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Enjoy Vietnam Klang 

4D3N By FD  
ดานัง-เว้ -บานาฮิลล ์- ฮอยอนั 

4 วนั 3 คืน โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย 
 

กาํหนดการเดินทาง 
วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเดี@ยวเพิ@มท่านละ กรุป๊ไซส ์

08-11 พ.ค. 62 16,900.- 5,900.- 20+1 
11-14 พ.ค. 62* 16,900.- * 5,900.- 20+1 
15-18 พ.ค. 62 16,900.- 5,900.- 20+1 
24-27 พ.ค. 62 16,500.- 5,900.- 20+1 
08-11 มิ.ย.62 16,500.- 5,900.- 20+1 
15-18 มิ.ย.62 16,500.- 5,900.- 20+1 
22-25 มิ.ย.62 16,500.- 5,900.- 20+1 
06-09 ก.ค.62 16,500.- 5,900.- 20+1 
13-16 ก.ค.62* 20,300.- * 5,900.- 20+1 
20-23 ก.ค.62 16,500.- 5,900.- 20+1 

09-12 ส.ค. 62* 17,500.- * 5,900.- 20+1 
17-20 ส.ค. 62 16,500.- 5,900.- 20+1 
24-27 ส.ค. 62 16,500.- 5,900.- 20+1 
07-10 ก.ย. 62 16,500.- 5,900.- 20+1 
14-17 ก.ย. 62 16,500.- 5,900.- 20+1 
21-24 ก.ย. 62 16,500.- 5,900.- 20+1 
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วนัที�แรก             กรงุเทพฯ - ดานัง - เว้ - สสุานกษตัริยไ์คดินห ์–วดัเจดียเ์ทียนมู่  
                           ตลาดดองบา – ล่องเรือชมแม่นํ(าหอม-เว้ 

 

08.30 น. พร้อมกนัที@สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั Qน 3 ประต ู2 เคาน์เตอร ์2 เคาทเ์ตอรส์าย
การบินไทยแอรเ์อเชีย Thai AirAsia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที@อาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

11.00 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย เที@ยวบินที@ FD636 
12.30 น. เดนิทางถงึ สนามบินเมืองดานัง หลงัจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยและศุลกากรแลว้ 

นําท่านเดนิทางสู่ เมืองดานัง หรือ ด่าหนัง เป็นเมอืงท่าสาํคญัของเวยีดนามกลางตอนใต ้ตั +งอยูร่มิ
ชายฝ ั .งทะเลจนีใต ้จดัเป็น 1 ใน 5 เขตการปกครองส่วนทอ้งถิ.นในเวยีดนาม   

