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กําหนดการเดินทาง : สิงหาคม – ตุลาคม

(พักบานาฮิลล์ 1 คืน สุดฟิ น!!!)
พิเศษ !!! ล่องเรือกระด้ง + อิ)มอร่อยเมนู บุฟเฟ่ ต์นานาชาติ
***พักโรงแรมหรู MERCURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE***
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เดินทางโดยสายการบิน VIETJET AIRLINES บินตรงเมือง ดานัง
อิ)มอร่อยเมนู บุฟเฟ่ ต์นานาชาติ พิเศษ !!! เมนู กุง้ มังกรซอสเนยกระเทียม
สายการบินเวียดเจ็ ทแอร์ไลน์ VIETJET AIRLINES (VZ) <ขึK นเครื)องสุวรรณภูมิ>
วันที) 01–04 ส.ค. // ST – 07 ส.ค. // 22–25 ส.ค.
วันที) 06–09 ก.ย. // 15–18 ก.ย. // 26–29 ก.ย. // 05–08 ต.ค.
ขาไป
ขากลับ

VZ964
VZ963

กรุงเทพ (BKK) - ดานัง (DAD)
ดานัง (DAD) - กรุงเทพ (BKK)

วันที) dS ส.ค. – 02 ก.ย.
ขาไป
ขากลับ

VZ960
VZ963

//

09.00 – 10.40 น.
`a.`S - `bcS น.

- c ต.ค.

กรุงเทพ (BKK) - ดานัง (DAD)
ดานัง (DAD) - กรุงเทพ (BKK)

10.50 – 12.30 น.
`a.`S - `bcS น.

วันที) `S - `d ตุลาคม c
ขาไป
ขากลับ

VZ960
VZ961

กรุงเทพ (BKK) - ดานัง (DAD)
ดานัง (DAD) - กรุงเทพ (BKK)

วันที) Sa - `` ส.ค.
ขาไป
ขากลับ

VZ964
VZ961

// `T – 17 ก.ย.

10.50 – 12.30 น.
13.15 – 14.55 น.

// `b – 22 ก.ย.

กรุงเทพ (BKK) - ดานัง (DAD)
ดานัง (DAD) - กรุงเทพ (BKK)

09.00 – 10.40 น.
13.15 – 14.55 น.

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินเมืองดานัง – ชมวัดเจดียเ์ ทียนมู่ – ชมสุสานจักรพรรดิไคดิงห์
ช้อปปิK งตลาดดองบา - ล่องเรือมังกร - เข้าทีพ
) กั

06.00 น.

คณะพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชัKน T เคาร์ เตอร์ สายการบิ นเวียดเจ็ ทแอร์ (VZ) เจ้ าหน้ าที
คอยให้ การต้ อนรับและอํานวยความสะดวกด้ านสัมภาระและตัวเครืองบิน

09.00 น.

ออกเดิ น ทางสู่ ท่ า อากาศยานนานาชาติ เมื อ งดานั ง โดยเที ยวบิ น ที VZ96# สายการบิ น VIETJET AIR
(VZ) ราคาทัวร์นี%ยังไม่รวมอาหารร้อนและเครื+องดื+มบนเครื+อง
***สายการบิน VIET JET ไม่อนุ ญาตให้เลือกทีน) งั ) ระบบจะเป็ นระบบสุ่มทีน) งไม่
ั ) สามารถรีเควสทีน) งก่
ั ) อนได้***
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10.40 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและรับ
สัมภาระเรียบร้ อยแล้ ว อิสระให้ ทุกท่านได้ ทาํ ภารกิจส่วนตัวตามอัธยาศัย

เทีย) ง

บริการท่านด้วยขนมปั งฝรังเศสแสนอร่
)
อยบนรถระหว่างการเดินทาง (1)
จากนั6น นําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองเว้ พาท่านไปชม วัดเจดียเ์ ทียนมู่ เป็ นวัดทีตั6งอยู่ฝังซ้ ายของริมแม่นาํ6 หอม
สร้ างขึ6นใน ค.ศ.1601 ในสมั ย ขุ น นางเหวี ย นฮวางจุ ด เด่ น ทีสุด ของวั ด แห่ งนี6 คื อ เจดี ย์ท รงเก๋ง 8 เหลี ยม สูง
ลดหลันกัน 7 ชั6น แต่ละชั6นเป็ นตัวแทนของชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้ า

