
 

 

 

พเิศษสดุ พักโรงแรม Mercure (บน บานาฮลิล1์คนื) / เมอืงเว ้1 คนื /ดานัง 1คนื  

พเิศษ!! เมนู.. กุง้มงักร  

(พเิศษ เมนู ฮอ่งเต+้ ใสชุ่ดจกัรพรรด)ิ 
วนัเดนิทาง 

 

ราคา

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก0-2 ปี  

Infant 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง

ทา่นเดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

2 – 5   เมษายน   2563 13,888  

 
 
 

 
ไมม่รีาคาเด็ก 

Infant  3,500฿ 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

4,500 25  

9 – 12 เมษายน  2563 13,888 4,500 25  

10 – 13  เมษายน  2563 13,888 4,500 25  

11 – 14  เมษายน  2563 16,888 4,500 25  

12 – 15  เมษายน  2563  16,888 4,500 25  

16 – 19  เมษายน  2563 14,888 4,500 25  

23 – 26  เมษายน  2563 12,888 4,500 25  

14 – 17  พฤษภาคม  2563   12,888 4,500 25  

21 – 24  พฤษภาคม  2563 11,888 4,500 25  

28 – 31  พฤษภาคม  2563 12,888 4,500 25  

4 – 7  มถุินายน  2563  12,888 4,500 25  

11 – 14  มถุินายน  2563   12,888 4,500 25  



18 – 21  มถุินายน   2563 11,888  

 
 

 
 
 

 
 

 
ไมม่รีาคาเด็ก 

Infant  3,500฿ 

 
 

4,500 25  

25 – 28  มถุินายน  2563 12,888 4,500 25  

2 – 5  กรกฎาคม  2563 12,888 4,500 25  

9 – 12  กรกฎาคม  2563 12,888 4,500   

16 – 19 กรกฎาคม  2563 12,888 4,500 25  

23 – 26 กรกฎาคม  2563 11,888 4,500 25  

30 – 2  สงิหาคม  2563 12,888 4,500 25  

6 – 9  สงิหาคม  2563 11,888 4,500 25  

13 – 16 สงิหาคน  2563 12,888 4,500 25  

20 – 23  สงิหาคน  2563 12,888 4,500 25  

27 – 30  สงิหาคม  2563 12,888 4,500 25  

3 – 6  กนัยายน   2563 12,888 4,500 25  

10 – 13  กนัยายน  2563 12,888 4,500 25  

17 – 20  กนัยายน  2563 12,888 4,500 25  

24 – 27  กนัยายน  2563 12,888 4,500 25  

1 – 4  ตุลาคม  2563 12,888 4,500 25  

8 – 11  ตุลาคม  2563 12,888 4,500 25  

15 – 18  ตุลาคม  2563 13,888 4,500 25  
 

ไฟลท์บนิ  
Departure      :      BKK – DAD VZ962  15.50-17.30 

Return            :      DAD – BKK VZ963  18.10-19.50 
 

 
 

 
 

12.30 น. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิอ าคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัน้ 4 ประตู  8 

เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิ Thai Veitjet เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบั และอ านวย

ความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 

15.50 น. น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิ Veitjet 

เทีย่วบนิที ่VZ962 

* ราคาทวัรย์งัไมร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง* (บนเครือ่งมจี าหนา่ยอาหารและเครือ่งดืม่) 

17.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดานงั ประเทศเวยีดนาม ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้(เวลา
ทอ้งถิน่ทีเ่วยีดนาม เทา่กบัประเทศไทย) เมอืงดานังเป็นเมอืงแหง่หาดทรายขาว และ ภเูขาหนิออ่นเป็นเมือง

ท่าที่ส าคัญและเป็นเมืองใหญ่อันดับ4 ของประเทศเวยีดนาม เมืองนี้เจรญิและเตบิโต มาจากหมู่บา้นชาวประมง

จนกลายเป็นเมืองท่าที่ส าคัญ  จากนั้น น าท่านชม สะพานมงักร สัญลักษณ์แห่งใหม่เมอืงดานังใน
โอกาสครบรอบ 38ปี ทีเ่มอืงดานังไดร้ับอสิรภาพและเป็นสถานทีท่ีนั่กท่องเทีย่วส่วนใหญ่ทีม่าเมอืง

