
ุ เฟ่ต์นานาชาติ (5)
MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTEL ระด ับ 4 ดาว

ว ันทีสาม
้
เชา

บานาฮิลส ์ - สะพานมือ - สวนดอกไม้ - โรงเก็ บ ไวน์ - สนามบิน ดาน ัง - สนามบิน สุวรรณภู ม ิ - กรุงเทพฯ
(B/L/-)
้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
บริการอาหารเชา
นํ า ท่ า นชม สะพานสีท อง หรือ GOLDEN BRIDGE แหล่ ง ท่ อ งเทียวใหม่ล่ า สุด ซึงอยู่บ นเขาบาน่ า ฮิล ส์ เป็ น
สะพานสีทองทอดยาวโดยมีมอ
ื 2 ข ้างอุ ้มไว ้ ตังอยู่ในตําแหน่งทีโดดเด่น เห็นชัด สวยงามเป็ นอีกจุดท่องเทียวนึงที
ได ้รับความนิยมเป็ นอย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพวิวเขาบาน่าฮิลล์ ในวิวพาโนรามา 360 องศา ได ้อย่างเต็ม
อิม

นํ าท่านชม โรงเก็ บ ไวน์ เป็ นห ้องเก็บไวน์ทีมีลั กษณะคล ้ายถํ าทีถูกสร ้างขึนมา ตังอยู่บ นเขาบาน่ าฮิลส์ โดยห ้อง
แห่งนี จะถูกจั ด ออกเป็ นหลายส่วนด ้วยกั น ให ้ท่านได ้เดิน ชมสถานทีเก็ บ ไวน์ ภายในจะถูก จัด ตกแต่ง เป็ นรูป แบบ
ต่างๆ หลากหลายสไตล์

สําหรับท่านทีชืนชอบการดืมไวน์ก็สามารถซือได ้จากทีแห่ง หรือจะเลือกซือไว ้เป็ นของฝากก็ได ้

หลังจากนันนํ าท่านชม สวนดอกไม้แห่งความร ัก หรือ LE JARDIN D'AMOUR เป็ นสวนดอกไม ้สไตล์ฝรังเศส ทีมี
ดอกไม ้หลากหลายพันธุถ
์ ูกจัดเป็ นสัดส่วนอย่างสวยงามท่ามกลางอากาศทีแสนเย็นสบาย ทีไม่วา
่ ท่านจะอยูม
่ ุมไหน
ของสวนก็ สามารถถ่ายรูป ออกมาได ้สวยงามอย่างมาก ให ้ท่านได ้เดิน ทางถ่ายรูปพร ้อมกับสัม ผัส บรรยากาศทีสุด
แสนจะโรแมนติก

เทียง

บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร พิเศษ...เมนูเฝ่อเวียดนาม (7)

18.10
19.50

จากนั นนํ าท่ า นเดิน ทางสู่ ตลาดฮาน ตลาดของเมือ งดานั ง ตั งอยู่ ร ม
ิ แม่ นํ าฮาน ไม่ ไ กลจากสะพานข ้ามแม่ นํ า
ด ้านหน ้าตลาดมีประติม ากรรมริม แม่นํ าเป็ นรูปปั นหญิงสวยงาม มีทังของสดของแห ้ง พวกปลาหมึกแห ้งปรุงรส กุ ้ง
แห ้ง และของทีระลึก เสือผ ้าต่างๆ ให ้ท่านได ้เลือกซือเป็ นของฝาก
เดินทางเข ้าสู่ ท่าอากาศยานดาน ัง
่ รุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย เวียดเจ็ทแอร์ เทียวบินที VZ963
เหินฟ้ าสูก
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ….พร ้อมความประทับใจ
*************************************************************

** หากท่านทีต้องออกตว
M ั ภายใน (เครืองบิน, รถท ัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้าหน้าทีทุกครงก่
ัB อนทําการออกตว
Mั
เนืองจากสายการบินอาจมีการปร ับเปลียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
้ ริการ ***
*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใชบ

อ ัตราค่าบริการ

กําหนดการเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่/เด็ก
ห้องละ 2-3 ท่าน