จ
า
ก
จ
จากนั6 นนําท่านเข้ าชม สุ สานจักรพรรดิ ไคดิ งห์ จั กรพรรดิไคดิ งห์ ทรงเป็ นจั กรพรรดิพ ระองค์ที 12 ของ
ราชวงศ์เหงียน โดยการสนับสนุนจากฝรังเศสและเป็ นเพียงสุสานเดียวทีมีการผสมผสานระหว่างสถาปั ตยกรรม
ตะวันออกและสถาปัตยกรรมตะวันตกสร้ างด้ วยคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างดี ใช้ เวลาก่อสร้ างนานกว่า11 ปี

จากนั6นนําท่านเดินทางสู่ ตลาดดองบา แหล่งช้ อปปิ6 งทีเมืองเว้ เป็ นตลาดสินค้ าขนาดใหญ่ของเมืองเว้ (HUE)
ทีอยู่ติดกับแม่นาํ6 หอม ในตลาดดองบา ท่านสามารถสือสารกับแม่ค้าด้ วยภาษาไทยได้ เพราะแม่ค้าส่วนใหญ่พูด
ไทยได้ และสามารถซื6อของด้ วยเงินไทย ได้ ด้วยเช่นกัน สินค้ าในตลาดแห่งนี6ส่วนใหญ่จะเป็ นสินค้ านําเข้ าจากจีน
เช่ น เสื6อผ้ า กระเป๋ า รองเท้ า และตลาดแห่ งนี6ยังมีชุด ชุดอ๊าวหญ่ าย หรือชุดเวียดนาม และหมวกเวียดนามขาย
อีกด้ วย สําหรับของฝากก็จะเป็ นของท้ องถิน อาทิ อาหารแห้ ง ปลาหมึก กุ้งแห้ ง พริกไทย ของหมักดองทั6งหลาย

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ( ) เมนู พิเศษ!!! กุง้ มังกรซอสเนยกระเทียม
จากนัKนนําท่าน ล่ องเรื อมังกรแม่ น% าํ หอม ชมวิ วแม่ นํ6าในยามคําคื น พร้ อมชมการแสดงจากหนุ่ ม สาวชาว
เวียดนามทีจะมีการร้ องเพลงขับกล่ อมให้ ท่านได้ ชม ไม่ว่าเป็ นเพลงเวียดนาม เพลงเดียว เพลงคู่ อีกทั6งนี6 ยังมี
กิจกรรมทีสร้ างความสนุ กสนานให้ กับนักท่องเทียวด้ วยการร้ องเพลงไทยทีเราคุ้นเคยดี อาทิ เพลงลอยกระทง
เพลงรําวง ซึงจะทําให้ ทา่ นได้ สนุกสนาน และมีส่วนร่วมกับนักดนตรี
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พักที) THANH LICH HOTEL ระดับ T ดาว หรือเทียบเท่า เมืองเว้
วันทีส) อง

พระราชวังแห่ งราชวงศ์เหงียน – เมืองดานัง – พาท่านขึK นกระเช้าทีม
) ีความยาวทีส) ุดโลกไป
บนยอดบานาฮิลล์ – พาท่านย้อนวัยกับสวนสนุ กแฟนตาซี ปาร์ค – ไฮไลท์!! พักบนยอด

