
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เวยีดนามกลาง ดานงั-ฮอยอนั-บานาฮลิล ์3 วนั 
(เทีย่วบานาฮลิลเ์ต็มวนั)  

บนิตรงสูเ่มอืงดานงั โดยสายการบนิ VIETJET AIR 
เทีย่วเวยีดนามกลาง-เมอืงมรดกโลกฮอยอนั น ัง่เรอืกระดง้  

ชมสวนดอกไมเ้มอืงหนาว เทีย่วบานาฮลิล ์ 
เทีย่วเมอืงดานงั ชมสะพานมงักร สะพานแหง่คสามรกั คารฟ์ดรากอ้น  

สดุพเิศษ...อนิเตอรบ์ฟุเฟ่ตบ์นบานาฮลิล ์
อิม่อรอ่ย เมนแูหนมเนอืงตน้ต าหรบั และกุง้มงักร 

แถมฟรกีระเป๋ากิฟ๊เกช๋อปป้ิง+หมวกสดุเท ่เวยีดนาม 



 
 
 
 
หมายเหต ุ
หากท่านมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณา
สอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิ
ประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ 
ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีาร
เปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอื
จะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคมุของ
บรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ  
จะคอนเฟิรม์กรุป้ ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 
 

วนัที ่1 กรงุเทพ-ดานงั-ฮอยอนั-หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น-น ัง่เรอืกระดง้ 
   เมอืงมรดกโลกฮอยอนั-วดักวางตุง้-พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตร-์เมอืงดานงั  
08.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู ้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิสุวรรณภูม ิ

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Viet Jet Air พบเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ
อ านวยความสะดวก 

 
10.50 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายบนิ Viet Jet Air เทีย่วบนิที ่VZ960 

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง)  
12.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงดานงั หลังผ่านพธิีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านขึน้รถบัสปรับ

อากาศเดนิทางสู่เมอืงดานัง ซึง่เป็นเมอืงส าคัญทางภาคกลางของประเทศเวยีดนาม เมอืง
ดานังเป็นเมอืงทีเ่ตบิโตขึน้จากหมู่บา้นชาวประมง จนปัจจุบันกลายเป็นเมอืงท่าทีส่ าคัญและ
ใหญเ่ป็นอันดับ 4 ของประเทศ 

 

ในการทอ่งเทีย่วประเทศเวยีดนามไมต่อ้งปรบัเวลา เนือ่งจากเวลาทอ้งถิน่ 
ประเทศเวยีดนามเหมอืนกบัเวลาทอ้งถิน่ประเทศไทย 

 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารขนมปัง(บ ั๋นหมี)่ ขนมปังเวียดนามที่ไดร้ับอิทธิพลมาจากประเทศ
ฝรั่งเศส หรอืเรยีกอกีชือ่วา่ "แซนดว์ชิเวยีดนาม" (บรกิารบนรถ) 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฮอยอนั น าท่านแวะชมหมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น ทีม่ชี ือ่เสยีง
โด่งดังไปทั่วโลกในงานฝีมอืการแกะสลักหนิอ่อน หนิหยก จากนัน้น าท่านน ัง่เรอืกระดง้ 



