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ทริปคุณเทีย่ วเราถ่าย ปล่อยใจให้ชลิ ล์ ณ Ba Na Hills & Hoi An
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23 – 26 มกราคม 2562 | รับ 8 ท่าน

Professional Photographer
ชื่อจริง : พี่เสือ ธนกร
ชื่อในวงการถ่ายภาพ : TheTigerEyes
แนวที่ถนัด : Portrait, Landscape, Travel
Facebook : www.facebook.com/Tiger.Thanakorn
IG : www.instagram.com/thetigereyesphoto

กาหนดการเดินทาง : 23 – 26 มกราคม 2562
ค่าใช้จ่าย : 15,800 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน + อาหารบางมื้อ)
ผู้ร่วมเดินทาง : 8 ท่าน + 2 Staff

ชาระมัดจา : 9,000 บาท เพื่อยืนยันสิทธิ์ โดยทางเราจะถือลาดับการชาระมัดจาเข้ามาเป็นสาคัญ
พร้อมแจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และส่งหน้า passport
เนื่องจากเป็นการเดินทางกรุป๊ ขนาดเล็ก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพักเดี่ยว ยกเว้นกรณีที่เดินทางท่านเดียวและไม่สามารถ
จัดหาคู่นอนได้
พักเดี่ยวชาระค่าใช้จ่ายเพิ่ม : 6,000 บาท
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สายการบิน Air Asia
ขาไป
เดินทางวันที่ 23 มกราคม 2562
DMK – DAD FD636 เวลา 10.30 – 12.10
ขากลับ
เดินทางวันที่ 26 มกราคม 2562
DAD – DMK FD637 เวลา 12.40 – 14.25

ข้อแตกต่างของทริปถ่ายภาพของเรากับทริปท่องเทีย่ วทัว่ ไป
ทริปท่องเที่ยวทั่วไป เน้นการไปถึงสถานที่เยอะๆ แต่มีเวลาให้สถานที่นึ งอย่างจากัด เพื่อเก็บให้ครบว่ามาถึงแล้ว ให้แต่ละท่าน
ถ่ายรูปเองกับป้ายหรือสัญลักษณ์ที่โด่งดังของสถานที่นั้นๆ ก็เพียงพอ แต่การไปทริปถ่ายภาพกับเรานั้น ทุกท่านมาแล้วจะต้อง
ได้ภาพกลับไป ไม่ใช่แค่ถ่ายภาพหมู่ แต่เราเน้นการถ่าย portrait ของแต่ละบุคคลให้สวยงาม เหมาะสมตามแบบที่ตัวท่านเป็น
พร้อมกับความสวยงามของสถานที่นั้นๆ ดังนั้น ในแต่ละสถานที่ เราจะใช้เวลามากกว่าทัวร์ปกติทั่วไป ตารางการเดินทางในแต่ละ
วันสามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพภูมิอากาศ เช่น อาจตื่นเช้าเพื่อเก็บภาพพระอาทิตย์ขึ้น หรืออาจกลับ ดึกเพราะรอเก็บแสงช่วง
พระอาทิตย์ตก (ซึ่งถือเป็นไฮไลท์เมื่อให้พี่เสือถ่ายภาพให้) อาจทาให้เวลาของมื้ออาหารล่าช้าหรือพักผ่อนไม่เพียงพอในบางวัน
(แต่หากท่านใดต้องการพักผ่อน ไม่ร่วมโปรแกรมสามารถรอที่โรงแรมได้ ไม่ว่ากัน) การวางแผนโปรแกรมก็ค่อนข้างแตกต่างจาก
ทัวร์ท่องเที่ยวปกติ คือมีความยืดหยุ่นตามการใช้เวลามากน้อยในแต่ละสถานที่ และเฉพาะเจาะจงในการเสาะหาจุดถ่ายภาพทีส่ วย
ที่สุดให้แก่ทุกท่าน สุดท้าย บรรยากาศในการท่องเที่ยวจะเหมือนกับการเดินทางกับเพื่อนร่วมทริปที่ต้องการภาพสวยๆ กลับ
บ้านไปเหมือนกันมากกว่าทัวร์ทั่วไปที่มีความเป็นทางการและเป็นธุรกิจสูง

ทริปถ่ายภาพของเราเหมาะสาหรับ
ผู้ที่ไม่ต้องการลงทุนกับกล้องและเลนส์ราคาเฉียดแสน หรือท่านที่ไม่มีเวลามากพอในการศึกษาการถ่ายภาพ แต่ต้องการเก็บ
ภาพความประทับใจและความทรงจาในคุณภาพระดับมืออาชีพ ทั้งภาพถ่ายส่วนตัวและภาพวิวทิวทัศน์ และยังเหมาะกับช่างภาพ
ทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชี พ ที่ต้ อ งการท่อ งเที่ยวเน้นการถ่ายภาพเป็นสาคัญ ร่วมแชร์ประสบการณ์และหาจุดถ่ ายภาพที่
เหมาะสมและสวยที่สุดได้