เขาบานาฮิลล์ – ทีพ) กั
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ
) กั (d)
จากนั6 นนํ า ท่ า นเข้ าชม พระราชวั ง แห่ ง ราชวงศ์
เหงี ย น เป็ นราชวงศ์ สุดท้ ายของเวี ยดนาม ทีปกครอง
เวี ย ดนามมา 143 ปี สร้ างขึ6 นในปี พ.ศ. 2348 ตั6 งอยู่
ใจกลางเมือง อดีตเคยเป็ นทีประทับของพระมหากษัตริย์
ราชวงศ์ เหวี ยน 13 พระองค์ สําหรั บสิงก่ อสร้ างทีสร้ าง
ความประทับ ใจให้ แก่ นั ก ท่ อ งเทียวเป็ นอย่ า งมาก คื อ
ประตู ท างเข้ าพ ระราชวั ง (Ngo Mon Gate) ซึ งเป็ น
ทางเดินเข้ าสําหรับกษัตริย์ เชื6อพระวงศ์ และสุสานพระ
เจ้ ามิงห์หม่าง ซึงนอกจากจะเป็ นพระราชวังทีก่อสร้ างขึ6น
ด้ วยสถาปั ตยกรรมทีสวยงามแล้ ว ยังมีทิวทัศน์ ทีงดงาม
ไม่แพ้ กนั จนได้ รับการขึ6นทะเบียนเป็ นมรดกโลก

เทีย) ง

รับประทานอาหารเทีย) ง ณ ภัตตาคาร (T) เมนู อาหารทะเลซี ฟ๊ ูด !!!
จากนั6น นําท่านเดินทางสู่ บานาฮิลล์ (Ba Na Hills) แหล่ งรวมความสนุ กและความบันเทิงบนยอดเขาสูง อยู่
ห่างจากตัวเมืองดานังประมาณ \] กิโลเมตร เดิมเคยเป็ นสถานทีพักผ่อนตากอากาศของชาวฝรังเศส เมือสมัย
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สงครามโลกครั6งที ^ แต่หลังสงครามจบลง ชาวฝรังเศสพ่ ายแพ้ จึงกลับประเทศไป ทําให้ บานาฮิลล์ ถูกทิ6งร้ าง
นานหลายปี กระทังถูกบูรณะอีกครั6 งในปี _]]` ไฮไลท์!!! พาท่ านขึK นกระเช้าไปบนยอดเขาบานา

ฮิลล์ กระเช้าที)ยาวที)สุดในโลกได้ รับการบันทึกสถิติกินเนสส์ เพราะมีความยาวถึง c,ST เมตร
ให้ท่านตื)นตาตื)นใจกับวิวแบบ d S องศา

จากนั6 น นําท่านสู่ สวนสนุ ก ขนาดใหญ่ บานาฮิ ล ล์ แฟนตาซี ปาร์ค Fantasy Park เป็ นสวนสนุ ก ทีได้ แ รง
บั น ดาลมาจากนวนิ ย ายเรื อง Journey To The Center of the Earth และ Twenty Thousand under the Sea
เครืองเล่นส่วนใหญ่อยู่ในร่ม ตั6งแต่เครืองเล่นหวาดเสียวระทึกใจ จนถึงเครืองสนุกสนานแบบเด็กๆ ไม่ว่าจะเป็ น
Tower Drop รถบัo ม บ้ า นผี สิง เขาวงกตกระจก ถํ6าไดโนเสาร์ และอย่ าพลาดกับ เครื องเล่ น กลางแจ้ ง Alpine
Coaster มีหน้ าตาคล้ าย ๆ จังเกิ6ลโคสเตอร์ รถจะเคลือนไปตามราง ระหว่างนั6นเราก็ได้ ชมทัศนียภาพรอบๆ หุบ
เขาบานาฮิลล์ได้ ทวแทบจะครบหมด
ั
pq] องศา (**รวมค่าเครือ
) งเล่นบนสวนสนุ ก ยกเว้น รถราง บ้าน

ผีสิง หุ่นขีK ผึK ง ทีไ) ม่รวมให้ในรายการ** )
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เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (c) เมนู บุฟเฟ่ ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบนบานาฮิลล์

พักที) MERCURE BANA HILLS FRENCH VILLAG ระดับ T ดาว บนบานาฮิลล์
วันทีส) าม

นังรถไฟไต่
)
เขาไปชมโรงไวน์ DEBAY – ชมสวนดอกไม้ JARDIN D’AMOUR - ไฮไลท์!!