ซึง่เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาวเมอืงฮอยอัน(Bamboo basket boat) พาท่านน่ังเรอื
กระดง้สัมผัสวถิชีวีติชาวเวยีดนาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้น าท่านเทีย่วชมเมอืงมรดกโลกฮอยอนัซึง่เป็นเมอืงทางวัฒนธรรมไดร้ับการขึน้
ทะเบยีนจากองคก์ารยูเนสโกซึง่มนตเ์สน่หอ์ยู่ทีบ่า้นโบราณซึง่อายุเก่าแกก่ว่า 200 ปี มี
หลังคาทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมอืงฮอยอันซึง่เป็นสถาปัตยกรรมทีไ่ม่ซ ้าแบบทัง้ใน
ดา้นศลิปะและการแกะสลัก ชมยา่นการคา้เมอืงท่าคา้ขายสมัยโบราณของชาวจีนแลว้ตรง
ไปไหวพ้ระที่วดักวางตุง้ ทีช่าวจีน(กวางตุง้) ฟุกเกวี๋ยนทีนั่บถอืกวนอู ใหค้วามเคารพนับ
ถอืก่อนออกเรือคา้ขายเป็นความสริมิงคล มเีรื่องราวของสามก๊กลอ้มรอบสถานทีแ่ห่งนี้ น า
ชมพพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตร ์วัดกวนอู ศาลเจา้ชมุชนชาวจีน ชมสะพานญีปุ่่ น สะพานเกา
ไหลเวยีน ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของเมอืงฮอยอัน ซึง่เชือ่ว่าถูกสรา้งเพื่อเชือ่มคนในชมุชน
หลากหลายเชือ้ชาตเิขา้ดว้ยกัน และ บา้นโบราณ อายุยาวนานกว่า 200 ปี ซึง่สรา้งในแบบ
ผสมผสานสถาปัตยกรรมทีย่ังคงเหลอือยู่ของชาวจนีเขา้เมือ่ศตวรรษที่ 17 ใหท้่านไดเ้ก็บ
ภาพแห่งความประทับใจ ต่อดว้ยการชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงโดยเฉพาะงานฝีมอื อาท ิภาพ
ผา้ปักมอือันวจิติร โคมไฟซึง่เป็นสัญลักษณ์ เมอืงฮอยอัน เสือ้ปัก กระเป๋าปัก ผา้พันคอ 
ตะเกยีบไมแ้กะสลัก ชดุอ๋าวหย่าย (ชดุประจ าชาตเิวยีดนาม) จากนัน้น าท่านเดนิทางกลับสู่

เมอืงดานัง 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (พเิศษ...เมนูกุง้มังกร โต๊ะละ 1 ตัว) 
พกัที ่Sea garden Hotel, Bien Vang Hotel, Nhu Minh Hotel 
Hawai Hotel, Hoang Dai Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

 

วนัที ่2  บานาฮลิล(์ตลอดท ัง้วนั)-สะพานมอื-ดานงั 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

  น าท่านเดนิทางสู่ ภูเขาบานาฮลิล ์ซึง่ห่างจากตัวเมอืงดานังประมาณ 25 กโิลเมตร ภูเขา
แห่งนี้ประกอบไปดว้ย รีสอรท์ โรงแรม และสวนสนุก น าท่านสู่จุดไฮไลต ์น ัง่กระเชา้ขึน้ไป
ขา้งบนภูเขาบานาฮลิล ์ทีไ่ดร้ับการบันทกึสถติโิลก โดย World Record ว่าเป็นกระเชา้ทีย่าว
ทีสุ่ดในโลก ในประเภท Non Stop เพราะมคีวามยาวถงึ 5,801 เมตร ในอดตีบานาฮลิลเ์ป็น
สถานตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลาง ถูกคน้พบในสมัยที่ฝรั่งเศสเขา้มาปกครอง
เวยีดนาม ใหท้่านอสิระกับเครือ่งเล่นสวนสนุกขนาดใหญ่บนยอดเขา บานาฮลิล ์แฟนตาซ ี
ปารค์  (Ba Na Hills Fantasy Park) สวนสนุกในร่มและกลางแจง้ขนาดใหญ่ โดยสรา้งให ้
เป็นเหมอืนเมอืงแห่งเทพนยิายทีส่วยงาม ตัง้อยูท่า่มกลางสายหมอกบนยอดเขาบานาฮลิล ์มี



หลาย ๆโซนใหร้ว่มสนุกกนั อยา่งเชน่ ภาพยนตรใ์นระบบ 3D,4D,5D  บา้นผสีงิ ถ ้าไดโนเสาร ์
เกมสนุกๆ เครือ่งเลน่ตา่งๆ รวมทัง้รา้นคา้และรา้นอาหารครบครัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนบานาฮลิล ์(บุฟเฟ่ตน์านาชาต)ิ 