เที@ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดนิทางสู่ เมืองเว้ เป็นอาณาจกัรโบราณและเมอืงหลวงเก่าแก่ของประเทศเวยีดนาม และ ณ 
ปจัจบุนันี+ไดร้บัการประกาศเป็นเมอืงมรดกอยา่งเป็นทางการจากองคก์ารยเูนสโก นําท่านชม สสุาน
กษตัริยไ์คดินห์ กษตัรยิล์าํดบัที. 12 ของราชวงศเ์หวยีน ว่าเป็นสุสานที.สรา้งไดว้จิติตระการตา เป็น
การผสมผสานระหว่าง จนีกบัเวยีดนาม สุสานแห่งนี+ถอืว่าเป็นสุสานที.สรา้งไดต้ามหลกั ฮวงจุย้ มาก
ที.สุด ชมภาพวาดมงักรในม่านเฆม ซึ.งวาดโดยศลิปินที.ใชเ้ทา้วาดแทนการใชม้อื 
นําท่านเดนิทางสู่ วดัเจดียเ์ทียนมู่  มคีวามหมายว่า เจดยีน์างฟ้า หรอื คนไทยเรยีกว่า วดัเทพธดิา
ราม เป็นเจดยีท์รงเก๋ง 8 เหลี.ยม สูง 7 ชั +น เชื.อว่าเป็นตวัแทนภพชาตต่ิางๆ ของพระพุทธเจา้ ทาง
ดา้นซา้ย-ขวา เป็นที.ตั +งของศลิาจารกึ ระฆงัสาํรดิขนาดใหญ่ หนกัถงึ 3,285 กโิลกรมั ที.ประตูทางเขา้สู่
บรเิวณภายในวดั มรีปูป ั +นเทพเจา้ 6 องค ์คอยยนืปกปกัษ์รกัษาไม่ใหค้วามชั .วรา้ยผ่านเขา้มา จากนั +น
นําท่านเพลดิเพลนิกบัการช้อปปิ+ง ณ ตลาดดองบา ตลาดในร่มแห่งเมอืงเว้ตั +งอยู่ตดิรมิแม่นํ+าหอม  
ตลาดจะม ี2 ชั +น ขายทั +งสนิค้าของที.ระลกึต่างๆ และของใช้ประจําวนั ซึ.งจะเหน็ชาวเวยีดนามมา
จบัจ่ายซื+อของกนัอย่างคบัคั .ง จากนั +นนําท่านดื.มดําบรรยากาศการ ล่องเรือแม่นํQาหอม (The 
Perfume River) เรอืสําราญมงักรเสมอืนเรอืพระที.นั .งในอดตี ล่องเรอืแม่นํ+าเฮยืงยางหรอืแม่นํ+าหอม  
ที.มาของชื.อแมนํ่+าสายนี+เป็นเพราะในยามคํ.าคนื แม่นํ+าสายนี+จะพดัพาเอาความหอมของต้นไมท้ี.มกีลิ.น
หอมมาตามสายนํ+านั .นเอง ผ่านสะพานประวตัศิาสตรส์มยัสงคราม  ชมชวีติชาวบ้านที.ขุดทรายขาย
เป็นอาชพีบนแม่นํ+าแห่งนี+ ตลอดจนชวีติชนบทของสองฝ ั .งแม่นํ+าหอม ภายในเรอืยงัมกีารแสดงดนตรี
พื+นเมอืงคอยบรรเลง 

คํ�า            รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเข้าสู่ที�พกั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัที�สอง       เว้–นั �งรถสามล้อซิโคล่ –พระราชวงัไดโน้ย-ล่องเรือกระด้งหมู่บา้นกั 2มทาน                           
                      เมืองโบราณฮอยอนั - สะพานญี�ปุ่ น - บา้นเลขที� 101 – เมืองฮอยอนั 

เช้า       รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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พเิศษ!! นําท่านนั .งรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองเว้ ซึ.งเป็นจุดเด่นและเอกลกัษณ์ของเวยีดนาม 
จากนั +นเดนิทางทางสู่ พระราชวงัไดโน้ย หรือพระราชวงัเมืองเว้ ไดข้ึ+นทะเบยีนเป็นมรดกโลกเมื.อปี 
2536 เป็นแหล่งท่องเที.ยวสาํคญัของเมอืงเว ้และเคยเป็นที.ประทบัของจกัรพรรดใินราชวงศ์เหงยีนทุก
พระองค์ตลอดระยะเวลา146 ปี ตั +งแต่พ.ศ. 2345 จนถงึ 2491 พระราชวงัไดโน้ยสรา้งตามแบบของ
พระราชต้องห้ามในประเทศจนีแต่ย่อส่วนให้เลก็กว่า พระราชวงัแห่งนี+ เป็นที.ประทบัของกษตัรยิใ์น
ราชวงค์เหงยีนทั +ง 13 พระองค์ ใช้ระยะเวลาก่อสรา้งนานถงึ 27 ปี กษตัรยิอ์งค์สุดท้ายที.ประทบัชื.อ
กษตัรยิเ์บ่าได๋ พระราชวงัรา้งแห่งนี+กก็ลายเป็นที.ซ่องสุมพวกเวยีดกงในสมยัสงครามเวยีดนาม จงึถูก
กองทพัสหรฐัถล่มในปี คศ.1968 ทําให้พระราชวงัเสยีหายยบัเยนิ ปจัจุบนัรฐับาลเวยีดนามกําลงั
พฒันาปรบัปรงุใหเ้ป็นสถานที.ท่องเที.ยว  