ดานัง ตอ้งแวะชมความสวยงาม และชม คารฟ์ดรากอ้น ใกลก้ับสะพานมังกรทองเป็นสัตวใ์นต านาน
ทีพ่่นน ้าจากปากคลา้ยกับเมอรไ์ลออ้นของสงิคโปรเ์ป็นอนุสาวรียต์อ้นรับแขกบา้นแขกเมอืงของ

ดานัง ซึง่คารฟ์ดรากอ้นนี้มคีวามหมายใหช้าวเวยีดนาม หมั่นศกึษาหาความรูม้าประดับตน เพื่อทีเ่มือ่
เตบิใหญ่ เรียนสูงขึน้ก็จะกลายร่างเป็นมังกรมาช่วยเหลอืประเทศชาต ิชม สะพานแห่งความรกั 

เป็นสะพานทีคู่่รักนิยมมาเขยีนชือ่พรอ้มคลอ้งกุญแจ  
ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

วนัทีแ่รก     สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิดานงั – สะพานมงักร - คารฟ์ดรากอ้น - สะพานแหง่ความรกั 

                                                                                                                                             อาหาร เย็น 



ทีพ่กั : Merry Hotel Danang , Nostagia DaNang*** 3 ดาว หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั  

 

วนัทีส่อง       ลอ่งเรอืกระดง้ - ฮอยอนั – บา้นแกะสลกัหนิออ่น -  บานาฮลิล ์- สวยดอกไม ้–  
                    สะพานสทีอง – โรงเก็บไวน ์                                                            อาหารเชา้ ,กลางวนั 
,เย็น 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นก ัม๊ทาน สนุกสนานไปกบักจิกรรม!!น ัง่เรอืกระดง้ Cam Thanh Water Coconut 

Village หมู่บา้นเล็กๆในเมืองฮอยอันตัง้อยู่ในสวนมะพรา้วรมิแม่น ้า ในอดตีช่วงสงครามที่นี่เป็นที่พักอาศัยของเหลา่

ทหาร อาชีพหลักของคนที่นี่คืออาชีพประมง ระหว่างการ

ล่องเรือท่านจะไดช้มวัฒนธรรมอันสวยงาม จากนัน้ น าท่านชม 

วดัฟุ๊กเกีย๋น เป็นสมาคมชาวจีนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของ

เมอืงฮอยอันใชเ้ป็นทีพ่บปะของคนหลายรุ่น วัดนี้มจีุดเดน่อยู่ที่

งานไมแ้กะสลัก  ลวดลายสวยงามท่าน สามารถท าบญุตอ่อายุ

โดยพธิสีมัยโบราณ คอื การน าธูปทีข่ดเป็นกน้หอย มาจุดทิง้ไว ้

เพือ่ เป็นสริมิงคลแกท่่าน จากนัน้ น าท่านชม สะพานญีปุ่่น ซึง่

สรา้งโดยชมุชนชาวญีปุ่่ นเมือ่ 400 กว่าปีมาแลว้ กลางสะพานมี

ศาลเจา้ศักดิ์สิทธิ์ที่สรา้งขึ้นเพื่อสวดส่งวิญญาณมังกร ชาว

ญีปุ่่ นเชือ่ว่าม ีมังกรอยู่ใตพ้ภิพสว่นตัวอยู่ทีอ่นิเดยีและหางอยู่ที่

ญี่ปุ่ น ส่วนล าตัวอยู่ที่เวยีดนาม เมื่อใดที่มังกรพลกิตัวจะเกดิน ้า

ท่วมหรอืแผ่นดนิไหว ชาวญีปุ่่ นจงึสรา้งสะพานนี้โดยตอกเสาเข็มลงกลางล าตัวเพือ่ก าจัดมันจะไดไ้ม่เกดิภัยพบิัตขิ ึน้อกี 

ชมศาลกวนอซูึง่อยู่บนสะพาน ญีปุ่่ นและทีฮ่อยอันชาวบา้นจะน าสนิคา้ตา่ง ๆ ไวท้ีห่นา้บา้น เพือ่ขายใหแ้กนั่กท่องเที่ยว