 
จากนัน้น าท่านชมสะพานสทีอง หรือสะพานมอื ซึง่สถานทีท่่องเทีย่วใหม่ล่าสดุตัง้โดดเด่น
เป็นเอกลักษณ์อยา่งสวยงามบนเขาบาน่าฮลิล ์และใหท้า่นอสิระชมสวนดอกไมเ้มอืงหนาว 
และใหท้า่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั จากน ัน้น าทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงดานงั 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พ ักที่ Sea garden Hotel, Bien Vang Hotel, Nhu Minh Hotel, Hawai Hotel, 
Hoang Dai Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

 

วนัที ่3  ดานงั-สะพานมงักร-สะพานแหง่ความรกั-คารฟ์ดารก์อ้น-วดัหลนิอึง๋-  
   ตลาดฮาน-กรงุเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านสักการะองคเ์จา้แมก่วนอมิ วดัหลนิอึง๋ ตัง้อยู่แหลมเซนิจร่าเป็นวัดสรา้งใหม่ใหญ่
ทีสุ่ดของเมอืงดานัง เป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีร่วบรวมความเชือ่ ความศรัทธาของธาตุทัง้หา้
และจติใจของผูค้นอยู่ในทีน่ี้  ภายในวหิารใหญ่ของวัดเป็นสถานทีบู่ชาเจา้แม่กวนอมิและ
เทพองคต์่างๆตามความเชือ่ของชาวบา้นแถบนี้ นอกจากนี้ยังมรีูปปั้นเจา้แม่กวนอมิ ซึง่มี
ความสูงถงึ 67เมตรสูงทีสุ่ดในเวยีดนาม ตัง้อยู่บนฐานดอกบัว กวา้ง 35เมตร ยนืหันหลังให ้
ภูเขาและหันหนา้ออกทะเล คอยปกป้องคุม้ครองชาวประมงทีอ่อกไปหาปลานอกชายฝ่ัง
และยังมหีนิอ่อนแกะสลักเป็นรูป 18 พระอรหันตข์นาดใหญ่อยู่ภายในวัด วัดแห่งนี้นอกจาก
เป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีช่าวบา้นมากราบไหวบู้ชาและขอพรแลว้ ยังเป็นอกีหนึ่งสถานที่
ท่องเทีย่วทีส่วยงาม เป็นอกีหนึ่งจุดทีส่ามารถมองววิ เมอืงดานังไดส้วยงามมาก 

กลางวนั  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้น าท่านชม สะพานมงักร สัญลักษณ์แห่งใหม่เมอืงดานัง เนื่องในโอกาสครบรอบ 
38 ปีทีเ่มอืงดานังไดร้ับอสิรภาพและเป็นสถานทีท่ีนั่กท่องเทีย่วส่วนใหญ่ทีม่าเมอืงดานัง 



น าท่านแวะชมความสวยงาม และชม คารฟ์ดรากอ้น ซึง่อยู ่ใกลก้ ับสะพานมังกร ซึง่
คารฟ์ดรากอ้นเป็นสัตวใ์นต านานทีพ่่นน ้าจากปากคลา้ยกับเมอรไ์ลออ้นของสงิคโปร ์และ
เป็นอนุสาวรียต์อ้นรับแขกบา้นแขกเมอืงของดานัง คารฟ์ดรากอ้นยังหมายถงึสัญลักษณ์
ของชาวเวยีดนามทีห่มั่นศกึษาหาความรูม้าประดับตนเพื่อทีเ่มือ่เตบิใหญ่เรียนสูงขึน้ก็จะ
กลายร่างเป็นมังกรมาชว่ยเหลอืประเทศชาต ิอกีทัง้เดนิเลน่ทีส่ะพานแหง่ความรัก จากนัน้ 
น าท่านสู่ตลาดฮาน เป็นตลาดทีร่วบรวมสนิคา้มากมายเป็นทีน่ิยมทัง้ชาวเวยีดนามและชาว
ไทย อาท ิเสือ้เวยีดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า สนิคา้พื้นเมอืง โดยเฉพาะงานฝีมอื อาท ิ
ภาพผา้ปักมอือันวจิติร โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก ตะเกยีบไมแ้กะสลัก ชดุอ๋าวหย่าย (ชดุ
ประจ าชาตเิวยีดนาม) ฯลฯ ไวเ้ป็นทีร่ะลกึมากมายเพื่อฝากคนทีบ่า้น  
ถงึเวลาอันเหมาะสมน าทานเดนิทางสูท่ ่าอากาศยานเมอืงดานัง เพื ่อเดนิทางกลับสู่

กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 
18.15 น. ออกเดนิทางจากเมอืงดานงั กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิ Viet Jet Air เทีย่วบนิที ่VZ963 

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง) 
19.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ 
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

ราคาเด็ก พกัเดีย่วเพิม่ 

29-31 ม.ีค. 63 10,999 10,999 3,500 

30 ม.ีค. – 01 เม.ย. 63 10,999 10,999 3,500 

01-03 เม.ย. 63 10,999 10,999 3,500 

02-04 เม.ย. 63 11,999 11,999 3,500 

03-05 เม.ย. 63 12,999 12,999 3,500 

06-08 เม.ย. 63 12,999 12,999 3,500 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 
 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ทา่น 

ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  
สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 



07-09 เม.ย. 63 10,999 10,999 3,500 

09-11 เม.ย. 63 12,999 12,999 3,500 

10-12 เม.ย. 63 13,999 13,999 3,500 

14-16 เม.ย. 63 13,999 13,999 3,500 

17-19 เม.ย. 63 12,999 12,999 3,500 

19-21 เม.ย. 63 9,999 9,999 3,500 

20-22 เม.ย. 63 9,999 9,999 3,500 

22-24 เม.ย. 63 9,999 9,999 3,500 

23-25 เม.ย. 63 11,999 11,999 3,500 

26-28 เม.ย. 63 11,999 11,999 3,500 

27-29 เม.ย. 63 11,999 11,999 3,500 

28-30 เม.ย. 63 11,999 11,999 3,500 

29 เม.ย. - 01 พ.ค. 63 11,999 11,999 3,500 

30 เม.ย. - 02 พ.ค. 63 12,999 12,999 3,500 

01-03 พ.ค. 63 13,999 13,999 3,500 

03-05 พ.ค. 63 13,999 13,999 3,500 

05-07 พ.ค. 63 10,999 10,999 3,500 

06-08 พ.ค. 63 10,999 10,999 3,500 

07-09 พ.ค. 63 11,999 11,999 3,500 

08-10 พ.ค. 63 12,999 12,999 3,500 

09-11 พ.ค. 63 13,999 13,999 3,500 

10-12 พ.ค. 63 12,999 12,999 3,500 

15-17 พ.ค. 63 11,999 11,999 3,500 

17-19 พ.ค. 63 10,999 10,999 3,500 

22-24 พ.ค. 63 11,999 11,999 3,500 

23-25 พ.ค. 63 11,999 11,999 3,500 

24-26 พ.ค. 63 9,999 9,999 3,500 

29-31 พ.ค. 63 11,999 11,999 3,500 

31 พ.ค. - 02 ม.ิย. 63 9,999 9,999 3,500 

01-03 ม.ิย. 63 9,999 9,999 3,500 

02-04 ม.ิย. 63 9,999 9,999 3,500 

03-05 ม.ิย. 63 9,999 9,999 3,500 

04-06 ม.ิย. 63 11,999 11,999 3,500 

05-07 ม.ิย. 63 11,999 11,999 3,500 

06-08 ม.ิย. 63 11,999 11,999 3,500 

07-09 ม.ิย. 63 10,999 10,999 3,500 

12-14 ม.ิย. 63 11,999 11,999 3,500 

13-15 ม.ิย. 63 10,999 10,999 3,500 

15-17 ม.ิย. 63 9,999 9,999 3,500 



16-18 ม.ิย. 63 9,999 9,999 3,500 

17-19 ม.ิย. 63 9,999 9,999 3,500 

18-20 ม.ิย. 63 10,999 10,999 3,500 

19-21 ม.ิย. 63 11,999 11,999 3,500 

20-22 ม.ิย. 63 11,999 11,999 3,500 

21-23 ม.ิย. 63 10,999 10,999 3,500 

23-25 ม.ิย. 63 9,999 9,999 3,500 

24-26 ม.ิย. 63 9,999 9,999 3,500 

25-27 ม.ิย. 63 10,999 10,999 3,500 

26-28 ม.ิย. 63 11,999 11,999 3,500 

27-29 ม.ิย. 63 11,999 11,999 3,500 

28-30 ม.ิย. 63 10,999 10,999 3,500 

29 ม.ิย. – 01 ก.ค. 63 9,999 9,999 3,500 

30 ม.ิย. – 02 ก.ค. 63 9,999 9,999 3,500 

ราคาเด็กทารกอายตุ า่กวา่ 2 ปี 4,900 

ราคาจอยแลนด ์ไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ หกัออก 2,000 บาท 

 
 

ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 
 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  
(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

อตัราคา่บรกิารรวม 
▪ คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
▪ คา่ทีพ่ักหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั 
▪ คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
▪ คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
▪ คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
▪ คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