พาท่านถ่ายรูปกับ Golden Brigde (สะพานทองรูปมือ ) – เมืองฮอยอัน
สนุ กกับการนังเรื
) อกระด้ง - สะพานญีป
) ุ่ น – บ้านเลขที) `S` – ชมสะพานมังกรดานัง – ทีพ
) กั
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ
) กั ( )
จากนั6น นําท่านนังรถไฟไต่เขาไป โรงเก็ บไวน์ ให้
ท่านได้ เดินชม และ ถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั6น ให้
ท่ า นแวะชม สวนดอกไม้ สวนดอกไม้ สไตล์
ฝรังเศส ทีมีท6งั ดอกไม้ ต้ นไม้ ทีสวยงามจนท่านอด
ที จะถ่ า ยรู ป ไม่ ไ ด้ เลยที เดี ย ว จากนั6 นนํ า ท่ า นไป

อีกหนึ+งไฮไลท์ที+พลาดไม่ ได้ ของบานาฮิ ลล์
นั6 น ก็คื อ สะพานทอง หรื อ Golden Bridge มี
ความสูงจากระดับนํ6าทะเล 1,400 เมตร ความยาว
150 เมตร ความแปลกของสะพานแห่ งนี6ก็คือ มีอ้ ุง
มื อ หิ น ขนาดยั ก ษ์ ทีแบกรั บ สะพานสีเหลื อ งทองนี6
เอาไว้ สร้ างความแตกต่างจากสะพานอืนทัวไปได้ ดี
เยียม อิสระให้ ทา่ นได้ ถ่ายรูปตามอัธยาศัย

เทีย) ง

รับประทานอาหารเทีย) ง ณ ภัตตาคาร (x)
นําท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน “ฮอยอัน” หรืออ่านออกเสียงแบบคนท้ องถินว่า โห่ ยอาน เป็ นเมืองเล็กๆ ริม
แม่นาํ6 ทูโบน อยู่ตอนกลางของประเทศเวียดนาม ในเขตจังหวัดกว๋างนาม ซึงอดีตทีนีเคยเป็ นเมืองท่าทีใหญ่ทสุี ด
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นําท่านเข้ าสู่ หมู่บา้ นกัyมทาน หมู่บ้านเล็กๆ ในเมืองฮอยอันอยู่ติดแม่นาํ6
และมีสวนมะพร้ าวขนาบข้ างสองฝัง ให้ ทา่ นสนุกสนานกับกิจกรรม ล่องเรือกระด้ง ให้ ท่านสัมผัสประสบการ์ณ
ใหม่ กับการล่องเรือทีสนุกสนาน และตืนเต้ น ไฮไลท์....ของการล่องเรือกระด้ง คือ การชมโชว์พายเรือกระด้ง
แบบหวาดเสียว ทีมีเจ้ าหน้ าทีทีชํานาญโชว์ ให้ นักท่องเทียวได้ ชม สร้ างเสียงความสนุ กสนานให้ กับ

นักท่องเทียวเป็ นอย่างมาก
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จากนั6 น นําท่ านสู่ สะพานญี+ ปุ่ น สัญ ลั ก ษณ์ อ ย่ า ง
หนึ งของเมื องฮอยอันได้ รับ การก่อ สร้ างโดยชุ ม ชน
ชาวญี ปุ่ นเมื อ 400 กว่ า ปี ทีแล้ ว สะพานนี6 สวยทั6 ง
กลางวันกลางคืน และเป็ นอีกหนึงสถานทีทีทุกท่าน
ต้ อ งมาถ่ ายภาพเป็ นทีระลึ ก จากนั6 น นําท่านไปชม
บ้ า นเลขที+ CDC บ้ านไม้ เก่ า ซึ งอยู่ ใ กล้ ๆ กั บ
สะพานญีปุ่ น เป็ นอีกหนึงสถานทีๆ นักท่องเทียวทุก
คนไม่ ค วรพลาด บ้ านตั น กี เป็ นบ้ านไม้ สองชั6 น ที
ส ว ย ง า ม แ ล ะ เก่ า แ ก่ ที สุ ด ใ น ฮ อ ย อั น เป็ น
สถาปั ตยกรรมทีผสมผสานกันอย่างลงตัวถึง p ชาติ
คื อ จี น ญี ปุ่ นและเวี ย ดนาม บ้ านโบราณหลั งนี6 มี
อายุ ราวๆ _x] ปี มี คนอาศั ยอยู่ ทีนี ซึ งก็ห มายถึ ง
เกิดและตายทีนีถึง x ชัวอายุคนเลยทีเดียว เจ้ าของ
บ้ านเป็ นเศรษฐี เก่ า ของเวี ย ดนาม จากนั6 น ให้ ท่ า น
อิสระ ช้ อปปิ6 งสินค้ าพื6 นเมืองฮอยอัน ส่วนมากเป็ น
ของทีชาวบ้ านนําออกมาขาย อาทิ กระเป๋ า เสื6อผ้ า
รองเท้ า เครืองประดับ ของทีระลึกต่างๆ