การเดินทางของเรา นาโดย Staff 1 คนเป็น ช่างภาพมือ อาชีพ เก็บภาพตลอดการเดินทางให้กับทุกท่ าน และอีก 1 คน
ประสานงานด้านที่พักและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ให้ความสะดวกในการถ่ายภาพกับทุกท่าน เพื่อให้ได้เสื้อผ้าที่เหมาะสม สถานที่
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และภาพตามที่ต้องการที่ดีที่สุด อาจทาให้ไม่สามารถดูแลทุกท่านได้อย่างใกล้ชิดเหมือนทัวร์ปกติ ทุกท่านอาจต้องช่วยเหลือ
ตนเองในบางครั้ง เช่น การยกกระเป่าเข้าที่พักในกรณีที่บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋าคอยบริการ (และทางเราไม่ได้เรียก
เก็บเงินจากทุกท่านเพิ่มในการจ้างพนักงานยกกระเป๋าเข้าห้อง (hotel porter service) เพราะบริการนี้ ถ้าต้องการใช้จะมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เหมือนกันทุกท่านทั้งกรุ๊ป จะทาให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูงขึ้น โดยที่บางท่านอาจต้องการหรือไม่ต้องการ)
ทริปถ่ายภาพของเราจึงไม่เหมาะสมกับผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายมาก หรือไม่สามารถดูแลตนเองได้

เนื่องจากในฮอยอันมีคาเฟ่ที่อบอุ่น น่ารัก มีคาแรคเตอร์สาหรับถ่ายรูปที่ไม่ควรพลาดมากมาย เราจึง ผสมผสานการเที่ยวแบบ
Café hopping เข้าไปในครั้งนี้ด้วย ท่านจะมีโอกาสได้ถ่ายรูปในสถานที่ที่แวะพักจิบชา กาแฟ ได้หลายแห่ง

กาหนดการเดินทาง
23 มกราคม 2562 | Day 1 | Bangkok – Da Nang – Ba Na Hills
07.30 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง (อาคารผู้โดยสาร 1 เคาน์เตอร์แถวที่ 1)

10.30 น.

ออกเดินทางสู่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน Air Asia FD636

12.10 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม (เวลาท้องถิ่นเท่ากับเวลาในประเทศไทย)

หลังจากรับกระเป๋าและซื้อซิมการ์ดส่วนตัวแล้ว เดินทางสู่บานาฮิลล์ ด้วยรถตู้และต่อด้วย Cable car เพื่อขึ้นสู่ที่พัก Mercure
Danang French Village Bana Hills หลังจากเก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้ว เชิญทุกท่านเล่นเครือ่ งเล่นภายใน Fantasy Park
ตามอัธยาศัย และนัดพบกันในช่วงเย็น หลังจากนักท่องเที่ยวทยอยลงจากเขา เพื่อเก็บภาพแสงเย็นในบริเวณรอบ French
Village

ทีพ
่ กั คืนที่ 1 MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS หรือเทียบเท่า
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24 มกราคม 2562 | Day 2 | Ba Na Hills – Hoi An – Hoi An Night Market – Japanese Covered Bridge (B)
หลังรับประทานอาหารเช้า เช็คเอ๊าท์และฝากกระเป๋าไว้ที่โรงแรม นั่ง Funicular เพื่อเที่ยวชมและเก็บภาพในสวนดอกไม้ Le
Jardin, Wine Cellar, Linh Ung Pagoda และบริเวณโดยรอบ รับประทานอาหารกลางวัน และกลับมารับกระเป๋าเพื่อเดินทาง
สู่ฮอยอัน เมื่อเดินทางถึงฮอยอันในช่วงบ่าย เข้าที่พักและเก็บสัมภาระ พักผ่อนตามอัธยาศัย ช่วงเย็นเดินเท้าสู่ Old Town เพื่อ
เก็บแสงเย็นที่ Old Town แวะคาเฟ่ที่ไม่ควรพลาด ที่มี Rooftop ให้เราได้ขึ้นไปนั่งชิลล์และเก็บภาพบรรยากาศในมุ มสูงของเมือง
ได้ และภาพบรรยากาศยามค่าคืนของ Night market ร้านโคมไฟที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ และไฮไลท์ของที่นี่ แสงสีของสะพาน
ญี่ปุ่นยามค่าคืน

ที่พัก คืนที่ 2 COZY HOIAN VILLAS BOUTIQUE HOTEL (ห้อง Duluxe) หรือเทียบเท่า
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25 มกราคม 2562 | Day 3 | Hoi An Ancient Town – Thu Bon River (B)
วันนี้เป็นวันที่สามารถใช้ชีวิต Slow life ได้ทั้งวันในฮอยอัน โดยเข้าเที่ยวชมและเก็บภาพสถานที่สาคัญต่างๆ ใน Ancient
Town เช่น Old House No.101, Reaching out Art & Craft, วัดของสมาคมฟุกเกี๋ยน, Minh Huong Communal
House เป็นต้น นอกจากสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ เราจะไปนั่งพัก จิบชา กาแฟ ชิมขนมและเก็บภาพภายในคาเฟ่ที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวในฮอยอันหลายแห่ง และเก็บภาพกับกาแพงสีเหลือง สัญลักษณ์หนึ่งของฮอยอันอย่างจุใจ

ทีพ
่ กั คืนที่ 3 COZY HOIAN VILLAS BOUTIQUE HOTEL (ห้อง Duluxe) หรือเทียบเท่า

26 มกราคม 2562 | Day 4 | Hoi An - Da Nang – Bangkok (B)
08.30 น.