พ ักเดียวเพิม

ราคาท ัวร์
ไม่รวมตว
Mั
เครืองบิน

02 – 04 สิงหาคม 2562

10,999

3,500

7,999

04 – 06 สิงหาคม 2562

9,999

3,500

6,999

09 – 11 สิงหาคม 2562

10,999

3,500

7,999

24 – 26 สิงหาคม 2562

10,999

3,500

7,999

30 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562

10,999

3,500

7,999

06 – 08 ก ันยายน 2562

10,999

3,500

7,999

15 – 17 ก ันยายน 2562

8,999

3,500

6,999

20 – 22 ก ันยายน 2562

10,999

3,500

7,999

21 – 23 ก ันยายน 2562

10,999

3,500

7,999

28 – 30 ก ันยายน 2562

10,999

3,500

7,999

04 – 06 ตุลาคม 2562

10,999

3,500

7,999

06 – 08 ตุลาคม 2562

9,999

3,500

7,999

12 – 14 ตุลาคม 2562

14,999

3,500

11,999

13 – 15 ตุลาคม 2562

13,999

3,500

10,999

14 – 16 ตุลาคม 2562

10,999

3,500

7,999

15 – 17 ตุลาคม 2562

10,999

3,500

7,999

18 – 20 ตุลาคม 2562

11,999

3,500

8,999

21 – 23 ตุลาคม 2562

11,999

3,500

8,999

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**
ค่าบริการข้างต้น ย ังไม่รวมค่าทิปคนข ับรถ ม ัคคุเทศก์ทอ
้ งถิน
และห ัวหน้าท ัวร์ ท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน
*ขอสงวนสิทธิใd นการเปลียนประเภทห้องพ ักในกรณีหอ
้ งพ ักของบานาฮิลสเ์ ต็ม*

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 ว ันก่อนการเดินทางเท่านน
ัB ไม่เช่นนนทางบริ
ัB
ษ ัทจะไม่คน
ื ม ัดจําไม่วา
่ ด้วย
B เพราะว่าทางบริษ ัทได้ทําการจ่ายค่าตว
กรณีใดๆทงสิ
ัB น
M ั ไปให้ก ับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถ ี
ถ้วนก่อนการจองท ัวร์ทุกครงัB เพือประโยชน์แก่ต ัวท่านเอง
การเดินทางในแต่ละครงจะต้
ัB
องมีผโ
ู ้ ดยสารจํานวน 15 ท่านขึน
B ไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนด ังกล่าว บริษ ัทฯ ขอสงวน
สิทธิใd นการเลือนการเดินทาง หรือเปลียนแปลงราคา
กรุณาชําระม ัดจํา ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหล ัง ทางบริษ ัทขอสงวนสิทธิใd นการคืนม ัดจําทงหมด
ัB
เนืองจากทางบริษ ัทฯ ได้ชําระค่าตว
M ั เครืองบินเต็มใบให้ก ับสายการบินเป็นทีเรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีนํา
B ม ันทีย ังมิได้
่ นทีเหลือ กรุณาชําระ 21 ว ันก่อนการเดินทาง
ชําระ ค่าท ัวร์สว
หมายเหตุ : ตว
M ั เมือออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อ ันเนืองจากเงือนไขของสายการบิน
อ ัตราค่าบริการนีร
B วม
ค่าตัQวเครืองบินไป-กลับ พร ้อมคณะ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีมี
ค่านํ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ-ส่ง และนํ าเทียวตามรายการ
ค่าทีพักตามทีระบุในรายการ พักห ้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
ค่าเข ้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมือทีระบุในรายการ
ค่าจ ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัตเิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)
อ ัตราค่าบริการนีไ
B ม่รวม
ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าทําหนั งสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่า
ซักรีด มินิบาร์ในห ้อง รวมถึงค่าอาหารและเครืองดืมทีสังเพิมนอกเหนือรายการ(กรุณ าสอบถามจากห ัวหน้าท ัวร์ก่อ นการใช ้
บริการ)
ค่าทิปคนข ับรถ ไกด์ทอ
้ งถิน ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน
ค่าภาษีมล
ู ค่าเพิม 7% และภาษีห ัก ณ ทีจ่าย 3%
เงือนไขการชําระค่าบริการ
นักท่องเทียวหรือเอเจนซีต ้องชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 5,000 บาทต่อท่านเพือสํารองทีนัง
นั กท่องเทียวหรือเอเจนซีต ้องชําระเงินค่าบริการส่วนทีเหลือทังหมดก่อนวันเดินทางอย่างน ้อย 21 วัน กรณีนักท่องเทียวหรือ
เอเจนซีไม่ชําระเงิน หรือ ชํ าระเงิน ไม่ค รบภายในกํ าหนด รวมถึงกรณี เช็ ค ของท่านถูก ปฏิเสธการจ่ายเงิน ไม่ว่ากรณี ใ ดๆให ้ถือว่า
นักท่องเทียวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต ้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี วันจันทร์ ถึงศุกร์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวั น เสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวั น เวลาดั ง กล่ า วและวั น หยุ ด นั ก ขั ต ฤกษ์ ที รั ฐ บาล
ประกาศในปี นันๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท

1.
2.

เงือนไขการยกเลิกการเดินทาง
ื
กรณีทนั
ี กท่องเทียวหรือเอเจนซีต ้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลือนการเดินทาง นั กท่องเทียวหรือเอเจนซี(ผู ้มีชอใน
เอกสารการจอง) จะต ้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกทีบริษัทอย่างใดอย่างหนึงเพือแจ ้งยกเลิกการ
จองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา
่ กรณีใดๆ
ื
กรณีนักท่องเทียวหรือเอเจนซีต ้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นั กท่องเทียวหรือเอเจนซี (ผู ้มีชอในเอกสารการจอง)
จะต ้อง
แฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนทีบริษัทอย่างใดอย่างหนึงเพือทําเรืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดย
แนบหนั งสือมอบอํานาจพร ้อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงิน ค่าบริการต่างๆ และหน ้าสมุดบัญ ชี
ธนาคารทีต ้องการให ้นํ าเงินเข ้าให ้ครบถ ้วน โดยมีเงือนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี
2.1.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น ้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร ้อยละ 100 ของค่าบริการทีชําระแล ้ว
2.1.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น ้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร ้อยละ 50 ของค่าบริการทีชําระแล ้ว
2.1.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน ้อยกว่า 15 วัน ไม่คน
ื เงินค่าบริการทีชําระแล ้วทังหมด
ทังนี ทางบริษัทจะหักค่าใช ้จ่ายทีได ้จ่ายจริงจากค่าบริการทีชําระแล ้วเนืองในการเตรียมการจัดการนํ าเทียวให ้แก่นักท่องเทียว เช่น
การสํารองทีนังตัQวเครืองบิน การจองทีพักฯลฯ

1.
2.

3.

การเดินทางทีต ้องการันตีมัดจําหรือซือขาดแบบมีเงือนไข หรือเทียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย
การบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มก
ี ารคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการทังหมด

4.

การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต ้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี วันจันทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน เวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ ที
รัฐบาลประกาศในปี นันๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท

5.

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใq นการยกเลิกการเดินทางกรณีมน
ี ั กท่องเทียวเดินทางไม่ถงึ 15 คน