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (a)
พักที) KAY DANANG HOTEL ระดับ d ดาว หรือเทียบเท่า เมืองดานัง

วันทีส) ี)
เช้า

เมืองดานัง - คาบสมุทรเซิ นจ่ า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดลินห์อz ึง - ช้อปปิK งตลาดฮาน
สนามบินดานัง กรุงเทพ ฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ
) กั (b)
นําท่านเดินทางสู่ เมืองดานั ง เมืองท่าสําคัญ ของ
เวียดนามกลาง อยู่ ริมชายฝังทะเลจีนใต้ เป็ นเมือง
ใหญ่ อัน ดับที 4 ของเวียดนาม นําท่านไปยัง คาบ
สมุ ท รเซิ น จ่ า แดนสวรรค์ แ ห่ ง การท่ อ งเที ยว
คาบสมุ ท รเซิ น จ่ าอยู่ ห่ างจากใจกลางนครดานั งไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ ^] กิโลเมตร
พร้ อมกับอุโมงค์หายเวินและอ่าวดานั ง คาบสมุ ทร
เซิ น จ่ าได้ โอบล้ อ มนครดานั ง ซึ งได้ ส ร้ างเป็ นภาพ
ทิวทัศน์ทีสวยงามและแสนโรแมนติก จากนั6นแวะ
สักการะ เจ้าแม่กวนอิมวัดลินห์อEึง เป็ นวัดใหญ่
ทีสุดของทีนี นักท่องเทียวและคนเวียดนามเองนิยม
มาสักการะขอพร เพราะเชือว่าศักดิzสิทธิzมากในการ
ขอพรเรื องสุข ภาพ การทํามาค้ า ขาย แคล้ ว คลาด
ปลอดภัย และขอลูก กราบไหว้ เป็ นศิริมงคล
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เทีย) ง

รับประทานอาหารเทีย) ง ณ ภัตตาคาร (`S)
นําท่านชม สะพานมังกรดานัง คือสะพานข้ ามแม่ นํ6าฮั นเป็ นสัญลั กษณ์ ของการฟื6 นคืนประเทศสะพานยาว
666 เมตร ความกว้ างเท่าถนน 6 เลนส์ เชือมต่อสองฟากฝังของแม่นาํ6 ฮันสร้ างตามสัตว์มงคลของชาวจีน ซึงจะ
เปล่งแสงและรัศมีแห่งความสุข พร้ อมกับพ่นไฟและนํา6

จากนั6 น นําท่าน ช้อ ปปิ% งตลาดฮาน เป็ นแหล่ งรวบรวมสินค้ ามากมาย ของฝากจากเวี ยดนาม อาทิ เสื6อผ้ า
รองเท้ า ขนมเปีo ยะทุเรียน ผงกาแฟ เม็ดบัว อาหารทะเลแห้ ง เหล้ า เบียร์ และของทีระลึก ให้ เลือกสรรครบทุกสิง
สมควรแก่เวลานําทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินดานัง
18.10 น.

ออกเดิ น ทางสู่ ท่ า อากาศยานนานาชาติ เมื อ งดานั ง โดยเที ยวบิ น ที VZ96F สายการบิ น VIETJET AIR
(VZ) ราคาทัวร์นี%ยังไม่รวมอาหารร้อนและเครื+องดื+มบนเครื+อง

`b.cS น.