ท่านสามารถซื้อของที่ระลกึ เป็นของฝากกลับบา้นไดอ้ีกดว้ย เช่น กระเป๋าโคมไฟ เป็นตน้ สมควรแก่เวลาน าท่าน

เดนิทางต่อไปยัง หมู่บา้นแกะสลกัหนิอ่อน ซึง่เป็นหมู่บา้นแห่งหนึง่อยู่ในตัวเมืองดานังที่มชีือ่เสยีงโดง่ดังไปท่ัวโลก

ในเรื่องงานฝีมือ การแกะสลักหนิออ่น หนิหยก ท่านสามารถบันทกึภาพหรือซือ้งานแกะสลักเหล่านี้ เพื่อเอากลับไปเป็ 

นของฝาก หรอืซือ้กลับไปเป็นของประดับในบา้น 

เทีย่ง      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร *พเิศษเมนูกุง้มงักร * 

บา่ย น าท่าน น ัง่กระเชา้ขึน้สู่บานาฮลิล ์ดืม่ด ่าไปกับววิทวิทัศน์ของเมืองบนความสูงถงึ 5,810 เมตร กระเชา้บานา-ฮลิล์

เป็นกระเชา้ลอยฟ้ารางเดยีวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางที่

ยาวที่สุดในโลก ไดร้ับการบันทกึจากกนิเนสบุ๊คเมื่อวันที่ 9 

มนีาคม ค.ศ.2009 ขึน้ไปถงึสถานีเฟรนชฮ์ลิลอ์ันเกา่แกข่องบา

นาฮลิลร์ีสอร์ท และไดช้ืน่ชมกับสุดยอดววิทวิทัศน์ในแบบพา

โนรามาในวันที่อากาศสดใส บานาฮลิล ์ เป็นร ีสอร ์ทและ

สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ตัง้อยู่ทางตะวันตกของดานัง ซึง่

การท่องเที ่ยวของเวยีดนามไดโ้ฆษณาว่าบานาฮ ิลลค์อื 

ดาลัดแห่งเมืองดานัง ถูกคน้พบโดยชาวฝรั่งเศสเมื่อสมัยที่

ฝรั ่งเศสเป็นเจา้อาณานิคม จงึไดม้ีการสรา้งถนนขึน้ไปบน

ภูเขา สรา้งที่พัก สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อใชเ้ป็นที่

พักผ่อน เนื่องจากที่นี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี อุณหภูมิ



เฉลีย่ทัง้ปี ประมาณ 17 องศาเซลเซยีสเท่านัน้ บรเิวณลาน

กวา้งเมื่อท่านเดนิทางขน้มาถงึ บาน่าฮลิส ์แห่งนี้ท่านจะ

ไดพ้บกับลูกโลกขนาดใหญ่ที่ตกแต่งดว้ยดอกไมต้่างๆตาม

ฤด ูกาล หร ือ เมื ่อม ีเทศกาลต ่างๆ  จากนั้น น าท่านชม 
สะพานสทีอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหล่งท่องเที่ยว

ใหม่ล่าสุดซึง่อยู่บนเขาบาน่า ฮลิส์ เป็นสะพานสีทองทอด

ยาวโดยมีมือ 2 ขา้งอุม้ไว ้ตั ้งอยู่ในต าแหน่งที่โดดเด่น

เห็นชัด สวยงามเป็นอีกจุดท่องเที่ยวนึงที่ไดร้ับความนิยม

เป็นอย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพววิเขาบาน่าฮลิล ์ใน

ววิพาโนรามา 360 องศา ไดอ้ย่างเต็มอิม่ จากนัน้ น าท่านน่ัง

รถรางเพื่อไปชม โรงเก็บไวน ์เป็นหอ้งเก็บไวน์ที่มีลักษณะ

คลา้ยถ ้าที่ถูกสรา้งขึน้มา ตัง้อยู่บนเขาบาน่าฮลิส์ โดยหอ้ง

แหง่นี้จะถูกจัดออกเป็นหลายสว่นดว้ยกัน ใหท่้านไดเ้ดนิชมสถานที่เก็บไวน์ ภายในจะถูกจัดตกแตง่เป็นรูปแบบต่างๆ 