เงือนไขและข้อกําหนดอืนๆ
1. ทัวร์นีสําหรับผู ้มีวัตถุประสงค์เพือการท่องเทียวเท่านัน
2. ทัวร์นีเป็ นทั วร์แบบเหมา หากท่านไม่ได ้ร่วมเดิน ทางหรือใช ้บริการตามทีระบุไว ้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั งหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเข ้า-ออกเมืองด ้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คน
ื เงินค่าบริการไม่วา
่ บางส่วนหรือทังหมดให ้แก่ท่าน
3. ทางบริษั ทขอสงวนสิท ธิใq นการยกเลิกการเดิน ทางในกรณี ทีมีนั ก ท่องเทียวร่วมเดิน ทางน ้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ ้งให ้กั บ
่ และอย่างน ้อย 10 วันก่อนการ
นักท่องเทียวหรือเอเจนซีทราบล่วงหน ้าอย่างน ้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศทีไม่มว
ี ซ
ี า
่ แต่หากทางนั กท่องเทียวทุกท่านยินดีทจะชํ
เดินทางสําหรับประเทศทีมีวซ
ี า
ี
าระค่าบริการเพิมจากการทีมีนักท่องเทียวร่วมเดินทาง
น ้อยกว่าทีทางบริษัทกําหนดเพือให ้คณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีทจะให
ี
้บริการต่อไป
4. ทางบริษั ทขอสงวนสิท ธิไ
q ม่รับผิด ชอบค่าเสียหายจากความผิด พลาดในการสะกดชือ นามสกุล คํานํ าหน ้าชือ เลขทีหนั งสือ
เดินทางและอืนๆ เพือใช ้ในการจองตัQวเครืองบิน ในกรณีทีนั กท่องเทียวหรือเอเจนซีมิได ้ส่งหน ้าหนั งสือเดินทางให ้กับทางบริษั ท
พร ้อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใq นการเปลียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพือให ้สอดคล ้องกับสถานการณ์ ภูมอ
ิ ากาศ
และเวลา ณ วันทีเดินทางจริงของประเทศทีเดินทาง ทังนีบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเทียวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริษั ทขอสงวนสิท ธิไ
q ม่ รับ ผิด ชอบใดๆ ต่อ ความเสีย หายหรือ ค่า ใช ้จ่ า ยใดๆ ทีเพิมขึนของนั ก ท่ อ งเทียวทีมิไ ด ้เกิด จาก
ความผิดของทางบริษั ท เช่น ภั ยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุด งาน การปฏิวัต ิ อุบัต เิ หตุ ความเจ็ บ ป่ วย ความสูญ หายหรือ
ั อืน เป็ นต ้น
เสียหายของสัมภาระ ความล่าช ้า เปลียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสด
ุ วิสย
7. อัตราค่าบริการนีคํานวณจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีทางบริษัทเสนอราคา ดังนัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิq
ในการปรั บ ราคาค่า บริก ารเพิมขึน ในกรณี ทีมีก ารเปลียนแปลงอั ต ราแลกเปลียนเงิน ตราต่า งประเทศ ค่า ตัQ ว เครืองบิน ค่ า ภาษี
เชือเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลียนแปลงเทียวบิน ฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มอ
ี ํานาจในการให ้คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว ้นแต่มเี อกสารลงนามโดยผู ้
มีอํานาจของบริษัทกํากับเท่านัน
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
1.
กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจะนํ าติดตัวขึนเครืองบิน ต ้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลต
ิ รต่อชิน และรวมกัน
ิ ล็อคปิ ดสนิท และสามารถนํ าออกมาให ้เจ ้าหน ้าทีตรวจได ้
ทุกชินไม่เกิน 1,000 มิลลิลต
ิ ร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึงมีซป
อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให ้ถือได ้ท่านละ 1 ใบเท่านั น ถ ้าสิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณ ฑ์มากกว่าทีกําหนด
จะต ้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ ้าหน ้าทีโหลดใต ้ท ้องเครืองบินเท่านัน
2.
สิงของทีมีลั ก ษณะคล ้ายกั บ อาวุธ เช่น กรรไกรตั ด เล็ บ มีด พก แหนบ อุป กรณ์ ก ีฬ าฯ จะต ้องใส่ก ระเป๋ าใบใหญ่ แ ละฝาก
เจ ้าหน ้าทีโหลดใต ้ท ้องเครืองบินเท่านัน
3.
IATA ได้กําหนดมาตรการเกียวก ับการนําแบตเตอรีสํารองขึน
B ไปบนเครืองบินด ังนีB แบตเตอรีสํารองสามารถนํ าใส่
กระเป๋ าติดตัวถือขึนเครืองบินได ้ในจํานวนและปริมาณทีจํากัด ได ้แก่
3.1 แบตเตอรีสํารองทีมีความจุไฟฟ้ าน ้อยกว่า 20,000 mAh หรือน ้อยกว่า 100 Wh สามารถนํ าขึนเครืองได ้ไม่มก
ี ารจํากัดจํานวน
3.2 แบตเตอรีสํารองทีมีความจุไฟฟ้ า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนํ าขึนเครืองได ้ไม่เกินคนละ 2 ก ้อน
3.3 แบตเตอรีสํารองทีมีความจุไฟฟ้ ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห ้ามนํ าขึนเครืองในทุกกรณี
4.
ห ้ามนํ าแบตเตอรีสํารองใส่กระเป๋ าเดินทางโหลดใต ้เครืองในทุกกรณี
*****************************************