คณะทุกท่านเดินทางถึงท่าอากาศสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ ดยสารขาเข้า โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

ราคาค่าบริการทัวร์
สิงหาคม 2562
วันที) 01 – 04 สิงหาคม 2562
วันที) ST – 07 สิงหาคม c
วันที) 08 – 11 สิงหาคม 2562
วันที) 22 – 25 สิงหาคม 2562
วันที) 30 ส.ค. – 02 ก.ย. c
กันยายน 2562
วันที) 06 – 09 กันยายน 2562
วันที) 14 – 17 กันยายน 2562

ผูใ้ หญ่

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่

ห้องละ -d ท่าน

` เด็ก ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดีย) ว
เพิม
)

13,999
11,900
13,999
13,999
13,999

13,999
11,900
13,999
13,999
13,999

13,999
11,900
13,999
13,999
13,999

3,500
3,500
3,500
3,500
3,500

ผูใ้ หญ่

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่

ห้องละ -d ท่าน

` เด็ก ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดีย) ว
เพิม
)

13,999
13,999

13,999
13,999

13,999
13,999

3,500
3,500
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วันที) 15 – 18 กันยายน 2562
วันที) 19 – 22 กันยายน 2562
วันที) 26 – 29 กันยายน 2562
ตุลาคม 2562
วันที) Sc – 08 ตุลาคม 2562
วันที) `S – 13 ตุลาคม 2562
วันที)

– 25 ตุลาคม 2562

12,999
13,999
13,999

12,999
13,999
13,999

12,999
13,999
13,999

3,500
3,500
3,500

ผูใ้ หญ่

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่

ห้องละ -d ท่าน

` เด็ก ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดีย) ว
เพิม
)

13,999
13,999
13,999

13,999
13,999
13,999

13,999
13,999
13,999

3,500
3,500
3,500

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน ขวบ (INFANT) ราคา ,bSS บาท **
*** ราคาจอยแลนด์ไม่ใช้ตวัz เครื)องบิน ราคา x,bSS บาท ***
อัตราค่าบริการนีK รวม
•
•
•
•
•
•

ค่าตัวเครืองบินไป-กลับ ตามเทียวบินทีระบุในรายการท่องเทียว
ค่าภาษีสนามบิน ภาษีนาํ6 มัน
ค่าห้ องพักโรงแรม (ห้ องละ _ หรือ p ท่าน) ตามทีระบุในรายการท่องเทียวหรือระดับเดียวกัน
ค่าอาหาร ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามทีระบุในรายการท่องเทียว
ค่าใช้ จ่ายมัคคุเทศก์ / หัวหน้ าทัวร์ ทีคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุประเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน ^,]]],]]]

อัตราค่าบริการนีK ไม่รวม
ค่าธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้ าวต่างๆ
ค่าระวางกระเป๋ านํา6 หนักเกินกว่าทีสายการบินกําหนด
ค่าธรรมเนียมวีซ่า
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครืองดืม นอกเหนือจากรายการท่องเทียว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และ
ทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็ นต้ น
• ค่าภาษีมูลค่าเพิมและภาษีหัก ณ ทีจ่ายของแต่ละประเทศ
• ทิปไกด์และคนขับรถ `,SSS.- ต่อลูกค้า ` ท่าน ตลอดทัKงทริป (สําหรับหัวหน้าทัวร์
แล้วแต่จะพอใจในการบริการ)

•
•
•
•

เงือ) นไขการชําระเงิน

• ชําระค่ามัดจํ า ท่านละ c,SSS บาท หลังจากทําการจองภายใน d วัน
• ชําระเงินค่าทัวร์ส่วนทีเหลือภายใน _^ วัน ก่อนออกเดินทาง
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เงือ) นไขการยกเลิก
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง p] วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิzในการยึดมัดจําเต็มจํานวน
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง _^ วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิzเก็บค่าใช้ จ่าย ^]]% ของราคาทัวร์ท6งั หมด
• กรณีกรุ๊ปทีเดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปี ใหม่ สงกรานต์ เป็ นต้ น ทางบริษัทฯ ต้ องมีการการันตี
มัดจําทีนังกับทางสายการบิน รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมทีพักต่างๆ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิzไม่คืนค่ามัดจํา หรือ ค่าทัวร์ท6งั หมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม
• เมือออกตัวแล้ ว หากท่านมีเหตุบางประการทําให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตัวz ได้ เนืองจากเป็ น
นโยบายของสายการบิน