เที@ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดนิทางสู่เมอืง เมืองฮอยอนั (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 4 ชม.) โดยรถบสัปรบัอากาศ ใช้
เสน้ทางด่วนไฮฟาน เสน้ทางที.เลาะไหล่เขา ท่านสามารถชมทวิทศัน์ที.เป็นธรรมชาตซิึ.งสวยงาม วจิติร
บรรจง โดยไดช้ื.อว่าเป็นถนนสายที.สวยที.สุดแห่งหนึ.งของประเทศเวยีดนาม ตลอดสองขา้งทาง ท่าน
จะไดส้มัผสับรรยากาศแบบธรรมชาต ิทุ่งหญ้า ปา่เขา แมนํ่+า ชมการเพาะปลกูนาขา้วและไรผ่กั สวน
ผลไม ้ที.ยงัคงใชว้ธิแีบบดั +งเดมิ นําท่าน ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกมัทาน หมูบ่า้นเลก็ๆในเมอืงฮอย
อนัตงัอยูใ่นสวนมะพรา้วริ.ม แมนํ่+า ในอดตีช่วงสงครามหมูบ่า้นแห่งนี+เคยเป็นที.พกัอาศยัของทหาร 
อาชพีหลกัของคนท ีหมูบ่า้นแห่งนี+คอื ชาวประมง ระหว่างการล่องเรอืท่านจะไดช้มวฒันธรรมของ
ชาวบา้น ณ หมูบ่า้น จากนั +นนําท่านชม เมืองโบราณฮอยอนั นําท่านชม สะพานญี@ปุ่ น ที.สรา้งโดย
ชาวญี.ปุน่ เป็นรปูทรงโคง้ มหีลงัคามงุกระเบื+องสเีขยีวและเหลอืงเป็นลอนคลื.น ตรงกลางสะพานมี
เจดยีท์รง สี.เหลี.ยมจตุัรสั ซึ.งสรา้งเชื.อมเขตชาวญี.ปุ่น กบัชาวจนี ชมจั .วฟุกเกยีน บา้นประจาํตระกูลที
สรา้ง ขึ+นเมื.อปี พ.ศ.2335 อยูบ่นถนนตรนัฝ ูเป็นที.พบปะของผูค้นทอีพยพมาจากฟุกเกี+ยนทมีแีซ่
เดยีวกนั นําท่านเดนิทางสู่ บ้านเลขที 101ถนนเหวยีนไทฮอ็ก หน้าบา้นตดิถนนสายหนึ.งหลงับา้นไป 
จรดถนนอกีสายหนึ.งเป็นสถาปตัยกรรมที.สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอนั สรา้งดว้ยไม ้2 ชั +นดว้ย
ความประณตี ดา้นหน้าจะทําเป็นรา้นบตูกิ ดา้นหลงัเป็นที.เกบ็สนิคา้ ภายในเป็นทอียูอ่าศยั มลีาดเปิด
โล่งเหน็ทอ้งฟ้ า และมเีฉลยีงเชอืมต่อส่วนที.พกัอาศยัหลายส่วน รปูแบบของหลงัคาทรงกระดองป ู
จากนั +นอสิระใหท่้านเดนิชมเมอืง ซื+อของทรีะลกึ รา้นคา้ขายของทรีะลกึกจ็ะตั +งอยูใ่นบา้นโบราณ ยิ.ง
เดนิชมเมอืงกจ็ะรูส้กึว่าเมอืงนี+มเีสน่หม์าก บา้นเก่าโบราณมลีกัษณะเฉพาะรวมไปถงึไดร้บัอทิธพิล
จากจนีและญี.ปุน่ ซึ.งไดร้บัการอนุรกัษ์ไว ้
เป็นอยา่งด ีผสมผสานกนัอยา่งน่าตื.นตาทั +งบา้นเรอืน วดัวาอาราม เจดยี ์ศาลาประชมคม ศาลเจา้ 
บา้นประจาํตระกูล และรา้นคา้ต่างๆ 

 คํ�า            รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเข้าสู่ที�พกั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 
 

วนัที�สาม           ดานัง – บานาฮิลล ์(นั �งกระเช้าไฟฟ้าขึ(น-ลง) –สะพานโกลเด้น (Golden   
                           Bridge) เมืองดานัง - สะพานมงักร   