หลากหลายสไตล ์ หมายเหตุ : ส าหรับท่านที่ชืน่ชอบการดืม่ไวน์ก็สามารถซือ้ไดจ้ากที่แหง่ หรือจะเลอืกซือ้ไวเ้ป็น

ของฝากก็ได ้หลังจากนัน้ น าท่านชม หมูบ่า้นฝร ัง่เศสและสวนดอกไมแ้หง่ความรกั หรอื LE JARDIN D'AMOUR 

เป็นสวนดอกไมส้ไตลฝ์รั่งเศส ทีม่ดีอกไมห้ลากหลายพันธุถู์กจัดเป็นสัดสว่นอย่างสวยงามท่ามกลางอากาศทีแ่สนเยน็

สบาย ที่ไม่ว่าท่านจะอยู่มุมไหนของสวนก็สามารถถ่ายรูปออกมาไดส้วยงามอย่างมาก ใหท่้านไดเ้ดนิทางถ่ายรูป

พรอ้มกับสัมผัสบรรยากาศทีส่ดุแสนจะโรแมนตกิ อสิระถ่ายรูปไดต้ามอัธยาศัย 

ค า่       รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!!! บุฟเฟ่ตน์านาชาต ิณ หอ้งอาหารโรงแรม 

ทีพ่กั : MERCURE BANAHILL FRENCH VILLAGE HOTEL 4 ดาว หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

**หอ้งพกับนบานาฮลิล ์ไมม่หีอ้งส าหรบั 3 ทา่น กรณีทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น ตอ้งจา่ย 

คา่พกัเดีย่ว เพิม่ 2,000 บาท หรอืสามารถพกั 3 ทา่น  

พกัเป็นเตยีง 2 ช ัน้ 2 เตยีงคะ่ มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 600 บาท / ทา่น **   

(เฉพาะโรงแรมบนบานาฮลิล)์ 

 

วนัทีส่าม       บานาฮลิล ์– สวนสนุก Fantasy Park – เว ้- พระราชวงัไดโนย – ลอ่งเรอืแมน่ า้หอม 
                                                                                                                อาหารเชา้ ,กลางวนั ,เย็น                                                                                                                                                                                                                                         

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ น าท่านไปยัง สวนสนุกFantasy Park (รวมค่าเครือ่งเล่นบนสวนสนุก ยกเวน้ค่าเขา้หุ่นขีผ้ ึง้ 10 

USD)เป็นสวนสนุกทีเ่ต็มไปดว้ยความสนุกมากมาย 

โดยไดร้ับแรงบันดาลใจมาจากนวนยิายที่มีชือ่เสยีง

ของนักเขยีนชาวฝรั่งเศส นามว่า Jules Verne น่ันก็

คื อ เ รื่ อ ง  Journey To The Center of the Earth 

แล ะ  2 0 ,000  Leagues Under The Sea โดย

นักท่องเที่ยวจะไดเ้ดนิเขา้สู่ป่าในเทพนิยาย ผ่าน

สวนไดโนเสาร์ ไดพ้ิชิตหอคอยสูงกว่า 29 เมตร 

พรอ้มดว้ยภาพยนตร์ระบบ 3D, 4D และ 5D สุด

ทันสมัย และยังมสีิง่ทีน่่าสนใจรออยู่อกีมากมาย  



สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางตอ่ไปยัง น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเว ้ น าท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัไดโนย สรา้ง

ตามความเชือ่แบบจีน โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส ซึง่จ าลองแบบมาจากพระราชวังกูก้งหรอืพระราชวังตอ้งหา้มที่

ย ิง่ใหญ่ของกรุงปักกิง่ประเทศจนี และการกอ่สรา้งพระต าหนักตา่งๆรวมถงึก าแพงรอบพระราชวังทัง้หมด ไดน้ าอฐิ

มาจากประเทศฝรั่งเศสโดยทางเรือ พระราชวังไดโนย้ มีลักษณะเป็นรูปสีเ่หลีย่มจัตุรัส ลอ้มรอบดว้ยคูน ้าขนาด