หมายเหตุ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิzทจะเลื
ี อนการเดินทาง หรือ เปลียนแปลงราคา ในกรณีทผูี ้ เดินทางไม่ถึง p] คนขึ6นไป
• ในกรณีทสายการบิ
ี
นประการปรับขึ6นภาษีนาํ6 มัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิzในการเรียกเก็บค่าภาษีนาํ6 มันเพิม
ตามความเป็ นจริง
• ตัวเครืองบินทีออกเป็ นกรุ๊ปไม่สามารถเลือนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิzทจะเปลี
ี
ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเทียวตามความเหมาะสม ในกรณีทเกิ
ี ดเหตุ
สุด วิสัย หรื อเหตุ การณ์ ทีอยู่ เหนื อ การควบคุ มของบริ ษั ทฯ โดยบริ ษั ทฯ จะคํานึ งถึงความปลอดภั ยและ
ผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็ นหลัก
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั6งสิน หากเกิดเหตุการณ์สดุ วิสยั เช่น ความล่าช้ าจากสายการบิน การยกเลิก
เทียวบิน การเมือง การประท้ วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปั ญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือ
ทรั พย์สินสูญ หายอันเนื องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจาก
ความประมาทของตัวท่านเอง
• กรณีทสถานที
ี
ท่องเทียวใดๆ ทีไม่สามารถเข้ าชมได้ เนืองจากเหตุสดุ วิสยั สภาพอากาศ เหตุการณ์ทอยู
ี ่เหนือ
การควบคุมของบริษัทฯ เป็ นต้ น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิzไม่คืนค่าใช้ จ่ายใดๆ ทั6งสิ6น
• กรณี ทีท่านสละสิท ธิzในการใช้ บ ริ ก ารใดๆ หรื อ ไม่ เข้ าชมสถานทีใดๆ ก็ต ามทีระบุ ใ นรายการท่ อ งเทียว
หรือไม่เดินทางพร้ อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิzไม่คืนค่าใช้ จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั6งสิ6น
• กรณี ทีกองตรวจคนเข้ าเมื องทั6งในประเทศไทย และในต่ างประเทศมี ป ฏิเสธมิ ให้ เดิ น ทางเข้ า-ออกตาม
ประเทศทีระบุ ไ ว้ เนื องจากการครอครองสิงผิ ด กฎหมาย สิงของต้ อ งห้ าม เอกสารเดิ น ทางไม่ ถู ก ต้ อ ง
หรือไม่ว่าด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิzทจะไม่
ี
คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
• กรณีทท่ี านใช้ หนังสือเดินทางราชการ (เล่ มสีนํ6าเงิน) เดินทางเพื อการท่องเทียวกับคณะทัวร์ หากท่านถู ก
ปฏิเสธในการเข้ า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษั ทฯ ขอสงวนสิทธิzไม่ คืน ค่ าทัวร์ และรั บผิด ชอบใดๆ
ทั6งสิ6น
• เมือท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ท6งั หมดแล้ ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงือนไขข้ อตกลง
ต่างๆ ทั6งหมด
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เลขทีบ่ ัญชีสำหรับชำระค่าบริการ
ชื่อบัญชี : บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) , สาขาย่อย : เซ็นทรัลบางนา 2
เลขที่บัญชี : 664-2-23781-9 (ออมทรัพย์)

สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม
จองทัวร์ตดิ ต่อ แผนกทัวร์บริษทั มัชรูมทราเวล จำกัด
02 105 6234
@mushroomtravel
tour@mushroomtravel.com
www.mushroomtravel.com

สอบถาม/จองทาง Line

@mushroomtravel