เช็คเอ้าท์ของจากโรงแรม

09.00 น.

เดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง

12.40 น.

ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Air Asia FD637

14.25 น.

ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

ยานพาหนะ
รถตู้ สาหรับเดินทางระหว่างเมือง ส่วนการเดินทางในเมืองใช้เดินเท้าหรือเช่าจักรยาน

โรงแรมทีพ
่ กั ห้องพักมาตรฐานบนบานาฮิลล์ และห้อง Deluxe ในฮอยอัน พักห้องละ 2 ท่าน
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เงือ่ นไขการจองและการชาระเงิน
ค่าใช้จ่าย : 15,800 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินและอาหารบางมื้อ)
เนื่องจากเป็นการเดินทางกรุป๊ ขนาดเล็ก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพักเดี่ยว ยกเว้นกรณีที่เดินทางท่านเดียวและไม่สามารถ
จัดหาคู่นอนได้ / พักเดี่ยวชาระค่าใช้จ่ายเพิ่ม : 6,000 บาท
-

วันที่จอง : ชาระมัดจางวดแรก 9,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และส่งหน้า passport

-

ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2561 : ชาระส่วนที่เหลือทั้งหมด

-

หากลูกค้าชาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่ตรงเวลา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนมัดจาในส่วนแรกให้กับลูกค้า พร้อม
ยกเลิกการเดินทางของท่าน

การยกเลิกทริปโดยลูกค้า
-

ยกเลิกระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2561 หัก 7,000 บาท

-

ยกเลิกระหว่างวันที่ 10 – 22 ธันวาคม 2561 หัก 12,000 บาท

-

ยกเลิกตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม – วันเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินที่ชาระมาได้ทั้งหมด ยกเว้นค่า Refund จากตั๋ว
เครื่องบินตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ

การยกเลิกทริปโดยบริษทั
ในกรณีที่ทริปต้องถูกยกเลิกการเดินทาง ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ เช่น เกิดการก่อการร้าย เกิดความไม่สงบ เกิดการประท้วง เกิด
จากภัยธรรมชาติทาให้ไม่สามารถเดินทางได้ หรือเหตุอื่นๆ ที่ถอื ว่าเป็นเหตุสุดวิสัย โดยถือว่าการตัดสินใจยกเลิกการเดินทาง
เป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัท ทางบริษัทยินดีที่จะคืนค่าทริปที่ลูกค้าจ่ายมาทั้งหมด ยกเว้นค่าตั๋วเครื่องบินที่มีการดาเนินการซื้อไป
แล้ว จะคืนได้เฉพาะส่วนทีไ่ ด้ Refund จากทางสายการบินเท่านั้น (เงิน Refund ขึ้นอยู่กับคลาสของตั๋วเครื่องบิน ตั๋วบางคลาส
อาจจะได้คืนเพียงแค่ภาษีเท่านั้น)

ค่าบริการนีร้ วม
- ค่าโรงแรมที่พักรวมทั้งสิ้น 3 คืน
- ค่ายานพาหนะที่ใช้เดินทางระหว่างเมือง
- ค่า Cable Car สาหรับขึ้นและลงบานาฮิลล์
- ค่าเข้าสถานที่บนบานาฮิลล์ และกิจกรรมเครือ่ งเล่นใน Fantasy Park (ยกเว้น Wax Museum)
- ค่าเข้าชม Hoi An Ancient Town
- ค่าประกันเดินทาง ทุนประกัน 1,500,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
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*** ค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นการเหมาจ่าย หากท่านยกเลิกโปรแกรมท่องเที่ยวใดๆ จะไม่สามารถขอคืนเงินเป็นรายการได้ เนื่องจาก
ทางบริษัทมีการจ่ายล่วงหน้าไปทั้งหมดแล้ว ***

ค่าบริการนีไ้ ม่รวม
- ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ดานัง) และภายในประเทศ
- ค่าอาหารกลางวันและเย็นของทุกวัน
- ค่าเช่าจักรยาน ค่าลงเรือและค่ากระทงในฮอยอัน
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม มินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ และอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด เป็นต้น
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีอ่ าจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมาย
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- ค่าน้าหนักส่วนเกินของกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องตามที่สายการบินกาหนด
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