▪ ค่าใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ ค่าอาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือรายการทัวร ์ค่าซักรดี ค่ามนิบิาร ์ค่าโทรศัพท ์
ฯลฯ 

▪ คา่ปรับส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด (20 กโิลกรัม) 
▪ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  
▪ คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิในภายหลัง 
▪ ค่าทปิคนขบัรถ ผูช้่วยคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ 1,500 บาท ต่อท่าน/ต่อทปิ (บงัคบัตาม

ระเบยีบธรรมเนยีมของประเทศ) 
▪ คา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ีดู่แลจากไทย แลว้แตส่นิน า้ใจของท่าน (ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และ

คนขบัรถ แตไ่มบ่งัคบัทปิ) 
▪   ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
▪ กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมดัจ า 5,000 บาท 

พรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้ 



▪ การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควร
จัดเตรยีมค่าทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เน่ืองจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าที่
พักและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

▪ หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่่างจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออก
บัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่
เกดิขึน้ 

▪ หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่
สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล
สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะ
ทัวรท์ัง้หมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

▪ เมือ่ทา่นช าระคา่ทัวรเ์ต็มจ านวนแลว้ไมส่ามารถยกเลกิไดท้กุกรณี เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ และ

ขอเก็บเงนิทัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้15 วัน กอ่นการเดนิทาง) 

▪ กรณีช าระมัดจ า 5000 บาทแลว้ หากมกีารยกเลกิภายหลัง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมัดจ า

ทัง้หมด เน่ืองจากทางบรษัิทไดช้ าระคา่ตั๋วเครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้  

▪ เมือ่มกีารออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้ ไมส่ามารถรฟัีนดไ์ด ้อันเนื่องจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

▪ กรณีเจ็บป่วยกะทันหัน จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง 

ทางบรษัิทจะท าการเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้น้ีท่านตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่

สามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางได ้ตามความเป็นจรงิ  

▪ ในกรณีเจ็บป่วยกระทันหันกอ่นล่วงหนา้เพยีง 7 วันท าการ ทางบรษัิทฯ ของสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ

ทกุกรณี 

 
หมายเหต ุ

▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่าง
นอ้ย 10 ทา่น ในกรณีนี้บรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

▪ หากท่านไม่ไดร้่วมบรกิารทานอาหาร หรือค่าตั๋วเขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ ไม่สามารถคืนเงินได ้เนื่องจาก
คา่บรกิารทีเ่วยีดนามเป็นแบบเหมาจ่าย 

▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจ
แกไ้ขได ้และจะไมร่ับผดิชอบใด  ๆในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้ับบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของ
หัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 

▪ กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตุผลใด  ๆก็
ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 
 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 



บรกิารเพิม่เตมิ Wifiเลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทรปิ

 


