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เดินทาง 12 – 15 เมษายน 2562
เดินทาง 13 – 16 เมษายน 2562

DAY 1: เชียงใหม่ – ดานัง – เมืองเว้ – เจดีย์เทียนมู่ – พระราชวังไดโนย –
ตลาดดองบา – ล่ องเรือมังกร – โรงแรม (-/L/D)
DAY 2: สุ สานจักรพรรดิข่ายดิงห์ – บานาฮิลล์ – นั่งกระเช้ าขึ้นเขาบานา
ฮิลล์ – อิสระเที่ยวบนเขาบานาฮิลล์ - ดานัง – ตลาดฮาน – โรงแรม
(B/L/D)
DAY 3: ดานัง – หาด My Khe – วัดหลินอึ๋ง - หมู่บ้านกั๊มทาน – เมือง
โบราณฮอยอัน – ดานัง – โรงแรม (B/L/D)
DAY 4: สนามบินดานัง – เชียงใหม่ (B/-/-)

ราคาเพียง

16,888 บาท

นั่งกระเช้ าขึน้ เขาบานาฮิลล์
เที่ยวครบ 3 เมือง
เที่ยวเต็ม ไม่ มีอิสระ
เดินทางเริ่มต้นจากเชียงใหม่
อาหารครบทุกมือ้
สุ ดคุ้ม บุฟเฟต์ 2 มือ้
พักดี ระดับ 4 ดาว
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DAY 1
06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินเชียงใหม่
08.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินดานัง (FD906)
09.45 น. เดินทางถึงสนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม (เวลา
ท้องถิ่นเท่ากับประเทศไทย)
10.30 น. ไกด์ทอ้ งถิ่นต้อนรับทุกท่าน ณ สนามบิน
- เดินทางสู่เมืองเว้ (เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
- เจดีย์เทียนมู่
- พระราชวังไดโนย
- ตลาดดองบา
- ล่องเรือมังกร ณ แม่นา้ หอม
คา่ รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ที่พกั MONDIAL HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
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DAY 2
เช้ า รับประทานอาหารเช้า
- สุ สานจักรพรรดิข่ายดิงห์
- เดินทางสู่บานาฮิลล์ (เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
- นั่งกระเช้ าขึน้ สู่ยอดเขาบานาฮิลล์ (นัง่ กระเช้าประมาณ
30 – 40 นาที)
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (บุปเฟต์นานาชาติ)
- อิสระให้ ท่านได้ เทีย่ วชมยอดเขาบานาฮิลล์
* เมืองฝรั่งเศส และยังมีเครื่ องเล่นให้ท่านได้ร่วม
สนุก Fantasy Park (ยกเว้น เครื่ องเล่นบางชนิด เช่น ตูค้ ีบตุก๊ ตา,
รถราง, หุ่นขี้ผ้งึ เป็ นต้น)
* สะพานมือ (Golden brigde)
* สวนดอกไม้
- เดินทางสู่เมืองดานัง (เดินทางประมาณ 40 นาที)
- ตลาดฮาน
เย็น รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ที่พกั GREEN PLAZA HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
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DAY 3
เช้ า รับประทานอาหารเช้า
- ชายหาด My Khe
- วัดหลินอึง๋
- หมู่บ้านกัม๊ ทาน นั่งเรือกระด้ง
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
- หมู่บ้านโบราณ ฮอยอัน
- เดินทางกลับเมืองดานัง (เดินทางประมาณ 50 นาที)
- อิสระชมเมืองดานัง ตามอัธยาศัย (ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางลูกค้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบเอง)
เย็น รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (บุปเฟต์นานาชาติ)
ที่พกั GREEN PLAZA HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

DAY 4
เช้ า รับประทานอาหารเช้า
07.30 น. เดินทางสู่สนามบินดานัง
08.00 น. ทาการเช็คอินเดินทางกลับประเทศไทย
10.15 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ (FD907)
12.00 น. คณะเดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่
โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่ วงหน้ า ทั้งนี้ขนึ้ อยู่กับสภาวะ
อากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่ สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้ าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึง
ผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขนึ้ อยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงิน**
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อัตราค่าบริการ
ช่ วงเวลาเดินทาง

ราคา/ ท่ าน

12 – 15 เมษายน 2562
13 – 16 เมษายน 2562

ผูใ้ หญ่

16,888 บาท

พักเดี่ยวชาระเพิ่ม
3,500 บาท
**รายการนี้ไม่ มีราคาเด็ก เด็กชาระเท่ากับผู้ใหญ่ **

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ (เชียงใหม่ – ดานัง – เชียงใหม่)
2. ค่าที่พกั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
4. ไกด์ทอ้ งถิ่น อานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันอุบัตเิ หตุค้มุ ครองในระหว่างการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
1. กระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่น้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินกาหนด 20 กก. ต่อท่าน
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่า ซัก
รี ดค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
4. ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริ ษทั ฯได้ออกตัว๋ เครื่ องบิน
5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
6. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 500 บาท / ท่ าน / ทริป

เงือ่ นไขการให้ บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู้ ดยสารจานวน 20 ท่านขึน้ ไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา
2. การชาระค่าบริ การ
2.1 กรุ ณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000. – บาท
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2.2 กรุ ณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง
3. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
3.1 การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วันทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจาท่านละ5,000 บาท
3.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจาทั้งหมด
3.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
3.4 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
3.5 ยกเว้นกรุ๊ ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมี
การการันตีมดั จาที่นงั่ กับสายการบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มกี าร
คืนเงินมัดจา หรื อ ค่าทัวร์ท้งั หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณี ใดๆ
3.6 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในและต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศที่
ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
3.7 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่
เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ
1. จานวนผูเ้ ดินทาง ขั้นต่า ผู้ใหญ่ 20 ท่ าน ขึ้นไป
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทาง
เพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
4. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อจลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อ
เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
5. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบาง
รายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบ
เหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
6. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิด
อุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7. ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณี ที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