ใหญ่ทัง้สีด่า้น จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดนิทางสู ่พระราชวงัไดโนย สรา้งตามความเชือ่แบบจนี โดยสถาปนกิชาวฝรั่งเศส ซึง่จ าลองแบบมาจาก

พระราชวังกูก้งหรอืพระราชวังตอ้งหา้มทีย่ ิง่ใหญ่ของกรุงปักกิง่ประเทศจนี และการกอ่สรา้งพระต าหนักตา่งๆรวมถงึ

ก าแพงรอบพระราชวังทัง้หมด ไดน้ าอฐิมาจากประเทศฝรั่งเศสโดยทางเรือ พระราชวังไดโนย้ มีลักษณะเป็นรูป

สีเ่หลีย่มจัตรุัส ลอ้มรอบดว้ยคนู ้าขนาดใหญ่ทัง้สีด่า้น จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่     

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  พเิศษ เมนู ฮอ่งเต+้ ใสชุ่ดจกัรพรรด)ิ 

 หลังอาหารค ่าน าท่าน ล่องเรอืมงักรชมแมน่ า้หอม แหล่งก าเนดิของแม่น ้าหอมมาจากบรเิวณตน้น ้าที่อุดมไป

ดว้ยดอกไมป่้าทีส่ง่กลิน่หอม เป็นแม่น ้าสายสัน้ๆ บนเรอืทางจะไดช้มการแสดงดนตรพีืน้บา้น และ 

นักรอ้งชาวเวยีดนามทีจ่ะ มาขับกลอ่มบทเพลงใหท่้านไดส้นุกสนาน (ใชเ้วลาลอ่งเรอืโดยประมาณ 45-60 นาท)ี 

 ทีพ่กั : Park View , Asia Hotel Hue **** 4 ดาว หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

วนัทีส่ ี ่                วดัเทยีนมู -  ดานงั – วดัหลนิหอ์ึง๋ – ตลาดฮาน – สนามบนิดานงั – กรุงเทพ 

                                                                                                                             อาหารเชา้, กลางวนั  
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัเทยีนมู่ นับเป็นศูนยก์ลางทางพุทธศาสนานิกาย
เซน จุดทีโ่ดดเดน่ของวัดเทียนมู่ก็คอื เจดยีท์างเกง๋ 8 เหลีย่ม มคีวามสูง 
7 ชัน้ ในแต่ละชัน้นัน้จะเป็นตัวแทนของชาตภิพต่างๆของพระพุทธเจา้ 

ทางฝ่ังซา้ยและขวาเป็นที่ตัง้ของศลิาจารึกและระฆังส าริดขนาดใหญ่
ยักษ์มีน ้าหนักถงึ 2,000 กโิลกรัม ถัดมาทางดา้นหลังของเจดยีจ์ะเป็น
ประตูทางเขา้สู่บรเิวณภายในวัด น าท่านเดนิทางสู่  น าท่านไหวเ้จา้แม่

กวนอิม วดัหลนิอึง๋ (Linh Ứng) เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง
ภายในวหิารใหญ่ของวัดเป็นสถานทีบ่ชูาเจา้แม่กวนอมิและเทพองคต์า่งๆ

ตามความเชื่อของชาวบา้นแถบนี้ นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นปูนขาวเจา้แม่
กวนอมิซึง่มีความสูงถงึ 67 เมตรตัง้อยู่บนฐานดอกบัวกวา้ง 35 เมตรยืนหันหลังใหภู้เขาและหันหนา้ออกทะเล
คอยปกป้องคุม้ครองชาวประมงทีอ่อกไปหาปลานอกชายฝ่ังวัดแหง่นี้นอกจากเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ี่ชาวบา้นมา

กราบไหวบู้ชาและขอพรแลว้ยังเป็นอกีหนึง่สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นอกีนึ่งจุดชมววิที่สวยงามของเมือง
ดานัง  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ก่อนกลับแวะใหท่้านซื้อของฝากที่ ตลาดฮาน (Han Market)เป็นสถานที่รวบรวมสนิคา้ อาหารพื้นเมือง

เวยีดนาม ของฝากจากเวยีดนาม มใีหเ้ลอืกครบทุกสิง่ อย่างเรยีกไดว้่าอยากไดอ้ะไร อยากซือ้อะไร ก็มาหาไดท้ี่