เช้า       รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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นําท่านเดนิทางสู่ บานาฮิลล ์ซึ.งอยู่ห่างจากเมอืงดานังประมาณ 25 กโิลเมตร บานาฮลิลเ์ป็นที.ตาก
อากาศที.ดทีี.สุดในเวยีดนามกลาง ได้ค้นพบในสมยัที.ฝรั .งเศสเขา้มาปกครองเวยีดนามได้มกีารสรา้ง
ถนนอ้อมขึ+นไปบนภูเขาสรา้งที.พกัโรงแรมสิ.งอํานวยความสะดวกต่างๆเพื.อใชเ้ป็นสถานที.พกัผ่อนใน
ระหว่างการรบ  นําท่านนั .งกระเช้าสู่ บานาฮิลล์  ดื.มดํ.าไปกบัวิวทวิทศัน์ของเมอืงบนความสูงถึง 
5,810 เมตร กระเชา้บานา-ฮลิลเ์ป็นกระเชา้ลอยฟ้ารางเดยีวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางที.ยาวที.สุด
ในโลก ไดร้บัการบนัทกึจากกนิเนสบุ๊คเมื.อวนัที. 9 มนีาคม ค.ศ.2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาท)ี 
ขึ+นไปถงึสถานีเฟรนชฮ์ลิลอ์นัเก่าแก่ของบานาฮลิลร์สีอรท์ และไดช้ื.นชมกบัสุดยอดววิทวิทศัน์ในแบบ
พาโนรามาในวนัที.อากาศสดใส ซึ.งการท่องเที.ยวของเวยีดนามได้โฆษณาว่าบานาฮลิล์ คอื “ดาลดั

แห่งเมืองดานัง”เนื.องจากที.นี.มอีากาศหนาวเยน็ตลอดทั +งปี อุณหภมูเิฉลี.ยทั +งปี ประมาณ 17 องศา
เซลเซยีสเท่านั +น 

เที@ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดนิทางสู่ สวนสนุก FANTASY PARK สวนสนุกในรม่และกลางแจง้ขนาดใหญ่ โดยสรา้งให้
เป็นเหมอืนเมอืงแห่งเทพนิยายที.สวยงาม ตั +งอยูท่่ามกลางสายหมอกบนยอดเขาบานาฮลิล ์มหีลาย ๆ 
โซนใหร้ว่มสนุกกนั อยา่งเช่น ภาพยนตรใ์นระบบ 4D บา้นผสีงิ ถํ+าไดโนเสาร ์เกมสนุกๆ เครื.องเล่น
ต่างๆ รวมทั +งรา้นคา้และรา้นอาหารครบครนั (ค่ารถรางและพิพิธภณัฑห์ุ่นขีQผึQงไม่รวมให้ใน
รายการ) ท่านสามารถชม สะพานโกลเด้น (Golden Bridge) สะพานที.ตั +งตระหง่านเหนือหุบเขาบา
นาฮลิล ์(Ba Na Hills) เมอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม ซึ.งเปิดตวัไปเมื.อตน้เดอืนมถุินายน 2561 ให้
นกัท่องเที.ยวไดเ้ดนิทอดน่อง สมัผสัความสวยงาม และดื.มดํ.ากบัธรรมชาตริอบตวัแบบฉํ.าปอด มคีวาม
สงูจากระดบันํ+าทะเล 1,400 เมตร ความยาว 150 เมตร ทางเดนิแบ่งออกเป็น 8 ช่วง โคง้ไปตามแนว
เขา สิ.งที.สะดุดตานกัท่องเที.ยวมากที.สุดคงจะเป็น อุง้มอืหนิขนาดยกัษ์ ที.แบกรบัสะพานสเีหลอืงทองนี+
เอาไว ้สรา้งความแตกต่างจากสะพานอื.นทั .วไปไดด้เียี.ยม สมควรแก่เวลานําท่านนั .งกระเชา้ลงสู่
ดา้นล่าง  จากนั +นนําท่านกลบัสู่ เมืองดานัง เพื.อชม สะพานมงักร (Dragon Bridge)  ซึ.งเป็นอกี
หนึ.งที.เที.ยวแห่งใหมข่องเมอืง สะพานมงักรเป็นสญัลกัษณ์แห่งใหมข่องเวยีดนาม ที.มคีวามยาว 666 
เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 เลนส ์เชื.อมต่อสองฟากฝ ั .งของแมนํ่+าฮนั ประเทศเวยีดนาม  สะพาน
มงักรถูกสรา้งขึ+นเพื.อเป็นแหล่งท่องเที.ยวดานัง เป็นสญัลกัษณ์ของการฟื+นคนืประเทศ และเป็นการ
ฟื+นฟูเศรษฐกจิของประเทศ โดยไดเ้ปิดใชง้านตั +งแต่ปี 2013 ดว้ยสถาปตัยกรรมที.บวกกบัเทคโนโลยี
สมยัใหม ่ที.ไดร้บัแรงบนัดาลใจจากตํานานของเวยีดนามเมื.อกว่าหนึ.งพนัปีมาแลว้  

คํ�า            รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  
นําท่านเข้าสู่ที�พกั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัทีสี�          ดานัง -วดัหลินอึEง -ตลาดฮาน -   กรงุเทพฯ 

เช้า       รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู่ วดัหลินอึlง  เป็นวดัสร้างใหม่ใหญ่ที.สุดของเมอืงดานัง เป็นสถานที.ศกัดิ Wสทิธิ W ที.
รวบรวมความเชื.อ ความศรทัธาของธาตุทั +งห้าและจติใจของผู้คนอยู่ในที.นี+  เป็นสถานที.บูชาเจา้แม่
กวนอิมหลนิอึXง  แกะสลกัด้วยหนิอ่อนสูงใหญ่ยนืโดดเด่นสูงที.สุดในเวยีดนาม ซึ.งมทีําเลที.ตั +งด ีหนั
หน้าออกสู่ทะเลและด้านหลงัชนภูเขา ตั +งอยู่บนฐานดอกบวัสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหวข้อ
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พรใหช่้วยปกปกัรกัษา หลนิอึXงมคีวามหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตั +งอยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ใน
ลานวดัมพีระอรหนัต์ 18 องค์เป็นหนิอ่อนแกะสลกัที.มเีอกลกัษณ์ท่าทางที.ถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่าง
ของมนุษยซ์ึ.งแฝงไวด้ว้ยคตธิรรมอย่างลกึซึ+ง วดัแห่งนี+ยงัเป็นอกีหนึ.งสถานที.ท่องเที.ยวที.สวยงามเป็น
อกีนึ.งจุดชมววิที.สวยงามชองเมอืงดานัง ก่อนกลบันําท่านเดนิเที.ยวและชอ้ปปิ+งใน ตลาดฮาน ตลาด
ที.รวมสนิค้ามากมายเป็นที.นิยมของชาวเวยีดนามและต่างชาต ิเช่น เสื+อผ้า หมวก รองเท้า กระเป๋า 
ของกนิ  และขายสนิคา้พื+นเมอืงของเมอืงดานงั 

10.00น. สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินดานัง เพื�อเดินทางกลบั กรงุเทพฯ 
12.40น. ออกเดินทางกลบัสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชียเที�ยวบินที� FD637 
14.10น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
กาํหนดการเดินทาง 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเดี@ยวเพิ@มท่านละ กรุป๊ไซส ์
08-11 พ.ค. 62 16,900.- 5,900.- 20+1 
11-14 พ.ค. 62* 16,900.- * 5,900.- 20+1 
15-18 พ.ค. 62 16,900.- 5,900.- 20+1 
24-27 พ.ค. 62 16,500.- 5,900.- 20+1 
08-11 มิ.ย.62 16,500.- 5,900.- 20+1 
15-18 มิ.ย.62 16,500.- 5,900.- 20+1 
22-25 มิ.ย.62 16,500.- 5,900.- 20+1 
06-09 ก.ค.62 16,500.- 5,900.- 20+1 
13-16 ก.ค.62* 20,300.- * 5,900.- 20+1 
20-23 ก.ค.62 16,500.- 5,900.- 20+1 

09-12 ส.ค. 62* 17,500.- * 5,900.- 20+1 
17-20 ส.ค. 62 16,500.- 5,900.- 20+1 
24-27 ส.ค. 62 16,500.- 5,900.- 20+1 
07-10 ก.ย. 62 16,500.- 5,900.- 20+1 
14-17 ก.ย. 62 16,500.- 5,900.- 20+1 
21-24 ก.ย. 62 16,500.- 5,900.- 20+1 

 
 

ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ทา่นละ 900 บาท /ทริป/
ตอ่ทา่น รบกวนชาํระพรอ้มค่าทวัรส์่วนที�เหลือ 
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หมายเหต ุ

1. การเดินทางในแต่ละครั (งจะต้องมีผูโ้ดยสารจาํนวน 25 ท่านขึ(นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิR ในการเลื�อนการเดินทางหรือเปลี�ยนแปลงราคา 

2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศ 
หากไม่ได้รบัการอนุญาติให้เข้าหรือ ออกนอกประเทศนั(นๆ  ทางบริษทัขอสงวนสิทธิR ไม่คืนค่าทวัร ์ไม่
ว่ากรณีใดๆ  

 
อตัราค่าบริการนี(รวม 

1. ค่าตั 	วโดยสารเครื�องบนิไป-กลบั ชั �นประหยดั 
2. ค่าที�พกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที�ระบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า 
3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที�ระบุไวใ้นรายการ  
4. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ี�คอยอํานวยความสะดวกใหท่้านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
5. ค่าประกนัอบุติัเหตใุนระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่านละไมเ่กนิ 1,000,000.- บาท ทั �งนี�

เป็นไปตามเงื�อนไขของบรษิทัประกนั 
*** เดก็อายุตํ�ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ(นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบติัเหตุเพียงครึ�ง
เดียว *** 
6. ค่าภาษนํี�ามนั ที�สายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที� 1มีนาคม 62 และท่านตอ้งชาํระเพิ�มเตมิ ในกรณทีี�ทางสายการ

บนิมกีารเรยีกเกบ็เพิ�ม 
7. ค่าภาษมีลูค่าเพิ�ม 7% และ ค่าภาษหีกั ณ ที�จา่ย 3% 

 
 

 

อตัราค่าบริการนี(ไม่รวม 
1. ค่าทาํหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าแจง้เขา้ แจง้ออก สาํหรบัท่านที�ถอื

ต่างดา้ว 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าอาหาร-เครื�องดื�ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่านํ�าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีี�เกนิกว่าสายการบนิกําหนด 30 กโิลกรมั 
4. ค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท้์องถิ�น หวัหน้าทวัร ์ท่านละ 900 บาท /ทริป/ต่อท่าน รบกวนชาํระพร้อมค่า

ทวัรส่์วนที�เหลือ 
 
 

เงื�อนไขการชาํระเงิน  : กรณุาชาํระมดัจาํ ท่านละ 10,000 บาท และชาํระส่วนที�เหลือก่อนการเดินทาง 21 วนั
ทาํการ 
 
การยกเลิก :   ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิ Aในการคนืเงนิมดัจาํทั �งหมด 
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หมายเหต ุ:   
1.  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ Aในการเปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัสภาพอากาศ การเมอืง 
โรคระบาด และสายการบนิฯลฯ โดยทางบรษิทัฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสําคญัที�สุด 
ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี�ปุ่น / การนําสิ�งของผดิกฎหมาย / 
เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื�อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตต่ิางๆ และการยกเลกิ
เที�ยวบนิ ซึ�งทางบรษิทัฯ ไมอ่าจคนืเงนิใหท่้านได ้ไมว่่าจาํนวนทั �งหมดหรอืบางส่วน นอกจากนี�ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ A
ในการเปลี�ยนแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทั �งนี�ขึ�นอยูก่บัอตัราแลกเปลี�ยนของเงนิสกุลเยน 
2.  ในกรณทีี�เกดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตต่ิางๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจาํหรอืค่าทวัรไ์ดก้ต่็อเมื�อทางสายการบนิ
และโรงแรมที�พกัไดท้าํการพจิารณาคนืเงนิส่วนนั �นใหแ้ลว้เท่านั �น 
3. ในกรณเีกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหว่างการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึ�นและมเีหตุทําใหก้าร
เดนิทางไมส่ามารถเป็นไปตามกําหนดการได ้บรษิทัขอสงวนสทิธิ Aในการคนืเงนิหรอืไมร่บัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�น
นอกเหนือจากรายการทวัร ์จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัว่าจะมกีารรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายจากสายการบนิ โรงแรม หรอื
หน่วยงานจากต่างประเทศที�บรษิทัทวัรต์ดิต่อ  

 