ตลาดฮานแหง่เลย ระหวา่งทาง แจกขนมปัง ป่ันหมีข่นมปัง ประจ าชาตเิวยีดนาม 

18.10 น. ออกเดนิทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบนิไทย Thai Vietjet   
เทีย่วบนิที ่ VZ963 

19.50 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิประเทศไทยโดยสวัสดภิาพ 
 

*********************************** 

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, 

การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย
ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจี านวน 20 ท่านขึน้ไป กรณีไม่ถงึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยน์ทัวรก์ับบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 



- หรือขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่(ในกรณีที่ผูเ้ดนิทางไม่ถงึ20ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) โดยทาง

บรษัิทจะท าการแจง้ใหท่้านทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2.ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง

บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิน้  

3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 5,000 บาท กรุณาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และเบอรต์ดิตอ่ พรอ้มช าระมัดจ าคา่ทัวร ์

- คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วนักอ่นออกเดนิทาง  

- กรณีบรษัิทตอ้งออกตัว๋ใกลว้ันเดนิทาง ท่านจ าเป็นตอ้งช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เท่านัน้ 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมีอายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับ) **

กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รบัผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการ
โอนเงนิมัดจ า 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมช่ัน เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  

และกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบไุว ้ในรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ รวมถงึเมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการ

ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่า

กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

 

หมายเหต ุ

**กรณีทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น**  

1. ตอ้งจ่ายคา่พักเดีย่วเพิม่ 2,000 บาท (เฉพาะโรงแรมบนบานาฮลิล)์   

2. หรอืสามารถพกั 3 ทา่น พกัเป็นเตยีง 2 ชัน้ 2 เตยีงคะ่ มคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ 600 บาท / ทา่น **  

**พักบนบานาฮลิลก์ระเป๋าเดนิทางตอ้งไมเ่กนิ 20 นิว้ หากเกนิ 20 นิว้ ตอ้งเตรยีมกระเป๋าใบเล็ก

เปลีย่น เพือ่ขึน้กระเชา้ไปยังบานาฮลิลค์ะ่** 

3. กรณีพาสปอรต์ตา่งชาตเิก็บเพิม่ 800 บาท 
 

5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
   (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเท่านัน้ไม่สามารถเลือ่นวันได)้ 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับใกลเ้คยีงกันหรอืเมอืงใกลก้ันกรณีทีพ่ักเต็มหรอืชว่งไฮซซีัน่ 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

5. คา่น า้หนกักระเป๋าสายการบนิ Vietjet Air สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7กโิลกรมั และ

คา่ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสัมภาระเกนิท่านตอ้งเสยีคา่ปรับตามที่

สายการบนิเรยีกเกบ็  

6. คา่ประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทคา่รกัษาพยาบาลกรณี

เกดิอุบตัเิหตุวงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถส ัง่ซือ้ประกนั

สุขภาพเพิม่ได ้

7. คา่ภาษีสนามบนิและคา่ภาษีน ้ามันตามรายการทัวร ์**ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บเพิม่กรณีสายการบนิเรยีกเก็บเพิม่** 

8.คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไม่อนญุาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 

9.โปรแกรมนี้รวม Va tเรยีบรอ้ยแลว้ 

10.บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 

 

6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  



4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ หรอืไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  

7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น  

 

7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่าง

ท่านลูกคา้และบรษิทัฯ และเมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่า

ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 20ท่าน  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 

การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม หรอืปรับเป็นเมอืงใกลเ้คยีงกัน  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้

โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูท้ี่พัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพิเศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร์ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย14วันก่อนการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู ้

มอี านาจของผูจ้ัดก ากับเท่านัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่

ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การ

ถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

12. การประกันภัย ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตจุากการเดนิทางท่องเทีย่ว ตาม 

พ.ร.บ การท่องเที่ยว เท่านัน้ ไม่ไดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้

และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิคา่ทัวร ์

13. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู ้

มอี านาจของผูจ้ัดก ากับเท่านัน้  

14. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่

ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การ

ถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 

 


